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INLEIDING

Rond het middaguur beginnen de klokken van de Dom te beieren. Al snel voegen 
die van de andere kerken in de stad zich erbij. Spoedig wordt duidelijk waarvoor dit 
jubelkoor luidt: Bamberg heeft vandaag, 18 juni 1522, een nieuwe bisschop! Zijn 
naam is Weigand von Redwitz. Het Domkapittel heeft hem met algemene stemmen 
tot nieuwe kerkvorst gekozen,1 ter vervanging van de kort ervoor overleden vorst-
bisschop Georg III Schenk von Limpurg.2 Wanneer het verschuldigde bedrag is 
betaald, bevestigt paus Adrianus enige maanden later de keus van het Domkapittel.3 

De nieuwe bisschop kent het Hochstift Bamberg goed. Hij zit al sinds 1502 in 
het Domkapittel. Daardoor weet hij dat binnen alle lagen van de bevolking van de 
stad en het Hochstift veel sympathie bestaat voor de leer van Luther.4 Die breidt zich 
sinds 1517 steeds verder uit. Hij is er ook van op de hoogte dat dit eveneens in zijn 
onmiddellijke kerkelijke en ambtelijke omgeving het geval is.5 Hij realiseert zich dat 
hij voorzichtig moet opereren, wil hij de steun van het Domkapittel en zijn ambte-
lijk apparaat niet verliezen. Dat is hem een groter zorg,6 dan de bezorgdheid van de 
nuntius dat Bamberg als een der eerste steden in het Rijk aan het Lutheranisme ten 
offer zal vallen.7

In april 1525 wordt de vrees van de nuntius bewaarheid. Dan breekt ook in Bam-
berg opstand uit. Later zou deze de Boerenoorlog gaan heten.8 Gedurende de eerste 
fase daarvan nemen opstandelingen de stad in.9 Ze eisen dat predikers (niet zelden 
voormalige RK-geestelijken) de vrijheid krijgen om ongehinderd het evangelische 
geloof uit te dragen: ‘Erstlich dass das wort gottes frei unverdunkelt lauter und cler 
gepredigt werden soll’.10 Bovendien verlangen ze van de bisschop dat hij Johannes 
Schwanhausen – een geliefd prediker, die onder diens druk de stad had moeten ont-
vluchten – toestaat naar Bamberg terug te keren.11 Hiernaast ontnemen ze de leden 
van het Domkapittel al hun voorrechten. Verder stellen ze onder meer sociale eisen.12

Onder leiding van leden van het stadsbestuur wordt vervolgens een einde 
gemaakt aan de rechtsongelijkheid binnen de stad. Deze is het gevolg van het kerke-
lijk rechtsregime in de, binnen het stedelijk grondgebied gelegen, immuniteiten. Als 
gevolg van deze actie zijn de niet-geestelijke inwoners van deze kerkelijke enclaves 
niet langer verstoken van het burgerrecht van de stad. Wel worden ze nu verplicht 
stedelijke belastingen te gaan betalen. Op 12 mei breekt de tweede fase aan, wanneer 
enige duizenden boeren de stad binnentrekken. Ze rebelleren tegen hun uitbuiting 
door de adel, en plunderen onder andere het klooster Michelsberg.13

Bisschop Weigand probeert eerst met onderhandelingen de opstandelingen te 
laten inbinden. Als dit niet lukt, doet het Domkapittel – overigens tegen de wil van de 
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bisschop – medio juni een beroep op de Schwäbische Bund.14 Die schiet hem onmid-
dellijk te hulp. Met harde hand herstellen zijn troepen de orde in de stad. Alle door 
de opstandelingen genomen beslissingen worden teruggedraaid, het Domkapittel in 
zijn rechten hersteld.15 Bovendien worden twaalf opstandelingen in Bamberg berecht 
en ter dood veroordeeld. Hun terechtstelling vindt op 23 juni op de markt plaats.16 

Onder deze druk leggen de meeste bewoners van Bamberg zich neer bij het 
herstel van de oude (kerkelijke) orde. Enige leden van het opstandige stadsbestuur 
doen dit echter niet. Ze hadden vóór het ingrijpen door de troepen van de Bund 
hun raadszetel al opgegeven, en samen met hun hele familie een veilige toevlucht 
in het Markgräflicher gebied of in de stad Neurenberg gezocht.17 Deze rijksstad had 
voorjaar 1525 al besloten, over te stappen naar het lutherse kamp.18 Als gevolg daar-
van had de bisschop van Bamberg – waaronder Neurenberg tot dan kerkelijk res-
sorteerde19 – daarna niets meer in deze rijksstad te vertellen.20 Een onbekend aantal 
andere stedelingen ontvlucht in die tijd eveneens Bamberg.21 Ze trekken naar een 
plaats in hetzelfde gebied. Onder deze uitgewekenen bevindt zich waarschijnlijk 
Conrad Königsberger.22

Zoals hieronder nog zal blijken, was deze Conrad niet alleen de eerste van de bewezen 
stamreeks van zijn geslacht, maar ook de eerste van vier generaties gezinshoofd die 
in de zestiende en zeventiende eeuw tot de elite van een Duitse stad behoorden. Al 
deze gezinshoofden werden geconfronteerd met de Contra-Reformatie, die – net als 
de daaraan voorafgaande Reformatie – Europa hevig beroerde. Een deel van hen had 
bovendien te lijden van de desastreuze Dertigjarige Oorlog (1618-1648). De generaties 
daarna maakten eveneens van alles mee: niet alleen (e)migreerden enigen van hen, 
maar ze waren ook getuige van andere gebeurtenissen die de wereld schokten. De 
geschiedenis van dit geslacht is over meer dan vijfhonderd jaar te volgen. Daarbij 
blijkt onder meer, dat nazaten van genoemde Conrad in de negentiende en twintigste 
eeuw tot de notabelenelite in Nederland behoorden.

Eerder eliteonderzoek 

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw heeft het eliteonderzoek ook in Nederland 
toenemende aandacht gekregen.23 Aan het begin van die ontwikkeling stond D.J. 
Roorda. Natuurlijk hadden vóór hem ook onderzoeken naar stedelijke elites plaats 
gevonden. Voorbeelden daarvan zijn de studies van J.E. Elias en van P.D. de Vos 
naar de vroedschap van Amsterdam, respectievelijk Zierikzee.24 Deze studies 
geven niet alleen een beeld van de regentengeslachten in genoemde steden, maar 
leggen ook de onderlinge familienetwerken bloot. Roorda gaf rond 1960 nieuwe 
impulsen aan het eliteonderzoek, mede met zijn toepassing van de prosopografische 
methode. Bij het onderzoek ten behoeve van zijn dissertatie Partij en factie bekeek 
hij de regentenoligarchie van alle steden in Holland en Zeeland gedurende het jaar 
1672. Hierbij kwam hij er onder meer achter dat de regeerders vooral uit waren op 



3InLeIdIng

versterking van de eigen (familie)groep, ‘factie’ genaamd, en dit belangrijker vonden 
dan de ideologie van hun partij.25 

Hiernaast ontstond in sociaal-historische en sociologische kringen bijzondere 
belangstelling voor het onderwerp sociale stratificatie. F. van Heek was hierbij de 
pionier.26 Aan de hand van vragenlijsten werden sociale rangordes opgesteld. Dit 
gebeurde onder andere ten aanzien van beroepen, gebaseerd op het prestige dat een 
functie onder tijdgenoten had. Daar sproten beroepsprestigestratificaties uit voort. 

In navolging van Roorda pasten in de jaren tachtig van de vorige eeuw onderzoe-
kers eveneens de prosopografische methode – waarbij een groep van personen en 
hun onderlinge relaties in kaart worden gebracht – toe bij hun studie naar de elite 
van een stad gedurende de achttiende eeuw. Hierbij konden zij niet alleen de lokale 
regentengroep traceren, maar slaagden ze er tevens in de hele stedelijke elite in kaart 
te brengen. Bij dit laatste ging het ook om andere protestantse en rooms-katholieke 
families die eveneens tot de welgestelde burgerij behoorden, maar als gevolg van het 
door hen aangehangen geloof van de regeringsmacht waren uitgesloten. 27 

Hiernaast en deels daarna verschenen studies over lokale, regionale en nationale 
elites gedurende de periodes na 1780. Zo koos N.P.J.M. Bos als onderwerp voor zijn 
dissertatie de Maastrichtse elites gedurende de periode 1795-1890.28 Andere voor-
beelden van een studie naar een lokale elite in de negentiende eeuw zijn de dis-
sertatie van B. de Vries over het electoraat en de elite van Amsterdam in de periode 
1850-1895, en die van Th. de Nijs over de gegoede burgerij in Rotterdam gedurende 
de periode 1815-1890.29 Beiden maakten van een sociale stratificatie gebruik bij het 
in kaart brengen van de stedelijke elite. Y. Kuiper wijdde zijn dissertatie aan weer 
een andere groep: de adel in Friesland gedurende de periode 1780-1880.30 Daarbij 
besteedde hij tevens aandacht aan hoogstaangeslagenen van burgerlijke komaf in 
deze provincie.31 

Mede als gevolg van de totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden en 
de daarmee samenhangende centralisatie, ontstond in de negentiende eeuw ook op 
nationaal niveau een duidelijke elite. Daarnaar werd eveneens onderzoek gedaan. 
Aanvankelijk concentreerde dit zich vooral op de samenstelling van de politiek-
bestuurlijke toplaag van Nederland.32 Iets later kwamen de resultaten van onderzoek 
naar de financieel-economische elite aan het eind van die eeuw naar buiten.33 Eerst 
kortgeleden verschenen de uitkomsten van een onderzoek naar de geïntegreerde 
elite (een elite op meerdere velden) gedurende de periode 1848-1914. Het gaat hierbij 
om de dissertatie Onder aristocraten van J. Moes.34 In zijn boek brengt hij niet alleen 
de nationale notabelenelite – bestaande uit adel, oud patriciaat en andere notabele 
burgers – in beeld, maar besteedt hij ook aandacht aan wat de adel eraan deed 
om, na de afschaffing in 1848 van zijn standsvoordelen, zijn welstand, aanzien en 
macht zoveel mogelijk te behouden. Hieruit valt af te leiden dat dit voor deze groep 
kennelijk een belangrijk doel was.35

De afgelopen jaren zagen eveneens studies het licht die zich volledig concen-
treerden op één geslacht uit de maatschappelijke elite. Voorbeelden hiervan zijn de 
proefschriften van C. Schmidt, H. Nicolai en R.J.J. Melchers. Op deze boeken wordt 
hieronder nader ingegaan.
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Toegepaste methodes

Aan al deze studies lag de gedachte ten grondslag dat er een maatschappelijke elite 
was, die macht in enigerlei vorm over andere groepen had. De Duitse socioloog, 
econoom, historicus en rechtsgeleerde M. Weber (1864-1920) heeft sterk aan dit 
inzicht bijgedragen. Vertrekpunt van Weber was, dat er ongelijkheid in de samenleving 
bestaat. Deze komt op drie terreinen tot uitdrukking: het economische, politieke en 
sociale terrein. Deze terreinen dienen ruim te worden opgevat. Zo rekende Weber 
bijvoorbeeld winstkansen ook tot het economisch terrein, en huwelijkskansen tot het 
sociale. Iemands maatschappelijke positie wordt bepaald door de middelen, waarover 
hij op elk van deze terreinen beschikt. Individuen voeren voortdurend strijd om hun 
levens- of overlevingskansen te vergroten. Hierbij pogen ze zich aan te sluiten bij 
andere mensen, die een zelfde positie innemen en dezelfde belangen hebben. 

Als gevolg van bedoelde processen ontstaan verschillende soorten groepen. 
Ieder daarvan is uit op de macht op het desbetreffende terrein. Zo zag Weber op 
het economisch terrein klassen ontstaan. Hierin waren mensen verenigd, al naar 
gelang de omvang van de financieel-economische middelen waarover ze beschikten. 
Bij de strijd op het politieke terrein zag hij partijen werkzaam. Deze waren ieder voor 
zich uit op de politieke macht. Tenslotte zag hij op het sociale terrein statusgroepen 
acteren, door hem ook wel als ‘standen’ betiteld in de zin van prestigegroepen. Deze 
waren samengesteld uit mensen met een gelijke sociale status, die gebaseerd kon 
zijn op afkomst, educatie, eer of levensstijl. Bij hun strijd – die waar mogelijk werd 
afgesloten met het behalen van een monopoliepositie op het desbetreffende terrein 
– zag Weber elk van deze groepen een scala van middelen inzetten.36 

De Franse socioloog P. Bourdieu (1930-2002) borduurde voort op de zienswij-
zen van Weber. Ook hij ging uit van strijd tussen de sociale actoren op verschillende 
terreinen, door hem ‘velden’ genaamd. Als voorbeelden van deze velden noemde 
hij literatuur, politiek en wetenschap. Iedere actor heeft in zijn visie voor elk van de 
velden een bepaalde manier van denken en doen (‘habitus’) ontwikkeld, waarmee 
hij poogt zijn positie op dat veld te behouden of te verbeteren. Bij deze machtsstrijd 
binnen de sociale ruimte heeft ieder ‘kapitaal’ nodig. Dit definieerde Bourdieu (in 
eerste instantie) in drieërlei vorm: economisch kapitaal, zoals geld of ander in geld 
omzetbaar bezit; cultureel kapitaal, zoals een via opvoeding en opleiding verkregen 
geïnternaliseerde culturele bagage, een behaalde academische titel, of boekenbezit; 
alsmede sociaal kapitaal, zoals het sociale netwerk dat iemand bezit en kan mobi-
liseren, het prestige dat hij geniet, of zijn lidmaatschap van een prestigieuze club. 
Hierbij speelt zijn inziens ook de door iemand gevoerde levensstijl een rol. Daarmee 
komt hij dicht in de buurt van het door Weber gehanteerde ‘stands’-begrip. Het ope-
reren van individuele actoren of groepen van personen bij het handhaven of verbe-
teren van hun positie op een bepaald veld kan het beste worden achterhaald, door 
hun doelbewuste handelen op dat veld te onderzoeken. Dan wordt duidelijk welke 
defensieve strategieën zij ter verdediging van hun positie hadden gehanteerd, en 
welke meer offensieve zij ter verbetering ervan hadden ingezet.37 
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Kapitaal kan overigens symmetrisch zijn verdeeld, maar ook a-symmetrisch. Het 
eerste is het geval bij de sociale laag, die in het bezit is van een groot kapitaalvolume 
op elk der onderscheiden velden. Veelal doet zich dit op het hoogste sociale niveau 
voor. Van een a-symmetrische verdeling is sprake, ingeval iemand of een groep op 
het ene veld over veel kapitaal beschikt, en op een ander over weinig of niets.

Aan het eind van de twintigste eeuw publiceerde de Zwitserse sociaal-historicus 
R. Braun (1930-2012) een essay, waarin hij – aan de hand van een reeks historische 
voorbeelden – onder meer beschrijft, welke resultaten kunnen worden bereikt met 
de door Bourdieu aanbevolen werkwijze. In zijn stuk laat hij niet alleen zien wat 
(hoog)adellijke geslachten in de (late) Middeleeuwen deden om ‘boven’ te komen 
en te blijven, maar ook wat bijvoorbeeld stedelijke patricische families en burger-
lijke ambtenaren-geslachten hiertoe in de vroeg-Moderne Tijd inzetten. In dit kader 
noemt hij onder meer de volgende acties: zorgen voor de nodige middelen van 
bestaan op voornaam niveau door zich bij te laten scholen of van beroep te verande-
ren, dan wel door van sociale groep te wisselen. Verder, trouwen met een huwelijks-
partner uit een geslacht met tenminste een gelijke of liefst een iets hogere sociale 
status, geboortecontrole alsmede erfrechtelijke voorzieningen. 

In zijn artikel werkt Braun aan de hand van voorbeelden drie voorwaarden uit 
waaraan in zijn ogen voldaan moet worden, wil een geslacht erin slagen – met behulp 
van bedoelde strategieën – ‘oben zu bleiben’, lees: zijn elitepositie te reproduceren. 
Gezien de grote aandacht die hij hieraan besteedt en de reeks van voorbeelden in 
verschillende tijdvakken die hij ervan geeft, acht Braun kennelijk als belangrijkste 
daarvan: het vermogen om zich aan veranderingen in de sociaal-politieke, -economi-
sche en -culturele context aan te passen. Als voorbeelden van dit soort veranderingen 
noemt hij onder meer: machtswisselingen, staatsrechtelijke wijzigingen, demogra-
fische veranderingen als gevolg van onder meer pestepidemieën, economische ver-
schuivingen, alsmede religieuze en sociale veranderingen. Tweede voorwaarde is 
zijns inziens, te beschikken over het vermogen om zo nodig met andere groepen 
– die gelijke belangen en doelen hebben – samen te werken.

Ten derde acht Braun het essentieel, dat alle leden van elke generatie ingeprent 
krijgen dat zij hebben mee te helpen bij het niveaubehoud van hun geslacht. Daar-
door krijgen ze een mentale indoctrinatie die erop gericht is essentiële familiewaar-
den bij hen te doen internaliseren. Als hulpmiddelen die hierbij kunnen worden 
ingezet, noemt hij onder meer een familiespreuk en het familiewapen, verhalen 
over beroemde familieleden – die als voorbeeld aan latere generaties kunnen worden 
voorgehouden –, familieportretten en een familiekroniek. Hij toont aan dat elites 
met dit soort middelen in staat waren hun eigendomsrechten, inclusief hun econo-
misch, sociaal en cultureel kapitaal in de door Bourdieu bedoelde zin, te behouden.38

Braun stopt met het geven van voorbeelden van door geslachten en sociale groepen 
benutte strategieën om ‘oben zu bleiben’ bij het eind van het Ancien Régime.39 Moes 
heeft in zijn eerder genoemde dissertatie laten zien, dat de aristocratie – waaronder 
hij de adellijke en oud-patricische geslachten in Nederland verstaat40 – ook in de 
negentiende eeuw strategisch te werk ging om haar positie in de top van de samenle-
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ving te behouden. Daarvan geeft hij twee voorbeelden. Het eerste heeft betrekking op 
het kennisoffensief dat de aristocratie na het verlies van haar standsvoorrechten in 
1848 inzette om haar voorsprong op bestuurlijk gebied te behouden: een sterke toe-
name van het aantal academisch gevormde Kamerleden uit eigen kring. Als tweede 
voorbeeld van een strategie noemt hij de oprichting van een eigen politieke partij, 
de Vrij-Antirevolutionaire Partij (VAR), later opgegaan in de Christelijk-Historische 
Unie (CHU). Daarmee kon deze maatschappelijke groep haar politieke opvattingen 
in de Staten-Generaal beter over het voetlicht brengen.41

Schijf, Dronkers en Van den Broeke-George hebben aangetoond dat dit – niet 
alleen voor wat betreft adellijke maar in mindere mate eveneens voor patricische 
geslachten – óók voor de twintigste eeuw geldt. Uit een door hen ingesteld onder-
zoek blijkt namelijk, dat dit soort geslachten in de vorige eeuw veelal kans zag zijn 
elitepositie te handhaven. Daarin slaagden ze door toepassing van strategieën als: 
afronden van een academische studie, op stand – zowel in sociaal als in intellectueel 
opzicht – trouwen, zo nodig van werkkring veranderen, en zorgen voor ruim sociaal 
en cultureel kapitaal.42

De door Weber gehanteerde indeling werd door heel wat onderzoekers overgeno-
men. In het verlengde daarvan onderkennen sommige auteurs drie soorten elites: 
een financieel-economische elite, gebaseerd op rijkdom; een politieke elite, gegrond 
op dito macht; en een sociaal-culturele elite, waarbij aanzien de bepalende factor is. 
Wie over relatief veel van een van deze kapitaalsoorten beschikt, wordt geacht tot de 
elite op het desbetreffende terrein te behoren. Wie rijk is op al deze terreinen, maakt 
onderdeel uit van ‘de’ elite.43 Door deze terreinen – in lijn met de opvattingen van 
Weber daarover – in brede zin op te vatten, kunnen daar ook nieuwe ontwikkelingen 
onder worden gevangen. Met het oog hierop verdient het naar het oordeel van Duij-
vendak en De Jong aanbeveling ‘rijkdom’, ‘macht’ en ‘status’ als basiselementen bij 
eliteonderzoek te hanteren.44 

In het verlengde van de opvattingen van Weber en Bourdieu is het gebruike-
lijk geworden niet alleen over economisch-, sociaal- en cultureel kapitaal te spreken, 
maar ook over politiek kapitaal. Deze laatste term is mijns inziens echter een gevaar-
lijke: ‘politiek’ in de zin van politieke partijen met dito programma’s is immers in 
Nederland eerst iets van het eind van de negentiende eeuw. Voor de periode daarvóór 
waarin al wel kiesrecht bestond, lijkt de term ‘politiek kapitaal’ nog wel toepasbaar. 
Maar voor het Ancien Régime is die naar mijn oordeel onjuist. Toen ging het immers 
vooral om, deels op publiekrecht gebaseerd, besturen.45 Voor dat tijdvak verdient het 
daarom aanbeveling de term ‘bestuurlijk kapitaal van publiekrechtelijke aard’ voor 
dit publieke besturen te hanteren. Dat doe ik dan ook in dit boek. Hiernaast hanteer 
ik de term ‘bestuurlijk kapitaal van privaatrechtelijke aard’ ter aanduiding van het 
andersoortige kapitaal, ontleend aan de vervulling van bestuursfuncties bij door het 
privaatrecht geregeerde instellingen zoals stichtingen en verenigingen.

C. Schmidt onderzocht in zijn dissertatie Om de eer van de familie drie kapi-
taal-soorten. Daarvoor gebruikte hij niet de door Bourdieu gehanteerde eenduidige 
begrippen, maar mengvormen: ‘sociaal-economisch’, ‘sociaal-politiek’ en ‘sociaal-
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cultureel’ kapitaal. Hierbij besteedt hij in verhouding het meeste aandacht aan het 
economisch kapitaal dat de leden van het door hem onderzochte geslacht (Teding 
van Berkhout) hadden, en gaat hij bij de meesten van hen nagenoeg voorbij aan hun 
cultureel kapitaal. Als overkoepelende term introduceerde hij het begrip ‘maatschap-
pelijk vermogen’. Bij het opperen van deze term wees hij erop dat de Berkhouten 
zowel in sociaal-economische, als in -politieke en -culturele zin buitengewoon ver-
mogend waren geweest. Hierdoor beschikten zij zijns inziens over ‘een aanzienlijk 
maatschappelijk vermogen dat zij op tal van manieren in stand trachtten te houden 
en zo mogelijk te vergroten’. 46 Dit deden ze met velerlei acties, deels van strategische 
aard.47 

Hantering van een overkoepelende term kan voordelen opleveren. De door 
Schmidt geïntroduceerde heeft echter het nadeel, dat hieraan kennelijk het 
uitgangspunt ten grondslag ligt, dat een vermogen altijd uit dezelfde componenten 
is samengesteld. Dit is echter niet steeds het geval: kapitaal kan, zoals hiervoor 
opgemerkt, ook a-symmetrisch verdeeld zijn in geval iemand niet beschikt over een of 
meer vormen van specifiek kapitaal. Bovendien lijkt voor Schmidt uitgangspunt dat 
de door hem onderscheiden componenten ieder voor zich alsook in hun onderlinge 
samenhang steeds maatschappelijk van aard zijn. Dat behoeft echter niet het geval 
te zijn. Hier komt bij dat het de voorkeur verdient om eenduidige kapitaalbegrippen 
te hanteren in plaats van mengvormen, en niet te volstaan met het onderzoeken 
van de genoemde drie kapitaalsoorten. Bovendien, om van ieder der onderzochte 
personen systematisch te bekijken, wat hij van elk soort bezat. Om deze redenen 
geef ik de voorkeur aan een andere overkoepelende term. In dit boek gebruik ik de 
neutrale uitdrukking ‘vermogenspositie’ voor de aanduiding van iemands vermogen 

1  Arts in beschermende kleding, op weg naar 
pestpatienten. Het masker dat hij voor zijn 
gezicht heeft gebonden is bedoeld om hem te 
beschermen tegen ‘kwade dampen’, de veron-
derstelde verwekkers van deze ziekte
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in de brede, door Bourdieu bedoelde, zin. Hiernaast hanteer ik de uitdrukking 
‘geïntegreerd vermogen’ ter aanduiding van een meerdimensionaal vermogen. Dat 
dient mijns inziens uit minstens drie componenten te bestaan, waaronder tenminste 
economisch- en sociaal kapitaal, wil het voor deze kwalificatie in aanmerking komen. 

Ook al kan volgens de socioloog Pareto ieder die met zijn soortgenoten uitblinkt 
in een bepaalde bezigheid als ‘elite’ worden aangemerkt,48 toch worden in dit boek 
alleen mensen die over een geïntegreerd vermogen beschikken tot de elite gere-
kend.49 Afhankelijk van de samenstelling van het vermogen en de omvang van de 
onderscheiden componenten ervan, kan het hierbij per saldo gaan om een lokale dan 
wel de nationale elite. Voorts wordt de term ‘maatschappelijke positie’ gehanteerd 
ter aanduiding van de plek die iemand – mede gelet op de inschaling van zijn vermo-
genspositie dan wel beroep op een contemporaine sociale stratificatieladder – in het 
maatschappelijk verkeer inneemt.

De in het voorgaande kort samengevatte theoretische inzichten van Weber, Bour-
dieu en Braun vormen, samen met de hiervoor aangeduide aanvullingen, het kader 
bij het beantwoorden van de – verderop in deze Inleiding aan de orde komende – 
hoofdvraag bij dit onderzoek.

 

Soortgelijke boeken

Boeken over een bepaald geslacht zijn er legio. Die beperken zich veelal tot opsom-
mingen van genealogische data.50 Naast dit soort genealogieën zijn er de laatste 
decennia familiegeschiedenissen verschenen. Daarin zijn niet alleen genealogi-
sche gegevens te vinden maar eveneens andere, zoals over de lokale en regionale 
geschiedenis, alsmede over de geografie van de woonplaatsen van familieleden en 
dergelijke.51 Al deze gegevens worden evenwel vaak op een weinig samenhangende 
manier behandeld. Bovendien wordt zelden ingegaan op de complete vermogens- en 
maatschappelijke positie van de beschreven personen.

Er zijn ook boeken, waarin wel op een geïntegreerde wijze de geschiedenis van 
een geslacht en zijn historische en fysieke omgeving worden behandeld, en tevens 
– aan de hand van de hiervoor bedoelde theoretische inzichten – wordt ingegaan op 
de economische, sociale en culturele positie van de leden ervan. Zo valt het recente 
boek over het geslacht De Beaufort van de hand van R.J.J. Melchers te noemen. In 
zijn dissertatie onderzoekt hij hoe Pierre de Beaufort, in 1613 uit Frankrijk naar de 
Republiek getrokken, daar al snel een functie in dienst van de Staten-Generaal wist 
te bemachtigen en even later een bij stadhouder Frederik Hendrik. Voorts, hoe zijn 
nakomelingen erin slaagden een vooraanstaande positie op te bouwen, uitmondend 
in een adelsverheffing in 1876. Hierbij laat hij zien, van hoeveel gewicht goede con-
necties waren – vooral die met het Huis Oranje-Nassau –, alsook adequaat inspelen 
op kansen die politieke ontwikkelingen boden. De schrijver behandelt zeven genera-
ties van het geslacht De Beaufort. Hierbij plaatst hij deze in de context van hun tijd. 
Bijzondere aandacht besteedt hij aan hun sociaal-politiek, -economisch en -cultureel 
vermogen. Hij had hierbij het geluk dat de door hem beschreven personen – meestal 
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door het betalen van een forse inkoopsom – hoge bestuursambten wisten te verga-
ren, en trouwden met veelal rijke en aanzienlijke echtgenotes. Die lieten allen ruime 
sporen in archieven na.52 Bovendien kon hij beschikken over een omvangrijk en goed 
geïnventariseerd familiearchief, in beheer bij Het Utrechts Archief. Het boek geeft 
echter een verre van compleet beeld: het beschrijft 250 – maar wel de meest glorie-
rijke – jaren van de geschiedenis van dit geslacht. Bovendien is men voor de oudere 
tak van het geadelde deel ervan, alsmede voor de generaties van de jongere tak na de 
adelsverheffing, aangewezen op een andere bron: het Nederland’s Adelsboek.53 Aan de 
takken van dit geslacht die niet in de adelstand werden verheven, wordt in het boek 
nagenoeg voorbij gegaan.54 Kortom: het boek biedt een selectief beeld.

Een ouder voorbeeld is de dissertatie De Kingma-kroniek van H. Nicolai. Die 
is gewijd aan vijf opeenvolgende generaties van één tak van het geslacht Kingma. 
Mede dankzij een rijk familiearchief is de schrijver in staat betrokkenen als koop-
man, ondernemer, fabrikant of bankier uitgebreid te beschrijven. Daarbij gaat hij 
tevens in op de samenbundelende waarde van het familieleven binnen deze tak. In 
zijn boek belicht hij niet alleen hun leven in Makkum, maar komen ook algemene 
maatschappelijke ontwikkelingen aan de orde. De auteur besteedt aan een en ander 
op een geïntegreerde manier aandacht. Uit de tekst valt af te leiden dat de behan-
delde tak bemiddeld en, mede dankzij een geüsurpeerd familiewapen, nogal aan-
zienlijk was. Tot welke maatschappelijke laag de beschreven personen behoorden, 
wordt echter niet helder. Wel worden velen van hen als ‘dorpsnotabel’ aangemerkt, 
maar wat onder dit begrip moet worden verstaan, wordt niet duidelijk gemaakt.55 
Hier komt bij dat in het boek nagenoeg geheel voorbij wordt gegaan aan de overige 
takken van het geslacht Kingma.56 Ook dit boek geeft derhalve een selectief beeld.

 Het hiervoor al eerder genoemde werk van de socioloog C. Schmidt is een ander, 
nog wat ouder, voorbeeld. Voor wat betreft zijn object van onderzoek stond, net als bij 
het onderzoek naar het geslacht De Beaufort, al bij voorbaat de sociale positie van het 
door hem onderzochte geslacht vast: vanaf 1523 behoorde het tot de regentenstand, 
welke positie het tot 1795 wist te behouden. In het verlengde hiervan werden alle 
in de negentiende eeuw levende Berkhouten in de adelstand verheven. Tegen deze 
achtergrond wekt het geen verbazing dat Schmidt het onderzoek voor zijn dissertatie 
niet begon met de vraag, óf zij wel ‘maatschappelijk vermogen’ bezaten, maar met 
onder meer de vraag: ‘Hoe heeft het maatschappelijk vermogen van de familieleden 
zich in de loop van het tijdvak 1500-1950 ontwikkeld?’ Niet alleen daardoor, maar 
ook in andere opzichten verschilde zijn onderzoeksobject met het mijne. Zijn boek 
heeft mij echter wel geïnspireerd. Doordat hij zo’n lange periode bekijkt, is hij niet 
alleen in staat de vermogensgeschiedenis van het geslacht Teding van Berkhout in 
kaart te brengen, maar ook (de redenen voor) veranderingen daarin. Van dit geslacht 
kreeg overigens ieder lid van kindsbeen af de taak, het ‘maatschappelijk vermogen’ 
ervan te behouden en zo mogelijk te doen toenemen.57 Met de beschrijving van deze 
geschiedenis stopt hij op het moment (1950) waarop zich hier en daar toch financiële 
en sociale barsten begonnen te vertonen. Dit gebeurde nadat al eerder het politieke 
kapitaal van enige leden was verdampt.58 
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Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de schrijvers van de laatstgenoemde 
boeken selectief te werk gingen: ze bleken zich immers te hebben beperkt tot de 
behandeling van het deel van het door hen onderzochte geslacht dat het best had 
gepresteerd, dan wel van de periode waarin dit het geval was. Ze beschreven derhalve 
niet de volledige levensperiode van het geslacht, maar slechts een uitsnede daaruit: 
de meest glorieuze.

Dit boek

Dankzij het onderzoek van de hierboven bedoelde (sociaal-)historici, sociologen, 
historisch-antropologen en politicologen is al veel bekend over geslachten die 
gedurende de afgelopen eeuwen tot de elite behoorden. Hetzelfde geldt voor het 
milieu waarin betrokkenen leefden. Door de selectieve aandacht is, voor zover mij 
bekend, nooit diepgaand het proces van sociale daling van een of meer leden van zo’n 
geslacht onderzocht, alsmede de weg die moest worden afgelegd wilde men weer 
op het oude niveau terugkomen. Dit boek besteedt aandacht aan de gezinshoofden 
van álle generaties van het geslacht Königsberger/Koningsberger gedurende 
een periode van ruim vijfhonderd jaar. Van ieder van hen wordt systematisch de 
vermogenspositie onderzocht. Hierbij deden zich niet alleen sociale hoogtepunten 
voor, maar eveneens neergang. Ook op dit laatste wordt ingegaan. Daarbij komen 
tevens de redenen hiervoor aan de orde, evenals de tijd die nodig bleek voor sociaal 
herstel. Dit gebeurt aan de hand van de volgende hoofdvraag: Wat was de sociale 
positie van de gezinshoofden Königsberger/Koningsberger gedurende de periode 
1485-1995, en waardoor? Zo deze niet steeds dezelfde was, hoe kwam dat? En hoe 
slaagden betrokkenen erin, weer op niveau te komen?

Het volgen van leden van één geslacht heeft het voordeel, dat de observaties van 
dit soort processen diepgaander en eenduidiger kunnen zijn dan wanneer die van 
meerdere geslachten zouden worden gevolgd. Omdat de beschreven periode zo ruim 
is, heeft dit boek tevens als meerwaarde dat lange termijnontwikkelingen zichtbaar 
kunnen worden gemaakt.

Het begin van de onderzoeksperiode wordt gevormd door het vermoedelijke geboor-
tejaar van Conrad Königsberger (1485), met wie de bewezen stamreeks van zijn 
geslacht aanvangt. Als eindjaar is 1995 gekozen, omdat alle leden van de laatst 
behandelde generatie (XIII) op het moment van schrijven van dit boek overleden 
waren. Om praktische redenen concentreer ik mij op het leven van de (mannelijke) 
gezinshoofden van de betrokken dertien generaties. Ieders plaats in de genealogie 
is aangeduid op schema nummer a. Voor zover de bronnen daarover materiaal ver-
schaffen, sta ik tevens stil bij hun echtgenote(s), en bij de rol die deze(n) speelde(n) 
mede bij het bereiken van de maatschappelijke positie van hun wederhelft. De ove-
rige leden van ieders gezin worden alleen met hun naam en jaartallen op de overige 
genealogische overzichten vermeld. Beschrijving van de wederwaardigheden van 
alle overigen zou – zo de bronnen al het daartoe nodige materiaal bieden – prohibi-



11InLeIdIng

tief zijn. Wie meer over (een deel van) die personen wil weten, zij verwezen naar het 
boek Vijfhonderd jaar betrokken waarin veel genealogische gegevens over het geslacht 
Koningsberger zijn te vinden.59

Van ieder der gezinshoofden wordt het leven op hoofdlijnen verhaald. Hierbij 
breng ik stelselmatig in kaart over welke vormen van kapitaal (economisch, sociaal, 
cultureel en/of bestuurlijk/politiek) zij de beschikking hadden. Door hun levensloop 
als spoor te gebruiken, zijn – ook over de tijd waarin egodocumenten ontbreken – 
uit de gevolgen ervan toch hun belangrijkste keuzes af te leiden.60 Teneinde tot een 
compleet beeld te komen, schets ik tevens de omgeving waarin ieder der betrokken 
dertien generaties leefde, alsmede de ingrijpende gebeurtenissen en ontwikkelingen 
die in hun buurt plaatsvonden. 

De uitkomsten van een en ander worden niet los van elkaar beschreven, maar 
met elkaar geïntegreerd. Daardoor wordt ieders leven niet op zichzelf geschetst, 
maar tegen de achtergrond van de politieke, economische en sociale context waarin 
hij leefde.61 Hiermee kunnen de effecten van bedoelde gebeurtenissen en maat-
schappelijke ontwikkelingen op hun leven zichtbaar worden gemaakt. Hierbij wordt 
tevens aandacht besteed aan de door Braun bedoelde ‘strategieën’ die ze inzetten. 
Met dit alles wordt invulling gegeven aan het pleidooi van Prak, om bij de sociale 
geschiedschrijving het leven van een persoon of geslacht integraal te behandelen.62

Op basis van hun levensgeschiedenis wordt bekeken wat de vermogenspositie van 
ieder der gezinshoofden was. Het resultaat daarvan wordt afgezet tegen een soci-
ale stratificatie (gebaseerd op o.a. de financiële positie, dan wel op het prestige van 
een beroep). Daardoor kan hun maatschappelijke positie worden bepaald. Op grond 
van de uitkomsten van deze persoonlijke deelstudies kunnen uiteindelijk algemene 
slotconclusies worden getrokken, en kan een antwoord op de hoofdvraag worden 
geformuleerd.

Omdat, zoals eerder opgemerkt, een aantal van de beschreven gezinshoofden tot 
een elite bleek te behoren, is het boek voor wat betreft deze personen een elitestudie. 
Vanwege het feit dat vier gezinshoofden van dit geslacht in de loop van de tijd naar een 
ander ‘land’ migreerden, vormt het tevens een migrantengeschiedenis. Deze heeft als 
uitzonderlijkheid dat – in tegenstelling tot die van veel andere migranten63 – in dit 
geval wél van alles over de voorgeschiedenis van de onderhavige migranten bekend 
is, alsmede over hen zelf. Hetzelfde geldt voor dat van hun nageslacht. Vast punt van 
aandacht zijn de sociale verhoudingen gedurende ieder der beschreven vijf eeuwen. 

Het boek is thematisch-chronologisch van opzet. Vijf, bij de betrokken personen 
en periode passende, thema’s vormen het staketsel dat wordt opgevuld. Onder elk 
thema wordt de geschiedenis van de gezinshoofden der desbetreffende generaties, in 
chronologische volgorde, behandeld. Hun genealogische data worden in een model 
weergegeven dat sterk afwijkt van dat, gehanteerd in het eerder genoemde boek ‘Vijf-
honderd jaar betrokken’.64 Ter bereiking van een geïntegreerde benadering worden 
majeure gebeurtenissen en maatschappelijke ontwikkelingen in hun fysieke, poli-
tieke en sociaal-economische omgeving deels meteen voorafgaand aan en deels ver-
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vlochten met de geschiedenis van de aan de orde zijnde gezinshoofden geschetst. 
De eerste vier generaties worden behandeld onder het thema ‘stadsbestuurders’. 

Met behulp van primaire bronnen kunnen de betrokken gezinshoofden goed 
in kaart worden gebracht. Secundaire bronnen leveren het materiaal op om de 
omstandigheden waaronder zij leefden te kunnen schetsen. Met behulp van algemene 
bronnen wordt dit beeld gecompleteerd, en wordt aangegeven welke ingrijpende 
gebeurtenissen zich in hun omgeving voordeden. Daarbij wordt nagegaan hoe 
Conrad Königsberger (generatie I) op de Reformatie reageerde. Voorts, wat de daarop 
volgende Contra-Reformatie voor zijn zoon Conrad en diens zoon Kilian uitmaakte, 
en wat de Dertigjarige Oorlog de Königsbergers in Mainbernheim en Neurenberg 
deed. Tevens wordt onderzocht welke strategieën deze Königsbergers toepasten 
om zich hierbij sociaal staande te houden. Daarbij wordt ook duidelijk, welke rol 
de echtgenotes in dit verband speelden. Uiteindelijk blijkt het goed mogelijk met 
behulp ervan ieders vermogenspositie te reconstrueren. Hierbij wordt bekeken, 
over welk(e) soort(en) kapitaal in de zin van Bourdieu zij beschikten. Het vermogen 
van de Mainbernheimse gezinshoofden wordt uiteindelijk afgezet tegen de – uit 
de literatuur afleidbare – sociaal-maatschappelijke ladder van hun tijd. Hetzelfde 
gebeurt ten aanzien van de tak in Neurenberg met behulp van de standenregeling 
van deze stad. Hiernaast wordt ten aanzien van de vier generaties in Mainbernheim 
– met behulp van de criteria, genoemd in het essay van I. Bátory ‘Das Patriziat der 
deutschen Stadt’65 – bekeken, of zij al dan niet tot het patriciaat behoorden. Op 
basis van dit alles wordt in hoofdstuk 1 een conclusie getrokken ten aanzien van de 
maatschappelijke positie die de gezinshoofden van deze generaties innamen. Voorts 
wordt geconcludeerd, welke rol de omstandigheden en algemene factoren hierbij 
hadden gespeeld. 

Moeilijker bleek het om gegevens met betrekking tot de generaties Va tot en 
met VII te achterhalen. Dit is het gevolg van het feit dat Georg Conrad Königsberger 
(1646-;Va) rond 1675 de bakermat Mainbernheim in het graafschap Ansbach verliet, 
en (waarschijnlijk) naar het hertogdom Württemberg verhuisde. Latere gegevens 
over hem ontbreken. Zijn zoon, Johann Georg, trok nog verder door in dit vorsten-
dom. Daarna emigreerde diens zoon, Johann Jakob Königsberger (1706-1775; VII) 
naar Holland. Hierbij doemen vragen op, als: Om welke reden verliet Georg Conrad 
Mainbernheim? en Waarom trok zijn zoon verder door in Württemberg? Voorts: 
Waarom verliet Johann Jakob Duitsland, en trok hij naar het gewest Holland? Hier-
naast wordt onderzocht of de opeenvolgende migraties effect hadden op het vermo-
gen van ieder der behandelde personen. Daarbij wordt bekeken in hoeverre sprake 
was van een sociale ‘migratie-dip’, en hoe zij zich daaraan wisten te ontworstelen. 
Als gevolg van hun migraties moeten we het voor wat betreft deze Königsbergers 
doen met beperkte gegevens over hen uit primaire en secundaire bronnen, alsmede 
met aanvullingen daarop vanuit de algemene literatuur. Hiermee blijken toch hun 
vermogens- en maatschappelijke positie te achterhalen. Eenmaal in Holland is, 
dankzij de ruimer beschikbare bronnen, goed na te gaan hoe de inburgering van 
Johann Jakob verliep en wat zijn sociale positie aan het eind van zijn leven was. Een 
en ander komt onder het thema ‘migranten’ in hoofdstuk 2 aan de orde. 
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Meer houvast bieden de generaties VIII en IX. Van Valentijn Victor (1736-1799; 
VIII) en Victor Jacob Koningsberger (1770-1823; IX) duiken de eerste door hen zelf 
geschreven primaire bronnen op, deels bewaard in het familiearchief. Hiernaast 
blijken secundaire bronnen relatief veel aanknopingspunten te verschaffen. 
Met behulp hiervan kan de vermogenspositie van deze 18e-eeuwse Noordelijke 
Nederlanders goed worden gereconstrueerd. Dit gebeurt in hoofdstuk 3 onder het 
thema ‘integranten’. Daarbij wordt aandacht besteed aan de ingangen die zij bij 
hun integratie benutten. In dit verband wordt eveneens duidelijk, welke rol hun 
echtgenote (en haar familie) hierbij speelde(n). Voorts wordt stilgestaan bij de 
strategieën die zij – (deels) levend gedurende de Patriots-/Bataafs-Franse periodes 
– daarbij inzetten. Hierbij wordt mede ingegaan op de vraag, welke effecten deze 
periodes op hun maatschappelijke positie hadden. 

De gezinshoofden der generaties X en XI, behandeld in het daarop volgende 
hoofdstuk, hadden onder meer van doen met de Grondwetsherziening van 1848. 
Daarom wordt in dit hoofdstuk, onder het thema ‘gezeten burgerij’, bekeken wat 
deze herziening en haar gevolgen voor hen betekenden. Doordat lokale sociale 
stratificaties beschikbaar zijn, kan ieders vermogenspositie worden afgezet tegen 
bedoelde algemene kaders. Op basis hiervan kunnen conclusies worden getrok-
ken ten aanzien van de maatschappelijke positie van de gezinshoofden van deze 
generaties. Ook bij hen wordt tevens bekeken of, en zo ja, hoe zij voldeden aan de 
door Braun genoemde voorwaarde om maatschappelijke veranderingen het hoofd 
te bieden. Verder wordt de vraag onder ogen gezien, of deze generaties – inmiddels 
opgesplitst in meerdere takken – er iets aan deden om de familiegelederen gesloten 
te houden. Zo ja, wat?

Zoals te verwachten valt, is over de generaties XII en XIII, grotendeels levend 
in de 20e eeuw, het meeste materiaal voorhanden. Niet alleen hierin verschilt deze 
periode van de vorige. Vormde tot dan toe vooral het lokale niveau het terrein van 
onderzoek, in deze eeuw wordt dit ook het nationale. Op basis hiervan en tegen die 
achtergrond wordt in hoofdstuk 5 onder het thema ‘academici’ de vermogensposi-
tie van de Koningsbergers behorend tot deze generaties onderzocht. Daarbij wordt 
onder meer bekeken, welke effecten de politieke omwentelingen rond 1917/18, de 
beurskrach van 1929 en de daarop volgende economische crisis hadden voor wat 
betreft de omvang en samenstelling van hun vermogen. Hierbij komen eveneens de 
door hen ingezette strategieën aan de orde. Door hen met hun vermogen of beroep 
tegen nationale sociale stratificaties af te zetten, wordt uiteindelijk de classificatie van 
hun maatschappelijke positie helder. Op soortgelijke wijze wordt ingegaan op twee 
gezinshoofden die een alternatieve carrière volgden. Hiernaast wordt bekeken aan 
welke criteria in de vorige eeuw moest worden voldaan om opgenomen te worden in 
de reeks ‘Nederland’s Patriciaat’. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de vraag, 
hoe de gezinshoofden Koningsberger en hun eega’s behorend tot generatie XIII 
omgingen met de cultuurbreuk die zich rond ‘1968’ als gevolg van de na de Tweede 
Wereldoorlog sterk wijzigende maatschappelijke omstandigheden voordeed. Slaag-
den zij er desondanks in, familiewaarden en dergelijke aan hun kinderen over te 
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dragen en door hen geaccepteerd te krijgen, of niet? De uitkomsten van een en ander 
maken het aan het eind mogelijk om conclusies te formuleren.

In hoofdstuk 6 worden eerst de voorgaande hoofdstukken samengevat. Vervolgens 
worden daarop gebaseerde slotconclusies getrokken. Dan wordt niet alleen duide-
lijk wat de resultante is van het vermogen in de door Bourdieu bedoelde zin van 
alle gezinshoofden Koningsberger, maar ook welke veranderingen zich daarin gedu-
rende de periode 1485-1995 voltrokken. Verder blijkt dan wat dit voor de maatschap-
pelijke positie van de gezinshoofden gedurende de afgelopen eeuwen betekende. 
Tenslotte wordt duidelijk welke in- en externe factoren daarop de grootste invloed 
hadden. Uit dit alles kan het antwoord worden gedestilleerd op de onderzoeksvraag. 

In deze longitudinale studie wordt tevens zicht verkregen op de categorieën 
personen die in de onderhavige landen en steden gedurende de beschreven periode 
tot de (stedelijke) elite behoorden en waarom dit het geval was. Hetzelfde geldt voor 
de soorten geslachten die gedurende deze periode het patriciaat vormden. Hierbij 
wordt onder meer duidelijk dat niet alleen in de zestiende en zeventiende eeuw, 
maar ook gedurende alle eeuwen daarna afkomst ertoe deed, evenals trouwen met 
een partner van standing.

 

Benutte bronnen

Gezien de breedte van de vraagstelling die aan dit boek ten grondslag ligt, zijn de 
omvang en diversiteit van de bij het schrijven benutte bronnen zó groot dat het 
ondoenlijk is hier een complete opsomming van te geven. Daarom wordt volstaan 
met de aanduiding van enkele categorieën bronnen. 

De genealogische data met betrekking tot de beschreven personen zijn ontleend 
aan de desbetreffende doop-, trouw- en begraafboeken; voor dit soort gegevens over 
de na 1814 levende generaties is geput uit de gegevens van de Burgerlijke Stand. Ten 
aanzien van de generaties vanaf circa 1700 kon gebruik worden gemaakt van gege-
vens die familieleden in het verleden hadden verzameld. Deze bleken, na controle, 
namelijk te kloppen. Om tot een compleet beeld van betrokkenen te komen, werden 
die gegevens met behulp van andere bronnen aangevuld. Deze zijn aangegeven in 
het uitgebreide notenapparaat behorend bij elk hoofdstuk. Voor een schets van de 
context waarin de onderscheiden generaties leefden, is vooral gebruik gemaakt van 
algemene geschiedwerken, sociaal-historische handboeken en van stadsgeschiede-
nissen. Teneinde meer specifieke feiten te kunnen toelichten, zijn daarop toege-
spitste boeken benut. In beide gevallen is zo mogelijk geput uit de resultaten van 
recent wetenschappelijk onderzoek; vormen oudere studies echter nog steeds de 
beste bron, dan zijn die uiteraard gebruikt. Om de vermogenspositie van de gezins-
hoofden der dertien betrokken generaties te achterhalen, zijn daarop toegesneden 
bronnen benut. Teneinde het economisch kapitaal van iemand op het spoor te 
komen, is niet alleen gebruik gemaakt van leenregisters, belastingkohieren en -aan-
slagen, maar onder meer ook van bronnen als successiememories, testamenten en 
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boedelinventarissen. Met behulp daarvan kon veelal een goed inzicht worden verkre-
gen in de financiële welstand. Bronnen als onder meer lijsten van kiesgerechtigden, 
(staats-)almanakken en literatuuroverzichten gaven inzicht in hun bestuurlijk-/poli-
tiek- c.q. sociaal- en cultureel kapitaal. 

Voor wat betreft de factor ‘macht’ bleek dit moeilijker. Ten aanzien van de macht 
van bestuurders onder het Ancien Régime viel dat nog mee. Zo kan over een func-
tie als die van Ratsherr met behulp van algemene en stadsspecifieke bronnen een 
helder beeld van deze functie en van de eraan verbonden macht en status worden 
verkregen. Dat geldt ook voor een functie als die van hervormd predikant gedurende 
de negentiende eeuw, alsmede voor die van minister in de Nieuwste Tijd. Ingeval 
van na 1795 aangestelde ambtenaren bieden de functieaanduiding en de hoogte van 
de aan de functie verbonden rang hiervoor aanknopingspunten. Die kunnen met 
behulp van staatsalmanakken en begrotingen worden gevonden. 

Om achter het aanzien van iemand te komen en daarmee achter diens soci-
aal kapitaal, moest een veelheid van bronnen worden aangeboord. Indicaties daar-
voor boden onder meer de hoogte van de belastingaanslagen, alsmede de locatie en 
waarde van het woonhuis dat iemand bezat. Hetzelfde gold voor het aantal perso-
neelsleden dat hij in dienst had. Die gegevens waren veelal via fiscale bronnen te ach-
terhalen. Een en ander leverde de bouwstenen op voor op welstand gebaseerde stra-
tificaties. Veel houvast bleken ook beroepen te geven. Zoals hiervoor vermeld, werd 
van nogal wat beroepen het daaraan verbonden prestige onderzocht, resulterend in 
beroepsprestigestratificaties. In dit kader werd verder naar het connubium gekeken: 
Met wie trouwde iemand? Wat was de status van het geslacht van betrokkene? Op 
dit punt gaven de genealogische data en naslagwerken als ‘Nederland’s Patriciaat’ 
houvast. Tenslotte werden in dit verband biografieën, herenboekjes, almanakken en 
ledenlijsten van sociëteiten en verenigingen nageplozen. De maatschappelijke posi-
tie van iemand werd tenslotte gereconstrueerd door diens brede vermogenspositie 
en/of beroep af te zetten tegen algemene sociale stratificaties, in de literatuur over 
iedere eeuw te vinden.

Kanttekening
 
Op deze plaats past tenslotte volgende kanttekening: Aan een boek als het 
onderhavige, dat geschreven is door een familielid, kleeft het gevaar dat het – ook 
al is de auteur daar nadrukkelijk niet op uit – toch hagiografische trekken vertoont. 
Ten einde dit te voorkomen heb ik een aantal ‘zekeringen’ ingebouwd. Voorgaande 
alinea’s geven daar voorbeelden van: slechts benutting van gegevens die ontleend 
zijn aan aangegeven – te controleren – primaire en secundaire bronnen, opsporen en 
beschrijven van de vermogenspositie van ieder der gezinshoofden met behulp van de 
door Weber en Bourdieu ontwikkelde geobjectiveerde methode, alsmede vaststellen 
van ieders maatschappelijke positie door afzetting van zijn vermogenspositie 
tegen een – veelal op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde – sociale stratificatie 
betreffende de aan de orde zijnde periode.66
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1 
STADSBESTUURDERS IN DUITSLAND

GEDURENDE DE 16e EN 17e EEUW

In het onderstaande wordt nader op genoemde Conrad ingegaan, alsook op de 
gezinshoofden Königsberger van de generaties II t/m IV. Zij leefden in de 16e 
en 17e eeuw in Duitsland, en woonden in de steden Mainbernheim en Nürnberg 
(Neurenberg). De meesten van hen waren stadsbestuurder. Om hen beter te kunnen 
duiden, wordt eerst kort stilgestaan bij het Duitsland van hun tijd. Daarna wordt 
uiteengezet hoe het bestuur van een stad in elkaar stak. Vervolgens wordt aandacht 
besteed aan de Reformatie, waarmee Conrad – aan wie de daarop volgende paragraaf 
is gewijd – rechtstreeks te maken had. 

 
1.1  

Duitsland in de 16e en 17e eeuw.  
Een stad, haar bewoners en bestuur

Duitsland in de 16e en 17e eeuw

Conrad Königsberger kwam ter wereld in een gebied dat pas sinds 1871 een land is 
met de naam Duitsland. Op het moment van zijn geboorte (omstreeks 1485, ten tijde 
van de late-Middeleeuwen) was dat echter geen echt land, maar een verzameling 
van zo’n 300 koninkrijkjes, hertogdommen, graafschappen, (aarts-)bisdommen, 
abdijen, kloosters en vrije Rijkssteden. Dit conglomeraat van tamelijk autonome 
gebieden – dat wel wordt aangeduid als ‘de Duitse gebieden’ – maakte onderdeel 
uit van het Heilige Römische Reich deutscher Nation. Daartoe behoorden ook 
(delen van) een reeks andere landen.1 Het vader‘land’ van Conrad wordt in dit boek 
kortheidshalve toch als Duitsland aangeduid. De opperleiding erover lag bij de 
Keizer. Daaronder stonden wereldlijke en geestelijke regionale heren. Dit konden 
niet alleen seculiere en kerkelijke keurvorsten zijn, maar ook andere wereldlijke- 
(zoals de hertog van Württemberg) of geestelijke vorsten (zoals de vorst-bisschop van 
Würzburg). Hiernaast was er onder meer nog een aantal zelfstandige Rijkssteden 
(zoals Neurenberg), geleid door machtige stadsbesturen. Samen vormden zij de 
Rijksstanden.2

Duitsland telde rond 1500 circa elf miljoen inwoners. Ongeveer 90% ervan 
woonde op het platteland, de rest in steden.3 Daarvan waren er toen zo’n 4.000.4 
De meeste waren zogenaamde ‘Kleinstädte’, stadjes met tussen de 200 en 2.000 
inwoners.5 Hiernaast kende het ongeveer 200 middelgrote steden met tussen 
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2.000 en 10.000 bewoners, zoals bijvoorbeeld Bamberg. Tussen 10.000 en 18.000 
mensen leefden in steden als Augsburg en Basel. Meer dan 20.000 inwoners telden 
o.a. Lübeck en Neurenberg.6 

De verschillen tussen een stad, hoe klein ook, en het platteland waren groot.7 
Binnen een stad leefden, beschermd door haar stadsmuren – typerend voor een 
stad –, voor een groot deel vrije mensen, naar hun eigen stadsrecht.8 Dat verschilde 
van stad tot stad.9 Dit was anders op het platteland. Ook daar woonden vrijen. De 
overgrote meerderheid van de plattelandsbevolking leefde echter in een afhankelijke 
positie: een deel van hen had de status van lijfeigene, anderen stonden in een 
leenverhouding tot hun heer, of waren pachter. Ook al bezat een boer zijn grond, 
dan nog was hij veelal verplicht bepaalde opdrachten uit te voeren of diensten te 
verrichten. Dit kwam omdat de grond buiten de steden eigendom (‘Grundherrschaft’ 
dan wel ‘Obereigentum’) was van de adel, de Kerk of van rijke stedelingen.10

De laat-middeleeuwse samenleving in Duitsland was een uitgesproken 
standenmaatschappij.11 Deze was hiërarchisch van opbouw, en kende grote sociale 
verschillen.12 De gewijde geestelijken van de RK Kerk vormden de eerste stand, de 
adel de tweede. De derde stand bestond ten dele uit stadsburgers.13 Dat waren mensen 
die – via geboorte, of o.a. door koop – het burgerrecht van een stad bezaten. Dit 
recht was zeker niet voor de hele stedelijke bevolking weggelegd, maar slechts voor 

2  Afbeelding van de rond 1640 in het Duitse Rijk onderscheiden standen. De ontwerper van deze ets 
was kennelijk katholiek: hij plaatste de Paus helemaal bovenaan centraal. Aan de linker kant daar-
onder de Keizer, een kardinaal, keurvorst, bisschop, en edelman. Helemaal onderaan met de laagste 
sociale status een boer. Aan de rechter kant staan, eveneens in afdalende volgorde, een koning, 
hertog, graaf, freiherr (baron), en een stadsburger. Een militair sluit deze rij af.
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een betrekkelijk klein deel ervan (gemiddeld zo’n 30%).14 Alle overige stadsbewoners 
hadden slechts de status van inwoner.15 Op het platteland bestond er volgens een aantal 
historici nog een vierde stand: de boeren.16 Maar andere vakgenoten plaatsen hier kant-
tekeningen bij, en wijzen op regionale verschillen.17 Hoe dit ook zij, boeren hadden 
in die dagen een zeer lage sociale status.18 De hiërarchische standenmaatschappij 
werd onveranderlijk geacht, door God gegeven. Ieder was in principe gehouden zijn 
hele leven in de stand te blijven, waarin hij of zij was geboren.19 

Gedurende de vroeg-Moderne Tijd was het niet veel anders. Alleen raakten de 
geestelijken van de RK Kerk vanaf de Reformatie in protestantse gebieden hun positie 
als eerste stand kwijt. Die werd door de adel overgenomen. De burgers vormden 
vanaf toen de tweede stand. Ook de boeren namen vanaf dat moment als stand een 
zelfstandige plaats in, onder de adel en de stadsburgerij.20

Rond 1500 had de Rooms-Katholieke Kerk op godsdienstig gebied echter nog 
een monopoliepositie. Kerk en wereld waren nauw met elkaar vervlochten.21 De 
macht en invloed van de Kerk waren in die dagen uitermate groot. Dit hing onder 
meer samen met haar leer, en de hoop die zij haar gelovigen op basis daarvan gaf: 
volgens de kerkelijke leer konden mensen alleen via Haar het eeuwige leven (na 
de wederopstanding uit de dood) verkrijgen.22 Dit was voor heel veel mensen in de 
late Middeleeuwen van immens gewicht. In die dagen waarde namelijk met grote 
kracht de Dood rond. Niet alleen de pest had na haar eerste uitbraak in 1348/1349 en 
bij de erop volgende echo-epidemieën alleen al in Duitsland miljoenen slachtoffers 
geëist,23 ook andere ziektes zoals pokken, lepra en tbc richtten in die dagen met 
epidemische kracht enorme slachtingen onder de bevolking aan.24 Verder deden 
zich toen veel misoogsten voor, met in het verlengde ervan hongersnood.25 Dit alles 
gaf mensen een gevoel van grote ontreddering.26 Ze waren bang dat God hen voor 
hun zondig leven strafte, en ervoeren de pest als een ‘gesel Gods’.27 Veel gelovigen 
reageerden hierop door met extra intensiteit hun zonden te belijden, boete te doen – 
bijvoorbeeld door een aflaat te kopen –, en goede werken te verrichten.28 

Een stad en haar bewoners

Ook de bevolking in een stad was hiërarchisch geordend.29 De bovenkant van de 
piramide werd gevormd door een kleine elite. Die bestond in elke stad uit bijvoorbeeld 
daar wonende edellieden, de leden van het – veelal uit het patriciaat gevormde – 
stadsbestuur (zie hierna), voorname kooplieden en renteniers. In de zestiende 
eeuw gingen ook academici tot de stedelijke bovenlaag behoren.30 Daaronder stond 
de sublaag van de handwerkers met het meeste aanzien, zoals bierbrouwers en 
juweliers.31 In de meeste steden bezaten alle hiervoor bedoelden het burgerrecht.

Op deze bovenlaag volgde een middenlaag. Die werd eveneens gevormd 
door verschillende sublagen, bestaande uit bijvoorbeeld apothekers, notarissen, 
kooplieden die zich met kleinhandel bezig hielden, en de – in de ene stad wél, en in 
de andere stad niet in gilden verenigde – minder aanzienlijke meester-handwerkers. 
Nagenoeg iedereen van bedoelde lagen (de Mittelstand vormend) bezat het stedelijk 
burgerrecht, en behoorde tot de burgerstand.
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De onderste laag, die ook uit verschillende sublagen was opgebouwd, werd 
uitgemaakt door zo’n driekwart van de stedelijke bevolking. Die bestond onder 
meer uit gezellen en knechten, dienstpersoneel en dagloners. Helemaal onderaan 
bungelden de zogenaamde oneerbaren, zoals beulen en zigeuners.32 Weinigen van 
deze laag bezaten het stedelijk burgerrecht.

Haar bestuur

Iedere stad werd bestuurd door haar Stadtrat (Stadsraad), kortweg de Rat (Raad) 
genaamd. Afhankelijk van de stedelijke regels daarover telde een Rat twaalf of 
meer leden. Die werden Ratsherr (Raadsheer) genoemd. Twee daarvan vervulden 
bij toerbeurt samen de burgemeestersfunctie. De Ratsherren werden uit de rijkste 
en voornaamste burgers van de stad gerecruteerd.33 Aanvankelijk bestond het 
stadsbestuur in veel steden vooral uit rijke kooplieden. Na verloop van tijd trok 
een deel daarvan zich zo mogelijk uit zijn handel terug.34 Dat bestuurde daarna als 
rentenier de stad, vooral levend van zijn inkomsten uit grondbezit.35 Vaak waren 
de Ratsherren uit dezelfde kring van stedelijke geslachten afkomstig. Die werden 
dan de ‘führende Geschlechter’ (‘leidende geslachten’) genoemd. Deze kring trachtte 
zich voor buitenstaanders af te sluiten.36 De groep geslachten die generaties achter 
elkaar Ratsherren had geleverd en vaak door onderlinge (huwelijks)banden nauw 
met elkaar verbonden was, werd het Patriciat (Patriciaat) genoemd.37 

Om tot Ratsherr verkozen te worden, moest men ‘ehrlich’ zijn (dus geboren 
uit een wettig huwelijk), het burgerschap van de stad bezitten, over vermogen 
beschikken en aanzien genieten. De vermogenseis zorgde ervoor, dat een Ratsherr 
zijn functie in onafhankelijkheid kon vervullen.38 Was iemand eenmaal – veelal voor 
het leven – tot Ratsherr benoemd, dan behoorde hij tot de zogenaamde Ehrbaren, 
ofwel tot degenen aan wie men eer verschuldigd was. Ehrbarkeit en handwerk 
werden onverenigbaar geacht.39 Een raadslid had de titel van ‘Herr’ (Heer). De 
Ratsherren werden daarom ook wel Herrschaften (de Heren) genoemd. Ze mochten 
op de Herrenbank (herenbank) in de kerk zitten. Daarnaast hadden ze nog andere 
(voor)rechten. Een raadslidmaatschap gold als een erefunctie. Aanvankelijk ging het 
om een onbezoldigde functie. Maar toen de vervulling van het raadslidmaatschap 
steeds meer tijd ging vergen, ging men ertoe over de raadsleden presentiegeld te 
geven, alsmede een kleine onkostenvergoeding.40

Omdat in de late Middeleeuwen en de vroeg-Moderne Tijd nog geen 
machtenscheiding bestond, was de Raad verantwoordelijk voor het totale bestuur 
over de stad. Zijn drie hoofdfuncties waren: de zorg voor de stedelijke wetgeving, 
het bestuur van de stad, alsmede de rechtspraak over alle inwoners ervan. Aangezien 
het gezag op centraal niveau uitermate zwak was,41 dat op regionaal niveau nog geen 
volledige territoriale soevereiniteit bezat en er bijgevolg nog weinig wetgeving van 
hogere bestuurslagen bestond,42 had een stadsbestuur relatief veel macht.43 Om 
genoemde redenen kon de stedelijke wetgeving over alle bestuursterreinen gaan. 
Deze vormde de basis voor de tweede en derde hoofdfunctie van de Raad. 

In het kader van het bestuur van de stad had de Raad ook toezicht uit te oefenen. 
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Die taak werd onderling verdeeld. Zo hielden twee Ratsherren toezicht op alle 
bouwaangelegenheden in de stad (de zogenaamde Bauherren). Twee anderen hadden 
het toezicht op de financiën van de stad (de Kämmerei- of Steuerherren), twee collegae 
op de bewapening en andere militaire aangelegenheden (de Marstallherren) en weer 
twee anderen op bijvoorbeeld het stadsziekenhuis (Spitalmeister). Deze functies 
werden jaarlijks of om de paar jaar onderling gewisseld, in sommige gevallen om 
de paar weken. 

De derde hoofdfunctie, de rechtspraak, werd in de meeste steden eveneens door 
alle leden van de Raad vervuld. In die rol werden zij Schöffen (schepenen) genoemd. 
Bij deze functie was het van doorslaggevend belang, of de stad alleen de lage dan 
wel ook de hoge jurisdictie had. Was het laatste het geval, dan had de Raad – in zijn 

3 Onderaan een stoet Ratsherren, rond 1525 het stadhuis van Augsburg verlatend
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functie van rechtbank – eveneens het recht de doodstraf op te leggen. Hij werd dan 
als Halsgericht betiteld.44

Sommige steden kenden naast de Stadtrat nog een ander lichaam, waarin 
vertegenwoordigers van een ruimere kring van stadsburgers (c.q.-bewoners) zaten.45 
Deze extra instituten waren veelal in de loop van de veertiende eeuw in het leven 
geroepen, onder druk van de oproeren die zich toen in nogal wat steden voordeden.46 
Soms ging het hierbij om vertegenwoordigers van een gedeelte van de stad.47 In 
andere steden, zoals Keulen, vormde men een lichaam met representanten van 
verschillende beroepsgroepen, waaronder gilden.48 In weer andere steden ging het 
om een instituut waarvan de leden op persoonlijke titel werden gekozen, zoals in 
Neurenberg.49 In al deze gevallen ging het om de sub-top in de stad. Zo’n lichaam 
kreeg in een aantal steden de naam van Grosse of Grössere Rat (Grote Raad). Zulke 
extra lichamen moesten, al naar gelang de stedelijke regeling, worden geraadpleegd 
over zaken als belastingheffing en de verkoop van stedelijk grondgebied.50 In een 
aantal steden werden leden van dit soort instellingen met speciale bestuursfuncties 
belast.

De Reformatie

Rond 1500 heerste onder grote delen van het volk een intense, emotionele vroomheid.51 
In andere kringen was – onder invloed van humanisten – echter kritiek te horen. Die 
richtte zich niet alleen op het bijgeloof van veel leken, maar ook op het gedrag van 
leden van de clerus (geestelijkheid) alsmede op de Kerk en haar leerstukken zelf.52 
De kritiek nam in de eerste helft van de zestiende eeuw van verschillende kanten 
toe. Een van de belangrijkste critici was Maarten Luther (1483-1546). Deze vatte 
zijn kritiek samen in 95 stellingen, die hij op 31 oktober 1517 publiceerde. Die daad 
wordt gezien als het begin van de Reformatie (ook wel Hervorming genaamd), en als 
een symbolisch keerpunt bij de overgang van de late Middeleeuwen naar de vroeg-
Moderne Tijd.53 Weldra haakten andere reformatoren zoals Zwingli (in Zwitserland) 
en Calvijn (in Frankrijk) bij zijn kritiek aan.

In het begin richtte Luther zijn kritiek vooral op de verkoop door geestelijken 
van aflaten. Zijns inziens was dit pure oplichterij.54 In de jaren daarna legde hij 
zijn ideeën voor een vergaande hervorming van dit instituut neer in een reeks van 
geschriften.55 Die kregen – dankzij de kort daarvoor uitgevonden boekdrukkunst – 
een snelle verspreiding. Een van de kernpunten van Luther was, dat iedere gelovige 
zelf verantwoordelijk was voor de inrichting van zijn leven naar Gods woord.

De ideeën van Luther sloegen in brede kringen aan. Na verloop van tijd werden 
hij en zijn medestanders als ‘protestanten’ aangeduid.56 Dit alles leidde tot veel 
maatschappelijke onrust. Daar kwam pas in 1555 een (voorlopig) einde aan, toen in 
Augsburg een Rijksdag werd gehouden waarbij het tot een godsdienstvrede kwam: 
de Vrede van Augsburg. Erkend werd toen dat er, naast het oude katholieke geloof, 
plaats was voor het protestantse geloof, neergelegd in de zogenaamde Augsburgse 
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Confessie van 1530. Afgesproken 
werd dat de Rijksstanden zelf konden 
beslissen, welke godsdienst binnen hun 
territoir werd uitgeoefend. Dit recht 
(het Ius Reformandi) werd gevat in de 
gevleugelde spreuk ‘Cuius regio, eius 
religio’ (‘Degeen die regeert, bepaalt de 
godsdienst’).57 Dit betekende dat de RK 
Kerk in West-Europa haar meer dan 
duizend jaar oude monopoliepositie toen 
kwijt raakte, en vanaf 1555 protestantse 
Kerken naast zich moest dulden.58 

De Vrede van Augsburg hield 
derhalve niet in, dat de onderdanen 
voortaan volledige godsdienstvrijheid 
genoten. De door hun overheid gemaakte 
keuze was voor hen bepalend. Dit had 
onder meer als consequentie dat er in 
de vorstendommen en steden die voor 
het lutherse geloof gekozen hadden, 
lutherse staatskerken kwamen. Indien 
een onderdaan zich niet bij de gemaakte geloofskeuze wilde neerleggen, kon hij 
op grond van zijn Ius Emigrandi – onder achterlating van al zijn have en goed – 
verhuizen.59 Voor dit laatste kozen in die dagen honderdduizenden mensen. 

Een belangrijk gevolg van ‘Augsburg’ was verder dat de vorstendommen en 
steden die luthers werden, vanaf dat moment over de oude bisschoppelijke rechten 
konden beschikken. Daarmee kregen zij ook de bevoegdheid voor hun gebied een 
Kirchenordnung vast te stellen.60 Het burgerlijk gezag over de Kerk was hiermee een 
feit.61 Daarnaast had de Reformatie nog een groot aantal andere effecten op kerkelijk 
terrein.62 

Ook op wereldlijk terrein had de Reformatie grote gevolgen.63 Een daarvan was 
dat de positie van de territoriale vorsten versterkt werd.64 Hun vergrote macht konden 
zij nu uitoefenen met behulp van door hen zelf uitgevaardigde nieuwe voorschriften. 
Die hadden niet alleen betrekking op kerkelijk terrein, maar bijvoorbeeld ook op 
het gebied van de standen en hun kleding (Standes- und Kleiderordnungen). Voor de 
goede orde zij opgemerkt, dat het hierbij – behalve voor wat betreft de adel en het 
patriciaat – niet meer ging om standen die door ‘geboorte’ waren bepaald, maar om 
juridische constructen krachtens besluiten van de competente overheid tot sociale 
ordening. Verder kwamen er voorschriften op onderwijsgebied, alsmede onder meer 
op het vlak van de openbare orde.

4 Maarten Luther (1483-1546)
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1.2  
Conrad Königsberger ([1485]-1548; generatie I)  

en de Reformatie 

Conrad Königsberger (I) was, zoals gezegd, de eerste van de bewezen stamreeks van 
zijn geslacht. Zijn geboortejaar lag rond 1485. Een voorvader van hem ontleende 
zijn achternaam naar alle waarschijnlijkheid aan de stad Königsberg, gelegen in het 
noorden van het Frankenland.65In de eeuw van Conrads geboorte leefden meerdere 
Königsbergers in genoemd gebied. Zo meldt het zogenaamde Harnasch Puch66 van 
de stad Neurenberg dat zich hier in het jaar 1431 een nieuwe burger liet inschrijven, 
in het bezit van een harnas. Zijn naam was Niclas Kungsperger. Hij woonde in het 
stadsdeel rond de St Lorenzkerk.67 Aan het eind van de vijftiende eeuw leefde er 
nog een Königsberger in Neurenberg. In de archieven van deze stad is namelijk te 
vinden dat Kunz (Conrad) Konigsperger in 1496 een huis bezat ‘beim Beckenhaus 
am Eck in Werd’ (Wörth).68 Dichter in de buurt van de stad Königsberg zijn 
eveneens in archieven sporen van Königsbergers te vinden. Zo bewaart het archief 
van de stad Bamberg het testament d.d. 15 mei 1477 van de vermogende koop- 
man Heinrich Kungsperger/Königsberger, burger van genoemde stad. Blijkens 
zijn laatste wil – waarbij hij onder meer een zgn. Aussteuerstiftung oprichtte om 
jongedames uit Bamberg financieel in staat te stellen te trouwen – bezat hij een huis 
aan de Austrasse, vlakbij de Marienbrunnen in genoemde stad, en nogal wat grond 
o.a. op de Abtsdorfer Berg.69

In al deze gevallen gaat het om vermeldingen van incidentele personen. Of dezen 
familie van elkaar waren en of vermelde Heinrich wellicht de vader van Conrad 
was,70 valt uit de aangehaalde bronnen niet af te leiden. Dit is het gevolg van het feit 
dat parochiepriesters pas na het Concilie van Trente (1545-1563) gegevens gingen 
bijhouden over de doop, het huwelijk en de begrafenis van hun parochieleden.71 De 
protestantse Kerken vaardigden rond die tijd een soortgelijk voorschrift voor hun 
predikanten uit. Sindsdien werden door de voorgangers van alle kerkgenootschappen 
doop-, trouw- en begraafboeken bijgehouden.72 

Conrad Königsbergers naam duikt voor het eerst op in de kerkeboeken van de 
Evangelisch-Lutherse kerk in de stad Mainbernheim bij de inschrijving in 1548 
van zijn begrafenis.73 Hierbij vermeldde de predikant dat Conrad Ratsherr van 
Mainbernheim was geweest. Hij werd naar alle waarschijnlijkheid niet in deze stad 
geboren. Dit valt af te leiden uit het feit dat zijn familienaam ontbreekt op de lijst van 
mannelijke inwoners van Mainbernheim die in 1495 hun Türkensteuer – een speciale 
belasting ter bekostiging van de strijd tegen de binnenvallende Turken – hadden 
betaald.74 Vermoedelijk migreerde Conrad na de Reformatie om geloofsredenen 
naar het lutherse Ansbach, en vestigde hij zich uiteindelijk in Mainbernheim. Zo de 
eerder genoemde Heinrich Königsberger uit Bamberg inderdaad zijn vader was,75 
had Conrad die stad verlaten nadat Bamberg met geweld weer onder de vleugels van 
de RK Kerk was gebracht.76 Ervan uitgaande dat deze vermoedens juist zijn, valt uit 
zijn overstap naar het protestantse geloof en migratie naar een luthers vorstendom 
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af te leiden, dat Conrad over het door Braun bedoelde vermogen beschikte, snel op 
majeure veranderingen in zijn omgeving te reageren. Voorts, dat hij stappen durfde 
zetten om gebruik te maken van de bestuurlijke ruimte samenhangend met een 
alteratie. Zo hij inderdaad een zoon was van de rijke koopman Heinrich Königsberger 
in het middelgrote Bamberg,77 gaf hij met zijn vertrek uit deze stad wel zijn sociale 
positie daar op.

Mainbernheim ligt op circa vijf kilometer van de stad Kitzingen in het Frankenland, 
aan de oude handelsweg van Frankfurt via Würzburg naar Neurenberg. Het kreeg in 
1382 stadsrechten.78 De daarna opgetrokken stadsmuur, voorzien van achttien torens 
en twee grote toegangspoorten, verleent Mainbernheim ook heden ten dage nog een 
laat-middeleeuwse aanblik.79 In 1528 kwam het gebied waarin deze stad ligt, het 
Markgrafenland, in handen van de lutherse markgraaf van Brandenburg-Ansbach. 
Als gevolg daarvan werd de lutherse leer toen ook in Mainbernheim officieel van 
kracht. Vanaf 1543 hielden de twee predikanten van de stad, die op dat moment circa 
1.500 inwoners telde, in de Kirchenbücher (kerkeboeken) gegevens bij over de door 
hen verrichte dopen, voltrokken huwelijken en geleide begrafenisdiensten.80

De stad werd bestuurd door een uit twaalf leden bestaande Stadtrat. Twee van 
hen traden bij toerbeurt als burgemeester op. Tot de stadsrechten behoorden zowel 
de lage als de hoge jurisdictie. Kwam de Raad in zijn functie van rechtbank in 
strafzaken bijeen, dan werd – onder leiding van de door de Markgraaf aangestelde 
Stadtvogt (stadsvoogd) – recht gesproken. Sprak de Raad in zijn functie van 
Halsgericht de doodstraf uit, dan werden de Ratsherren aangeduid als Blutschöffen 
(bloedschepenen). Overigens had de Raad van Mainbernheim niet alleen jurisdictie 
over alle inwoners van de eigen stad, maar ook over die van de nabij gelegen plaatsen 

5  Kaft van het Steuerbuch (belastingregister) 
van de stad Mainbernheim uit 1612
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Hohenfeld en Michelsfeld.81

Over Conrad is, gezien de 
spaarzaamheid van de bronnen,82 niet 
veel bekend. Zo is onbekend of hij 
een beroep uitoefende, en zo ja, welk. 
Wel staat vast dat hij Ratsherr van 
Mainbernheim was. Daarvan maakte 
de predikant niet alleen melding bij 
de inschrijving in het kerkeboek van 
Conrads begrafenis, maar ook bij de 
inschrijving van het huwelijk van diens 
zoon. Om voor de functie van Ratsherr 
in aanmerking te komen, moet hij niet 
alleen vermogend zijn geweest, maar 
ook aanzien hebben genoten. Ratsherren 
werden namelijk verkozen uit de kring 
der rijkste, voornaamste en machtigste 
burgers van de stad.83 Conrad werd, 
ondanks het feit dat hij waarschijnlijk 
een Neubürger (nieuwe burger) was, 
toch tot Ratsherr verkozen. Ratsherren 
waren in het algemeen afkomstig uit 
geslachten, die al generaties in een stad 
gevestigd waren. Uit zijn verkiezing 
valt af te leiden, dat dit patroon onder 
bijzondere omstandigheden – zoals 
ten tijde van de (Contra-)Reformatie 
– doorbroken kon worden.84 Verder is 
bekend dat Conrad met een Margaretha 
gehuwd was. Haar achternaam valt 
evenwel niet uit de kerkeboeken af te 
leiden. Deze bron bevat overigens wel 
gegevens over zijn drie kinderen (zie het 

genealogisch overzicht nr b), alsmede over de volgende generaties Königsberger in 
Mainbernheim.85 
 Tijdens het leven van Conrad deden zich in zijn directe en wijdere omgeving 
grote veranderingen voor: eerst de scheuring van de almachtige Rooms-Katholieke 
Kerk en daarmee de verdwijning van vertrouwde plechtankers, daarna zijn overstap 
naar het nieuwe lutherse geloof waarbij hij moest gaan varen op het kompas van zijn 
eigen geweten in plaats van op het woord van de priester, en vervolgens zijn migratie 
– waarschijnlijk samenhangend met de bloedige Boerenopstand in 1525 – naar 
het luthers vorstendom Ansbach. Naast al deze veranderingen en gebeurtenissen 
in zijn directe omgeving moet hij in die dagen ook geconfronteerd zijn geweest 
met berichten over en nieuwe producten uit – deels, zoals Amerika, pas ontdekte 

6 In de late Middeleeuwen en de vroeg-Moderne 
Tijd kregen de mensen indringend voorgehou-
den, dat de dood hen elk moment uit het leven 
kon wegrukken. Die boodschap kregen zij niet 
alleen in de kerk te horen, maar werd hen 
ook door middel van dit soort beeldende kunst 
ingeprent
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– vreemde landen. Daardoor moet het hem soms geleken hebben, dat hij in een 
“nieuwe wereld” leefde.

Nieuwigheden waren er ook in zijn directe omgeving. Zo maakte hij onderdeel 
van de Raad uit toen deze besloot tot de aanleg van een nieuwe begraafplaats buiten 
de muren van de stad. Daarbij werd tevens het begraven in de stadskerk verboden. 
De vele doden als gevolg van een hernieuwde pestaanval en het doorbrekend inzicht 
over het onhygiënische van het begraven van lijken in de kerk, hadden de Raad 
daartoe gedwongen. Hij had meegemaakt dat de nieuwe begraafplaats in 1546 in 
gebruik werd genomen.86 Verder zat hij in de Raad toen deze besliste tot de bouw 
van een nieuw stadhuis. Hij had het in laat-gotische, deels vroeg-renaissancistische 
stijl zien optrekken. Maar de opening ervan in 1548 had hij niet meer meegemaakt.87 
Eind januari van dat jaar overleed hij namelijk. Zijn stoffelijk overschot werd op 29 
januari 1548 op de nieuwe begraafplaats ter aarde besteld.

Gezien zijn verkiezing en benoeming tot Ratsherr, moet Conrad Königsberger (I) 
vermogend zijn geweest. Daarmee moet hij de beschikking hebben gehad over 
economisch kapitaal in de door Bourdieu bedoelde zin. Ook al vermelden de 
schaarse bronnen niets over het aanzien dat Conrad had, toch moet hij ook dat 
genoten hebben wilde hij voor het ambt van Ratsherr in aanmerking komen. Met 
zijn verkiezing daartoe zal dit nog zijn vergroot. Gelet hierop kan met recht worden 
gesteld dat hij tevens sociaal kapitaal bezeten zal hebben. Op grond van genoemde 
functie beschikte hij voorts over bestuurlijk kapitaal van publiekrechtelijke aard. Als 
gevolg van het omvangrijke takenpakket van de Rat zal dit aanzienlijk zijn geweest. 
Daarmee zal hij over een geïntegreerd vermogen hebben beschikt.

Op grond van het vorenstaande is de conclusie gerechtvaardigd, dat Conrad 
(I) onderdeel uitmaakte van de stedelijke elite van Mainbernheim. Zijn functie 
van Ratsherr maakte bovendien, dat hij daarbinnen tot de plaatselijke Ehrbarkeit 
behoorde.

1.3 
 Conrad en Kilian Königsberger (gen. II en III)  

en de Contra-Reformatie

 De Contra-Reformatie 

De Reformatie deed de Katholieke Kerk tijdens het Concilie van Trente besluiten tot 
de restauratie van haar organisatie en kerkleer. Verder besloot zij tot een hardhandige 
vervolging van protestanten (‘ketters’), en het zoveel mogelijk herwinnen van 
protestants geworden steden en gebieden. Vandaar de term Contra-Reformatie.88 
Hierbij maakte zij gebruik van nieuwe kerkelijke keurtroepen, zoals de Jezuïtenorde, 
en de Inquisitie met haar speciale machtsmiddelen (zoals het op de brandstapel doen 
verbranden van haar tegenstrevers).

Al snel maakten in meerdere landen protestanten op bijzonder hardhandige 
wijze kennis met de nieuwe katholieke keurtroepen. Dit overkwam onder meer de 
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Hussieten in Bohemen en de protestanten in de Nederlanden. Ook in Duitsland 
werden vorstendommen en steden met de Contra-Reformatie geconfronteerd. 
Dat gebeurde toen zij – als gevolg van rechtstreekse dan wel indirecte bemoeienis 
van katholieke machthebbers – te maken kregen met re-katholisering van hun 
vorstendom of stad, dan wel geconfronteerd werden met de effecten van dit soort 
acties elders. In een aantal gevallen ging dat gepaard met militair ingrijpen.89 Als 
gevolg hiervan werden in heel Midden- en Zuid-Duitsland gebieden en steden voor 
het katholicisme herwonnen, zoals het luthers geworden bisdom Würzburg. Alleen 
Baden, Württemberg en een aantal rijkssteden (waaronder Neurenberg) bleven in dit 
deel van het land protestantse eilanden.90

Conrad Königsberger (1538-1612; II).

Bij het inschrijven in het Kirchenbuch van het overlijden in 1612 van de zoon van 
Conrad (I), eveneens Conrad Königsberger (II) geheten, tekende de predikant van 
Mainbernheim aan ‘bey 74 Jahre alt’.91 Daaruit valt af te leiden dat hij in 1538, dus 
vóór het moment waarop de predikant met zijn aantekeningen in het kerkeboek 
begonnen was, geboren werd. Conrad trouwde op 2 juli 1561 met Elisabeth Womann. 
Hun huwelijk duurde maar kort: Elisabeth overleed al in 1567. Aan haar vroege dood 
zal het overlijden op zeer jeugdige leeftijd van al haar vier kinderen niet vreemd 
zijn geweest. Hij hertrouwde eind van dat jaar met Barbara Popp. Dit huwelijk werd 
gezegend met de geboorte van zes kinderen. Op één dochter en één zoon (Kilian, die 
als generatie IIIa het geslacht zou voortzetten) na, kwamen echter ook deze kinderen 
jong te overlijden. In 1580 trouwde Conrad ten derden male, nu met Margaretha 
Kern. Uit dit huwelijk sproten zeven kinderen. (Zie genealogisch overzicht nr b). 
Vijf van hen overleden eveneens jong, een deel als gevolg van de pestepidemie die 
de bevolking van Mainbernheim en omgeving in 1587 teisterde.92 Uit het derde 
huwelijk werd, naast een dochter, alleen zoon Conrad (die een tak in Neurenberg 
stichtte; zie hierna paragraaf 1.4) meerderjarig. 

Aanvankelijk merkte Conrad weinig van de Contra-Reformatie. Wél drongen 
mogelijk af en toe berichten tot hem door over de vervolgingen van protestanten in 
andere landen, en over de moordpartijen op de Hugenoten in Frankrijk. Deze contra-
beweging werd voor hem pas merkbaar toen hij als stadsbestuurder had te beslissen 
over de toelating in Mainbernheim van lutherse gezinnen, die uit het territorium van 
het Hochstift Würzburg waren gevlucht vanwege de re-katholisering door de vorst-
bisschop van dit gebied.93 

 Conrad was niet onbemiddeld: blijkens het Stadtsteuerbuch (belastingregister) 
van Mainbernheim van 1612 was hij eigenaar van een huis aan de Herrenstrasse.94 
Die straat was (en is) de hoofdader van de stad. Daaraan woonden in de zestiende 
eeuw vooral patriciërs en kooplieden.95 Behalve dit huis had hij het eigendom van een 
weide in het nabij gelegen Rödelsee.96 Naast deze eigendommen bezat hij – blijkens 
de desbetreffende leenregisters – ook het Untereigentum van diverse leengoederen.97 
Dat waren niet alleen gronden (wijngaarden en akkers ter grootte van circa acht 
morgen) in de omgeving van Mainbernheim uit het grote grondbezit van het 
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Cisterciënzer klooster te Ebrach,98 ook bezat hij als leenman van de graaf van Castell 
een aantal stukken grond in de nabij gelegen plaatsen Dornheim, Hellmitzheim en 
Possenheim.99 

Mede gelet op zijn vermogenspositie is het niet verwonderlijk dat Conrad, 
blijkens een aantekening van de predikant in het kerkeboek, op zeker moment tot 
Ratsherr van Mainbernheim werd verkozen.100 Nergens vermeldde de predikant 
of Conrad hiernaast nog een beroep uitoefende, en zo ja, welk. Dit duidt erop dat 
deze – naast de bescheiden bezoldiging voor zijn werk als Ratsherr – leefde van de 
opbrengsten van zijn grondbezit. Dat zou sporen met de algemene ontwikkeling bij 
Ratsherren.101 Velen van hen waren overigens aanvankelijk als koopman werkzaam. 
Na verloop van tijd trokken zij zich daar zo mogelijk uit terug, belegden hun geld in 
grond, en gingen van de revenuen daarvan leven. Dit stelde hen in staat zich volledig 
te wijden aan hun, steeds meer tijd vergende, werk als stadsbestuurder.102 

Op 11 maart 1612 kwam Conrad te overlijden. Voor zijn tijd had hij een 
uitzonderlijk lang leven gehad: 74 jaar; voor Ratsherren in het aanpalende Kitzingen 
lag de gemiddelde leeftijd op 56 jaar.103 Conrads derde echtgenote, Margaretha, was 
hem toen al vijftien jaar in de dood voorgegaan. Zij was op 6 juni 1597 overleden. 

Zoals in het voorgaande duidelijk werd, bevatten de bronnen over Conrad Königsberger 
(II) concrete gegevens over diens vermogenspositie: zo bleek hij niet alleen een huis 
aan de Herrenstrasse in Mainbernheim en een weide in Rödelsee in eigendom te 
hebben, maar ook leengoederen in Dornheim, Hellmitzheim, Mainbernheim en 
Possenheim te bezitten. Daarmee had hij een aanmerkelijk economisch kapitaal. 
Voor wat betreft zijn bestuurlijk- en sociaal kapitaal geldt hetzelfde als ten aanzien 
van zijn vader. Gelet hierop zal ook hij een geïntegreerd vermogen hebben bezeten.
Op grond hiervan kan eveneens ten aanzien van Conrad (II) worden geconcludeerd 

7  Prent waarop twee vertegenwoordigers van elkaar bestrijdende godsdiensten staan afgebeeld. Links 
een lutherse dominee, prekend voor een aandachtig gehoor, met voor zich de bijbel. Rechts een katho-
lieke priester die (zonder bijbel) preekt voor een aantal gelovigen, waarvan een deel mechanisch het 
Rozenkransgebed zit te bidden
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dat hij tot de stedelijke elite van Mainbernheim behoorde, en daarbinnen tot de 
Ehrbarkeit ervan.

Kilian Königsberger (1569-1634; IIIa)

Blijkens de kerkeboeken werden slechts twee van de acht zonen van Conrad (II) 
meerderjarig. Daarvan was Kilian Königsberger (IIIa) de oudste. Hij werd op 21 
oktober 1569 luthers gedoopt.104 Op 7 februari 1597 trad hij met Ottilia Heidner in 
het huwelijk.105 Ook ten aanzien van Kilian vermeldde de predikant niets over een 
beroep. Gelet op zijn vermogenspositie was dit overigens niet verwonderlijk: blijkens 
het Stadtsteuerbuch van Mainbernheim was hij namelijk niet alleen eigenaar van het 
huis aan de Herrenstrasse dat daarvoor aan zijn vader had toebehoord, maar ook van 
circa 30 morgen grond (wijngaarden, akkers, weiden en bos) rond Mainbernheim.106 
Hiernaast bezat hij een leen (van in totaal circa 21 morgen, bestaande uit wijngaarden, 
akkers en weiden) van de Evang.-Luth. kerk van Mainbernheim, alsmede het – 
ook door zijn vader bezeten – leen van 8 morgen van het Cisterciënzer klooster te 
Ebrach.107 Met dit totale grondbezit van ruim 60 morgen was hij, vergeleken met de 
meeste Ratsherren van het aanpalende Kitzingen, een grootgrondbezitter.108 Al deze 
grond liet hij door boeren voor zich bewerken.109 In 1616 was hij bovendien bezitter 
van het leengoed ‘im Riedthoff’. Dit bood hij dat jaar te koop aan.110 Hieruit blijkt 
dat Kilian niet alleen leengoederen bezat, maar ook een aanmerkelijke hoeveelheid 
grond in eigendom had. Mogelijk had hij deze kunnen kopen van boeren die in 
geldnood waren geraakt als gevolg van de (onrust voorafgaand aan de) Dertigjarige 
Oorlog.111  

Meteen na het overlijden van zijn vader werd Kilian in 1612 verkozen om 
diens zetel in de Raad van Mainbernheim in te nemen. Voor het vervullen daarvan 
ontving ook hij een bescheiden vergoeding.112 Nog in het jaar van zijn benoeming 
kreeg hij het druk met het treffen van quarantainemaatregelen, in een poging om 
de gevolgen voor Mainbernheim van de toen heersende pestepidemie zo klein 
mogelijk te houden. Begin 1618 diende de pest zich opnieuw aan. Weer had de 
stad honderden doden te betreuren. Om hen te kunnen begraven, moest de Raad 
besluiten de begraafplaats uit te breiden.113 Deze werkzaamheden werden uitgevoerd 
onder leiding van Kilian en een collega-Ratsherr, die dat jaar de twee Bauherren van 
Mainbernheim waren.114 Ter herinnering aan deze werkzaamheden liet de Stadtrat 
op de vernieuwde toegangspoort een gedenksteen aanbrengen. Op deze – thans 
nog aanwezige – steen werd een herdenkingstekst gebeiteld. Verder werd er niet 
alleen het Brandenburgse wapen op uitgehouwen, maar o.a. ook de familiewapens 
van de beide Bauherren.115 Het wapen van Kilian was als volgt: drie bergen (zgn. 
Dreiberge), gedekt door een koningskroon waaruit drie stengels oprijzen, getopt 
door een bloem.116 Duidelijk is dat het hier deels om een ‘sprekend’ wapen gaat. 
Overigens was een familiewapen een attribuut dat iedere Ratsherr bij de uitoefening 
van zijn functie nodig had, bijvoorbeeld om akten te kunnen zegelen. Dit zelfde 
wapen zal derhalve ook door zijn grootvader, vader en zoon zijn benut. In het, sterk  
uitgedunde, archief van de stad Mainbernheim zijn daar thans echter geen sporen 
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meer van te vinden, elders overigens wel (zie hieronder).
 In 1624 liet zich in Mainbernheim opnieuw de Contra-Reformatie voelen. 

Toen verzocht namelijk een groepje Oostenrijkse families om toegang tot de stad. 
Ze waren uit hun land verdreven ingevolge het bevel van keizer Ferdinand II aan 
alle evangelische predikanten en onderwijzers om, samen met hun aanhang, 
Oostenrijk stante pede te verlaten.117 De Contra-Reformatie diende zich in 1629 in 
nog massaler vorm bij de stad aan. Toen stonden meer dan 200 lutherse inwoners 
van het nabijgelegen Kitzingen voor de poort, met het verzoek tot Mainbernheim te 
worden toegelaten.118 Ze waren door de prins-bisschop van Würzburg, Philipp Adolf 
von Ehrenberg, uit hun stad verdreven omdat hij deze – op grond van oude rechten 
– teruggevorderd had. In het verlengde daarvan had hij de bevolking gedwongen 
weer katholiek te worden. Voor de weigeraars had er niets anders opgezeten dan de 
stad te verlaten.119 Méér dan duizend inwoners, bijna eenderde van de bevolking van 
Kitzingen, trokken toen weg.120 Daartoe behoorden 18 van de 24 Ratsherren.121 De 
groep vluchtelingen bleef meer dan drie jaren in Mainbernheim wonen.122 

Gedurende deze jaren gaf ook de Dertigjarige Oorlog Kilian veel zorgen en werk, 
mede als gevolg van de troepen die om 
inkwartiering vroegen. In 1634 diende 
de gesel van de pest zich opnieuw in 
Mainbernheim aan. Dat jaar vonden 
398 inwoners van de stad, als gevolg van 
deze ziekte, de dood.123 Tot hen behoorde 
Kilian. Zijn stoffelijk overschot werd op 27 
oktober van genoemd jaar op de vergrote 
begraafplaats van Mainbernheim 
begraven. Zijn echtgenote, Ottilia, 
overleefde hem veertien jaar en overleed 
in 1648 aan dezelfde kwaal. 

Voor wat betreft de vermogenspositie 
van Kilian Königsberger (IIIa) valt uit het 
vorenstaande af te leiden, dat diens economisch kapitaal groter was dan dat van 
zijn vader: hij bezat immers niet alleen het huis aan de Herrenstrasse en de beide 
door zijn vader bezeten leengoederen van de lutherse kerk van Mainbernheim en 
van het Ebracher klooster, maar ook een aanmerkelijke hoeveelheid eigen grond. 
Dit bleek hem – in vergelijking met andere Ratsherren in zijn omgeving – tot 
een grootgrondbezitter te maken. Zijn bestuurlijk kapitaal van publiekrechtelijke 
aard was even groot als dat van zijn vader. Zo ook zijn sociaal kapitaal, dat mede 
tot uiting kwam in de afbeelding van zijn wapen op de vernieuwde toegangspoort 
tot de uitgebreide begraafplaats van de stad. Met dit alles beschikte Kilian over een 
geïntegreerd vermogen van deels aanmerkelijke omvang.

Gelet hierop behoorde hij eveneens tot de elite van Mainbernheim. Voorts is ook 
voor hem de conclusie gewettigd, dat hij vanwege zijn Ratsherrschap bovendien tot 
de stedelijke Ehrbarkeit behoorde.

8  Tekening van het stadhuis van Mainbern-
heim (links), en in het midden de evang.-
lutherse kerk in deze stad
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1.4  
Conrad (gen. IVa) en Johann Georg Königsberger (gen. IVc) en 

de Dertigjarige Oorlog 

De Dertigjarige Oorlog (1618-1648)

Na het sluiten van de godsdienstvrede in 1555 bleef het een aantal jaren betrekkelijk 
rustig in Duitsland. Mede daardoor groeide het inwonertal weer tot ongeveer 16 
miljoen in 1600. Rond dat jaar namen de spanningen tussen de protestantse en 
katholieke blokken echter opnieuw toe. Die waren het gevolg van de krachtige 
doorvoering van de re-katholisering in Zuid-Duitsland en Oostenrijk. Onder anderen 
toonde de prins-bisschop van Würzburg zich hierbij een strijdlustig ijveraar om de 
oude Kerk haar verloren terrein en goederen te laten herwinnen.124 Teneinde zich 
hier beter tegen teweer te kunnen stellen, besloot een aantal lutherse vorsten in 1608 
zich in de Protestantse Unie te verenigen.125 Dit leidde ertoe dat een aantal katholieke 
vorsten in 1609 hetzelfde deed en de Katholieke Liga vormde.126 

De oplopende godsdienstige spanningen deden zich voor in een tijd waarin er 
ook om andere redenen toenemende onrust bestond: een aantal jaren achter elkaar 
was het weer steeds slechter geworden. Als gevolg daarvan mislukten opeenvolgende 
oogsten. Dit leidde tot voedselschaarste, honger en de uitbraak van allerlei ziekten.127 
Hier kwam bij dat in de protestantse gebieden het nieuwe – veelal van bovenaf 
opgelegde – geloof nogal wat mensen toch niet het houvast bleek te bieden dat het 
katholieke geloof hen vroeger had gegeven.128 Een en ander leidde tot onlusten, 
slachtingen onder joden, alsmede heksenjachten.129 

In 1618 barstte de bom en verklaarden de Protestantse Unie en de Katholieke Liga 
elkaar de oorlog. De strijd, die zich in eerste instantie vooral in Bohemen en Zuid-
Duitsland voltrok, leverde overwinningen voor de Liga op. Deze eerste (Boheemse) 
fase van de oorlog duurde van 1618 tot 1625. De overwinning van de Katholieke 
Liga deed de Deense koning, Christiaan IV, in 1625 besluiten de Duitse protestantse 
vorsten te hulp te schieten. Dit leidde tot de tweede (Deense) fase (van 1625 tot 1629). 
Gedurende deze periode verplaatste de strijd zich naar Noord-Duitsland. Ondanks 
financiële steun van Engeland, Frankrijk en de Noordelijke Nederlanden slaagde 
Christiaan er niet in het militaire tij te keren. 

Het opdringen van de troepen der Katholieke Liga tot aan de Oostzee gaf 
koning Gustav Adolf van Zweden in 1630 aanleiding, Noord-Duitsland binnen te 
vallen. Daarmee begon de derde (Zweedse) fase van deze oorlog, welke tot 1635 
duurde. Ook Gustav Adolf genoot financiële steun van Engeland, Frankrijk en de 
Noordelijke Nederlanden. Anders dan in de Middeleeuwen vochten nu grote legers 
in reguliere veldslagen tegen elkaar.130 Daarbij vielen veel meer slachtoffers dan bij 
de kleinschaliger gevechten van voor die tijd. 

Toen de Zweden in 1634 in de slag bij Nördlingen verslagen werden, besloot 
Frankrijk in 1635 zelf actief aan de oorlog te gaan deelnemen. Hetzelfde deden 
de Noordelijke Nederlanden. Daarmee begon de vierde fase. De strijd verplaatste 
zich toen weer naar Zuid-Duitsland. Het Frankenland kreeg het zwaar te verduren. 
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Na verloop van tijd werden de strijdende partijen echter oorlogsmoe. Vanaf 1643 
werden vredesonderhandelingen gevoerd. Die vonden plaats in de Noordduitse 
steden Münster en Osnabrück. In 1648 werd uiteindelijk vrede gesloten: de Vrede 
van Westfalen.131

Uit het bovenstaande valt af te leiden dat de Dertigjarige Oorlog een Europese strijd 
was. Die ging alleen in de eerste fase primair over godsdienst. In de volgende fasen 
waren daar steeds meer internationaal-politieke belangen bij gekomen.132 De oorlog 
en de regeling van de vrede hadden verstrekkende gevolgen. Die waren van velerlei 
aard. De demografische en economische repercussies ervan waren voor het Duitse 
grondgebied enorm: in dit gebied liep de bevolking als gevolg van de oorlog van naar 
schatting circa 16 weer tot circa 11 miljoen inwoners terug.133 De grootste verliezen 
leed de burgerbevolking als gevolg van plunderingen, hongersnood en epidemieën 
van ziekten als pest en pokken. Hele landstreken raakten ontvolkt. Hiernaast deden 
zich overal verarming en ontwrichting voor.134 Al met al leidde de Dertigjarige Oorlog 
tot een demografische aderlating, verwoestingen, alsmede economische terugval in 
grote delen van Duitsland. Die zouden zich nog decennia daarna doen voelen.135 

Hiernaast had de Vrede van Westfalen o.a. godsdienstige en nationaal-politieke 
gevolgen. Zo werden bij deze vrede niet alleen de afspraken van Augsburg van 1555 
bevestigd, maar kregen mensen nu ook het recht een vorstendom om geloofsredenen 
te verlaten mét medeneming van hun eigendommen. Verder werd afgesproken dat 
de meer dan 300 Duitse vorsten en vrije rijkssteden territoriale soevereine macht 
mochten gaan uitoefenen. Daardoor kregen zij de bevoegdheid zichzelf te besturen.136 

Conrad Königsberger (1605-1684, IVa) te Mainbernheim

De op 24 december 1605 luthers gedoopte Conrad Königsberger (IVa) was de oudste 
van de twee in leven gebleven zonen van Kilian. Het bestuurlijke werk van zijn vader 
had hem kennelijk aangesproken. Na zich in de rechten te hebben bekwaamd,137 
werd hij rond 1630 tot Stadtschreiber van Mainbernheim benoemd.138 In deze functie 
had hij niet alleen als secretaris en vertrouwensman van de Raad op te treden, maar 
moest hij ook de rol van griffier vervullen wanneer de Raad als rechtbank fungeerde. 
Verder had hij in deze functie de leiding over de stadskanselarij.139 Vanwege het 
gewicht van de functie, ontving hij een navenant salaris.140 

Op 26 april 1630 trad Conrad te Mainbernheim in het huwelijk. Hij deed dat 
met Margaretha Mann, de dochter van Georg Michael Mann. Deze was Ratsherr van 
Kitzingen geweest, maar had die functie moeten neerleggen toen hij deze stad in 
1629 vanwege de geloofswisseling de rug toekeerde. Zijn keus van een ‘ebenbürtige’ 
huwelijkspartner versterkte Conrad’s sociale positie (en die van zijn geslacht). Van 
hun kinderen bleef alleen Susanna in leven. Ze trouwde later met Hans Müller, 
Ratsherr van Mainbernheim. In 1634 viel moeder Margaretha aan de pest ten offer. 

Conrad, die na de dood van zijn vader het huis van de familie aan de 
Herrenstrasse had geërfd en daar ook woonde,141 hertrouwde op 12 januari 1636 met 
Margaretha Schenkenbach. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren. Tot hen 
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behoorde Georg Conrad, die het geslacht 
als generatie Va zou voortzetten. Voorts 
Margaretha Barbara die trouwde met 
een zoon van Georg Appoldt, Ratsherr 
van Marktbreit. (Zie het genealogisch 
overzicht nr c). Behalve van het huis 
aan de Herrenstrasse was Conrad in 
1630 ook eigenaar van een weide te 
Ried.142 Verder bezat hij de – eveneens 
door zijn grootvader en vader bezeten 
– leengoederen van de lutherse kerk te 
Mainbernheim,143 alsmede die van het 
Cisterciënzer klooster te Ebrach.144

Na een aantal jaren legde Conrad 
zijn functie van Stadtschreiber neer. 
Waarschijnlijk deed hij dit teneinde 
zijn vader, na diens dood in 1634, als 
Ratsherr van Mainbernheim op te 
kunnen volgen.145 Behalve de functie 
van Ratsherr vervulde Conrad nog een 
tweede publieke functie: die van Siebner.146 De Siebners (ook wel Feldgeschwörene, 
Märkers of Pfahlherren genaamd) waren zeven achtenswaardige burgers, die 
een oordeel moesten vellen in geval zich problemen bij de afgrenzing van grond 
voordeden. Of laatstbedoelde functie in Mainbernheim een zelfstandig ambt was 
dan wel een van de, door de Ratsherren bij toerbeurt vervulde, Raadsfuncties, is 
bij gebrek aan bronnen niet duidelijk.147 Blijkens het kerkeboek van Mainbernheim 
was hij hiernaast als bierbrouwer werkzaam. Dat beroep stond een benoeming tot 
Ratsherr niet in de weg, omdat daaraan – naast door gezellen en knechten verricht 
handwerk – een belangrijke handelscomponent verbonden was.148

In zijn functie van Ratsherr had Conrad het gedurende de Dertigjarige Oorlog 
uitermate druk. Zo werden zijn collegae en hij telkenmale lastig gevallen door 
officieren van troepen, die een onderkomen in de stad eisten. Inwilliging van die eis 
kostte de stad niet alleen veel geld, maar putte ook de – steeds schaarser wordende 
– voorraden voedsel voor mens en dier uit. Dit leidde tot hongersnood in de stad, 
die zo groot werd dat sommige mensen zich aan de lijken van omgekomenen 
vergrepen. Daarnaast deden zich telkens epidemieën voor. Die vergden eveneens 
veel slachtoffers. Een en ander leverde ook voor de Raad handen vol werk op. Naar 
aanleiding van dit alles schreef de predikant van Mainbernheim in het kerkeboek: 
‘Jammer und Not, Krieg und Kriegsgeschrei, Hunger, Theuerung, Pest, Frost und 
Hagel kam alles zusammen. Die vielen Durchzüge von Feind und Freund nehmen 
vollends alles mit’.149 Uiteindelijk zou de predikant als gevolg en in de loop van deze 
oorlog meer dan 2.700 gemeenteleden op hun laatste gang naar het graf moeten 
begeleiden.150 Tot het eind van de oorlog bleven troepen onderdak eisen. In 1647 en 

9 Toegangspoort tot de (buiten de stadsmuren 
gelegen) begraafplaats van Mainbernheim. 
Op de bovenkant is een aantal wapenschilden 
gebeiteld. Rechts onder is dat van Bauherr 
Kilian Königsberger (1569-1634; IIIa)
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1648 was het opnieuw meermaals raak. In de verslagen van de penningmeester van 
de stad valt te lezen, hoeveel Mainbernheim die jaren voor inkwartieringen moest 
opbrengen: behalve grote geldbedragen had de stad ook enorme hoeveelheden 
levensmiddelen aan de troepen ter beschikking moeten stellen.151

Ondertussen diende het normale bestuurswerk gewoon doorgang te vinden. Zo 
had Conrad geregeld als rechter in het stedelijk Halsgericht zitting. In dat kader 
was hij onder meer betrokken bij de berechting in 1640 van Georg Preisinger. De 
man werd wegens echtbreuk en moord ter dood veroordeeld. Dit vonnis werd door 
de stadsbeul met het zwaard voltrokken.152 Ook met de vervulling van zijn andere 
bestuurlijke functies bleef hij het druk houden. 

In 1684 liep het lange leven van Conrad ten einde. Op 3 augustus van dat jaar 
verwisselde hij, op 79-jarige leeftijd, het tijdelijke met het eeuwige leven. Met zijn 
dood kwam een einde aan de rij van vier gezinshoofden van opeenvolgende generaties 
Königsberger die Ratsherr van Mainbernheim waren geweest. Bij de inschrijving 
van zijn overlijden en begrafenis tekende de predikant van Mainbernheim in het 
kerkeboek aan, dat Conrad ‘ein vornehmer Bürger’ was geweest. Margaretha, zijn 
echtgenote, volgde hem enige maanden later in de dood. Ook zij bereikte een hoge 
leeftijd: 80 jaar.

Uit het hiervoor vermelde valt af te leiden dat Conrad Königsberger (IVa), gelet op 
zijn huis- en grondbezit alsmede zijn bedrijfsmiddelen als brouwer, eveneens over 
een aanmerkelijk economisch kapitaal beschikte. Voor wat betreft zijn bestuurlijk 
kapitaal van publiekrechtelijke aard bleek hij niet alleen eerst de functie van 
Stadtschreiber van Mainbernheim te hebben vervuld, maar daarna ook die van 
Ratsherr alsmede Siebner van de stad. Op grond hiervan was dit kapitaal groter dan 
dat van zijn overgroot-, groot- en vader. Hetzelfde geldt voor zijn sociaal kapitaal, 
mede vanwege zijn juridische scholing en zijn huwelijk met de dochter van een oud-
Ratsherr. Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat de predikant Conrad 
bij zijn begrafenis als ‘ein Vornehmer Bürger’ betitelde.

Op grond van het vorenstaande kan ten aanzien van Conrad (IVa) worden 
vastgesteld, dat hij – gelet op zijn geïntegreerd vermogen van aanmerkelijke omvang 
– eveneens tot de stedelijke elite en de Ehrbarkeit van Mainbernheim behoorde.

Johann Georg Königsberger (1606-1664; IVc) in Neurenberg

Conrad (II) had naast Kilian nog een jongere zoon. Ook die kreeg bij zijn doop de 
voornaam van zijn vader. Wanneer déze Conrad Königsberger ([1576]-1607; IIIb) 
gedoopt werd, valt overigens niet uit de kerkeboeken van Mainbernheim af te leiden. 
Vermoedelijk gebeurde dit in 1576. Conrad stichtte in Neurenberg een tak die drie 
generaties bestond. Daarvan was zijn zoon Johann Georg (IVc; zie hieronder) de 
bekendste vertegenwoordiger. Deze tak stierf eind 17e eeuw uit. 

Conrad (IIIb) besloot, om een onbekende reden, aan het eind van de zestiende 
eeuw Mainbernheim te verlaten. Hij vestigde zich in Neurenberg. Dat was toen 
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een machtige handelsstad die rond 1600 zo’n 50.000 inwoners telde en daardoor 
een van de grootste steden in Duitsland was. Op 12 juni 1599 verwierf hij het 
burgerrecht van deze stad. Blijkens de inschrijving daarvan in het Ratsprotocol was 
hij op dat moment Zuckerbacker (suikerraffinadeur).153 Een aantal jaren later werd hij 
overigens als Handelsmann (koopman) aangeduid.154 Op 13 juni 1599 trad hij in de 
St155 Sebalduskerk met Catharina Volmayr in het huwelijk.156 Deze gebeurtenis was 
veertien dagen daarvoor al in de andere stadskerk van Neurenberg, de St Lorenzkerk, 
aangekondigd. De aantekening daarvan in het register van die kerk luidt als volgt: 

‘Der Ersam Conrad Königsberger des Erbarn Conrad Königsberger des Raths 
zu Maynbernheim im Land zu Francken Ehelicher Sohn, Frau Catharina 
des Ersamen Friedrich Staynleyner hinterlassene Wittib’.157 

Hieruit blijkt onomstotelijk dat hij een zoon was van Ratsherr Conrad Königsberger 
(II) uit Mainbernheim. Uit dit huwelijk werd in april 1600 een dochter geboren. 
Catharina en haar dochtertje kwamen echter korte tijd later te overlijden.

 Op 18 november 1601 hertrouwde Conrad – opnieuw in de St Sebaldus, de 
kerk van zijn stadsdeel – met Magdalena Schmidelkofer.158 Ze was de dochter van 
Simon Schmidelkofer, lid van de Grote Raad van Neurenberg.159 Met dit huwelijk 
trouwde hij, strategisch, met iemand wier vader tot de Ehrbarkeit van deze grote stad 
behoorde. Met het oog daarop en gezien de benoeming van zijn zoon Johann Georg 
in dezelfde raad, wordt in het onderstaande nader op deze Grote Raad ingegaan.

Neurenberg kende – als vrije rijksstad – gedurende de periode 1256-1806 zelfbestuur. 
Hierbij vervulde de Kleinere Rat (Kleine Raad, met 42 leden) de belangrijkste functies. 
Daarnaast kende de stad een Grössere Rat (Grote Raad, met gemiddeld zo’n 300 
leden) die eveneens een rol bij het bestuur van de stad vervulde(n). Zowel de leden 
van de Kleine als die van de Grote Raad werden Genannter genoemd; de leden van 
de Grote Raad kregen evenwel de toevoeging ‘des grösseren Rat(e)s’. Wilde iemand 
door de Kleinere Rat – voor het leven – tot Genannter des grösseren Rates verkozen 
worden, dan moest hij onder meer aan de volgende eisen voldoen: het burgerrecht 
van Neurenberg bezitten, daar woonachtig zijn en beschikken over aanzienlijkheid, 
waardigheid, betrouwbaarheid, onbesproken gedrag en welstand – liefst niet met 
kleinhandel verkregen.160 De leden van de Grössere Rat werden gerecruteerd uit de 
43 patricische geslachten die Neurenberg toen telde, alsmede uit de ongeveer 300 
andere ehrbare Familien in de stad.161 Deze geslachten en families vormden samen de 
zogenaamde Ehrbarkeit, een duidelijke bovenlaag binnen de stedelijke bevolking.162 
Blijkens de Kleider-Ordnung van de stad was de bevolking van Neurenberg in de 
17e eeuw in zes standen ingedeeld.163 Daarvan werd de eerste stand, bestaande uit 
adel en het Neurenbergs patriciaat, door geboorte bepaald. Voor een indeling in de 
tweede en derde stand waren de aard en omvang van het koopmanschap en het al 
dan niet zijn van Genannter bepalend. Voor wat betreft de rest van de standen was 
het op inkomen gebaseerde beroepsprestige het belangrijkste indelingscriterium.164 
Werden aanvankelijk vooral meester-handwerkers in de Grote Raad benoemd, in de 
16e en 17e eeuw verschoof het zwaartepunt naar Kauf- und Handelsleute (kooplieden 
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en handelaren). Later werden ook steeds meer Gelehrten (academici) tot lid van deze 
raad verkozen.165 Er werd, door speciale gerechten, streng op toegezien dat iedereen 
zich naar haar/zijn stand gedroeg.

Het zijn van Genannter werd als een ambt gezien. Genannten waren dan ook 
‘personae publicae’ (‘publieke personen’), die een ambtseed hadden afgelegd. De 
belangrijkste taken van een Genannter des grösseren Rates waren: het zijn van getuige 
bij de aan- en verkoop van grond en van een huis; het met zijn zegel bekrachtigen 
van overeenkomsten, testamenten en dergelijke, alsmede het optreden als getuige 
bij rechterlijke zittingen. Documenten die door twee leden van de Grote Raad 
gezegeld waren, hadden dezelfde bewijskracht als een door een rechtbank afgegeven 
document. Voor het verrichten van deze taken kregen de leden van de Grote Raad 
vanaf de 16e eeuw een kleine vergoeding. Hiernaast konden zij verkozen worden 
voor het vervullen van bepaalde ambten.166 De Grote Raad zelf had onder meer tot 
taak drie Wahlherren te kiezen, die de verkiezingen van leden van de Raad en de 
benoeming in functies hadden te regelen. 

Alle Genannten des grösseren Rates werden jaarlijks door de Kleine Raad 
uitgenodigd voor de verkiezing van nieuwe Genannten, alsmede ter beraadslaging 
over financiële aangelegenheden, zoals belastingmaatregelen, verkoop van stads-
bezittingen, en het aangaan van leningen door de stad. Daarnaast werden zij gevraagd 
naar het stadhuis te komen, indien er iets bijzonders te bespreken viel. Dit gebeurde 
bijvoorbeeld in het voorjaar van 1525, toen moest worden beslist of Neurenberg voor 
de Reformatie zou kiezen en over zou stappen naar het lutherse kamp.167 

10  Schilderij van het banket dat op 25 september 1649 in de grote zaal van het stadhuis van Neu-
renberg werd gegeven ter gelegenheid van de vrede van Westfalen. Rechts zit de schilder ervan, 
Joachim Sandrart
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Uit het huwelijk van Conrad met Magdalena Schmidelkofer werden vier kinderen 
geboren. (Zie het genealogisch schema nr c). In 1603 kocht Conrad een huis ‘am 
Geiersberg neben dem schwarzen Kreuz’ te Neurenberg.168 Waarschijnlijk naar 
aanleiding van recente sterfgevallen in hun gezin besloten de echtelieden in 1604 
vast hun grafmonument te laten vervaardigen. Ze vroegen de bekende bronsgieter 
Jacob Weinmann dit te doen. Het bronzen epitaaf kwam op tijd gereed: eind mei 
1607 kwam Conrad te overlijden. Zijn stoffelijk overschot werd op 28 mei van 
dat jaar in zijn eigen graf op het Johannisfriedhof te Neurenberg begraven.169 Dit 
graf (nummer 654) – met een conform de stedelijke regels over de afmetingen en 
uitvoering ervan vormgegeven grafsteen,170 en voorzien van een bronzen epitaaf 
met aan de onderkant het familiewapen – is thans nog te vinden op deze fraaie 
begraafplaats, gelegen in het noord-westen van de stad even buiten de stadsmuur. 
In dit graf werd vijftig jaar later ook het stoffelijk overschot van Magdalena bijgezet. 
Daarmee werd het opschrift bewaarheid dat Conrad en zij al in het begin van de 
eeuw op het epitaaf hadden laten zetten: 

‘Des Ersamen Conrad Künigsberger Zuckermacher und Magdalena seiner 
 Ehewirtin und iren beder leibs Erben Begrebnis Ao 1604’.171

Conrads oudste zoon, eveneens Conrad (IVb) geheten, werd op 22 januari 1603 in 
de St Sebalduskerk gedoopt.172 Hij trad in de voetsporen van zijn vader, en werd 
eveneens Zuckerbacker. Op 5 februari 1628 trouwde hij met Ursula Eissler.173 Ook de 
vader van zijn bruid, Oswald Eissler, was lid van de Grote Raad van Neurenberg,174 
Dit huwelijk vormde derhalve een bevestiging van de sociale positie van het geslacht 
Königsberger in die stad. Conrad was geen lang leven beschoren: hij overleed op 16 
februari 1630.175

Uit het echtpaar Königsberger-Schmidelkofer sproot nog een tweede zoon: 
Johann Georg Königsberger (1606-1664; IVc). Hij werd op 1 augustus 1606 in de St 
Sebalduskerk luthers gedoopt.176 Johann werd Handelsmann. Op 28-jarige leeftijd 
trad hij op 2 januari 1634 in het huwelijk met Anna Maria Servantis.177 Het stel had het 
geluk dat het in het ouderlijk huis van de bruidegom op de Geiersberg kon trekken. 
In 1635 was het in hun huis groot feest: toen werd namelijk bekend dat Johann tot 
Genannter des grösseren Rates van Neurenberg was verkozen.178 Hiermee ging de 
familie Königsberger ook zelf deel uitmaken van de zogenaamde ‘Ehrbarkeit’ – de 
kleine bovenlaag van in totaal circa 400 families – in het machtige Neurenberg. Uit 
zijn huwelijk met Anna Servantis werden dertien kinderen geboren. De meesten 
daarvan stierven al op jeugdige leeftijd. Alleen zoon Georg Wilhelm zette deze tak 
(als generatie Vb) nog een aantal jaren voort. Met zijn overlijden, waarschijnlijk eind 
zeventiende eeuw, stierf hij uit. 

In zijn functie van lid van de Grote Raad werd Johann geregeld gevraagd als 
getuige bij grondtransacties op te treden. De sporen daarvan zijn nog in de archieven 
van Neurenberg te vinden.179 Gedurende de Dertigjarige Oorlog kreeg hij bijzondere 
taken te vervullen. Zo had hij waarschijnlijk mee te helpen bij het opvangen van 
de vele vluchtelingen die een goed heenkomen in de stad hadden gezocht. Dit was 
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onder meer in 1632 het geval, toen keizerlijke troepen de stad omsingeld hielden en 
belegerden. Koning Gustav Adolf verhinderde toen met een leger van 18.000 Zweden 
dat Neurenberg veroverd werd en zich weer onder het gezag van de bisschop van 
Bamberg moest stellen.180 Als gevolg van de overbevolking, die nog verergerd werd 
door de in de stad gelegerde Zweedse militairen die haar te hulp waren gekomen, 
brak er dat jaar pest in Neurenberg uit. De Kleine Raad hield dit aanvankelijk 
geheim, om paniek onder de bevolking – die de stad, vanwege de omsingeling, niet 
kon ontvluchten – te voorkomen. In 1633 werd het echter onloochenbaar, dat het 
om een pestepidemie ging. Die vergde in de jaren 1633/34 onder de stadsbevolking, 
vluchtelingen en militairen in totaal tussen de 18.000 en 22.000 doden.181 Johann 
verloor toen eveneens een kind als gevolg van deze ziekte. Gedurende de oorlog 
moest ook Neurenberg overigens geregeld betalen voor de legering en voeding van 
langstrekkende troepen. Deze extra kosten dreven de stedelijke belastingen omhoog. 
Omdat het de stad en haar bevolking vanwege de oorlog economisch slecht ging, 
groeide de stadsschuld van fl. 1,8 miljoen in 1618 tot fl. 7,5 miljoen aan het eind van 
de oorlog.182 De aflossing van deze enorme schuld betekende een groot financieel 
probleem voor de stad. 

De economische malaise, die na afloop van de oorlog voortduurde, trof eveneens 
Johann. Hij was gedwongen zijn huis op de Geiersberg te verkopen en zijn 
handelsactiviteiten te beëindigen.183 Of een en ander het gevolg was van financiële 
problemen dan wel zijn faillissement, is niet duidelijk. Zo dit laatste het geval was, 
zou dat grote gevolgen hebben gehad: een faillissement bracht iemand in grote 
problemen. Vast staat alleen dat in 1655 een eind kwam aan zijn lidmaatschap 
van de Grote Raad.184 In 1658 bleek hij een nieuwe functie te hebben gevonden. 
Toen trad hij namelijk in dienst van Freiherr David von Kresser, Herr von und zu 
Burgfarnbach, om als zijn rentmeester leiding te gaan geven aan de wederopbouw 
van diens voorvaderlijk waterslot in Burgfarnbach. Dit was in 1634 verwoest. Toen 
de wederopbouw afgerond was, werd hij benoemd tot slotvoogd van het kasteel. 
Met deze functies slaagde Johann er opnieuw in, een eerbiedwaardige positie te 
verwerven. Die bood bovendien meer zekerheid dan zijn oude koopmansfunctie. 
Johann vervulde de functie van slotvoogd tot eind 1664. Medio december overleed 
hij. Zijn stoffelijk overschot werd op 19 december van dat jaar op het kerkhof van 
Burgfarnbach begraven.185 Zijn echtgenote keerde daarop naar Neurenberg terug. Ze 
overleed een half jaar later, en werd daar op 20 augustus 1665 begraven.186

In het voorgaande werd duidelijk dat Johann Georg Königsberger (IVc) in 1635 tot lid 
van de Grote Raad van Neurenberg werd gekozen. Hieruit kan worden afgeleid dat 
hij aan de criteria daarvoor voldeed. Voor wat betreft het vereiste van ‘welstand’ zal 
zijn economisch kapitaal niet alleen uit het eigendom van zijn huis op de Geiersberg 
hebben bestaan, maar ook uit handelskapitaal. Bedoelde verkiezing leverde hem, 
naast enig bestuurlijk kapitaal van publiekrechtelijke aard, een aanmerkelijke 
vergroting van zijn sociaal kapitaal op. Het feit dat zijn vader met de dochter van een 
Genannter was gehuwd, zal eveneens aan zijn aanzien hebben bijgedragen. Zo zijn 
vertrek in 1655 uit de Grote Raad het gevolg was van zijn faillissement, zal dat daar 
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afbreuk aan hebben gedaan. Daar stond dan weer het prestige tegenover dat hij als 
rentmeester en slotvoogd van Von Kresser zal hebben genoten.

Op grond van het voorgaande valt te concluderen dat Johann Georg Königsberger 
(IVc) over een geïntegreerd vermogen beschikte. Voorts kan – gezien de 
standenregeling van genoemde stad – worden geconcludeerd, dat hij tot de tweede 
stand van Neurenberg behoorde. Zijn lidmaatschap van de Grote Raad zorgde er 
hiernaast voor, dat hij deel uitmaakte van de zogenaamde Ehrbarkeit van deze stad.

1.5  
Conclusies

Uit voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk valt voor wat betreft de Königsbergers 
allereerst af te leiden, dat de gezinshoofden van de vier in Mainbernheim woonachtige 
generaties allen Ratsherr van die stad waren. Conrad (I) wist – ook al was hij daar 
vermoedelijk een Neubürger – deze bestuurspositie toch te bereiken. Het zou 
overigens kunnen zijn dat hij met zijn (waarschijnlijke) vlucht om geloofswille uit 
de middelgrote stad Bamberg naar het kleinere Mainbernheim zijn sociale positie 
enig geweld had aangedaan. Op grond van deze bestuursfunctie beschikten zij 
alle vier over een aanmerkelijk bestuurlijk kapitaal van publiekrechtelijke aard, als 
gevolg van de ruime bestuursmacht welke de Rat van Mainbernheim in die dagen 
bezat. De positie van Ratsherr hadden zij alleen kunnen bereiken omdat ze aan 
de voorwaarden voldeden die voor de verkiezing in deze functie golden. Voor wat 
betreft hun economisch kapitaal valt op dat de gezinshoofden van de generaties 
II t/m IV zowel een huis bezaten, als grond in eigendom en te leen hadden. Het 
basisdeel daarvan – in de vorm van het eigendom van het huis aan de Herrenstrasse, 
alsmede het bezit van een leengoed van het Cisterciënzer klooster in Ebrach – gaven 
zij telkens aan de volgende generatie door. Omdat daarmee de economische basis 
van iedere volgende generatie verzekerd werd, kan die handelwijze als strategisch 
worden gekenmerkt.

Verder valt uit de voorgaande paragrafen te destilleren dat de gezinshoofden 
Königsberger niet alleen over nogal wat economisch- en bestuurlijk kapitaal van 
publiekrechtelijke aard beschikten, maar ook over sociaal kapitaal. Dit laatste kwam 
mede tot uitdrukking in het prestige dat ze als Ratsherr genoten, bijvoorbeeld 
blijkend uit hun iedere zondag in de Herrenbank van de kerk zitting nemen. Verder 
met hun patriciërswoning in de Herrenstrasse van Mainbernheim, en in de vorm 
van de afbeelding van hun familiewapen op onder meer de toegangspoort tot de 
begraafplaats van de stad. 

Mede dankzij hun vermogen waren zij in staat om zich – ondanks de hiervoor 
aangestipte zeer ingrijpende maatschappelijke veranderingen en gebeurtenissen 
welke zich gedurende de 16e en 17e eeuw, ook in hun onmiddellijke omgeving, 
voordeden – in de bovenlaag van hun stad staande te houden. Gelet op het 
vorenstaande kan worden geconcludeerd dat in ieder geval de gezinshoofden van 
de generaties II t/m IV over een aanmerkelijk geïntegreerd vermogen in de door 
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Bourdieu bedoelde zin beschikten. Vast staat dat allen zowel tot de stedelijke elite 
van Mainbernheim, alsook tot de kleine Ehrbarkeit daarbinnen behoorden.

Zoals hiervoor opgemerkt, is van drie van de vier gezinshoofden Königsberger in 
Mainbernheim niet bekend hoe zij – naast de erfenis van hun vader – hun vermogen 
vergaard hadden. Met andere woorden, we weten niet of ze – naast hun functie van 
Ratsherr waaraan zekere inkomsten verbonden waren – nog een andere functie 
vervulden. Mede omdat dit in hun kringen te doen gebruikelijk was, zullen ze naar 
alle waarschijnlijkheid rentenier zijn geweest en het hoofddeel van hun inkomen 
aan hun grondbezit, hét beleggingsmiddel voor vermogenden in het Duitsland van 
die tijd,187 hebben ontleend. Voorts, dat hun bestuurlijke functie hun belangrijkste 
activiteit was. Zo’n soort leven was de resultante van een lang proces, aan het begin 
waarvan veelal enige voorvaders stonden die koopman waren geweest. 

Uit het voorgaande blijkt tevens dat een van de Ratsherren met een echtgenote 
trouwde waarvan de vader eveneens Ratsherr was geweest. Bovendien bleken enige 
van hun kinderen hun huwelijkspartner in dezelfde kring te hebben gevonden. Gelet 
op hun door vier opeenvolgende generaties vervulde bestuursfunctie alsmede op de 
huwelijken met partners uit andere Ratsherren-Geschlechter kan – in het licht van 
de criteria, vermeld in het essay van I. Bátori ‘Das Patriziat der deutschen Stadt’188 
– tevens worden vastgesteld, dat het geslacht Königsberger in de loop van de tijd 
toegroeide naar een plek in het lokale patriciaat. 

Verder bleek in het hiervoor vermelde dat de drie generaties Königsberger die 
gedurende de 17e eeuw in Neurenberg leefden – gelet op hun onroerend goedbezit en 
de financiële middelen verbonden aan de door hen vervulde functie – eveneens over 
economisch kapitaal beschikten. Gezien de verkiezing in 1635 van Johann Georg 
Königsberger (IVc) tot lid van de Grote Raad van deze stad met het daaraan verbonden 
bestuurlijk kapitaal van publiekrechtelijke aard, alsmede gelet op het gegeven dat 
twee andere Neurenbergse Königsbergers trouwden met een dochter van een lid 
van dezelfde Raad, valt verder te concluderen dat zij over een aanmerkelijk sociaal 
kapitaal beschikten. Aan dit kapitaal droeg het bronzen epitaaf met het familiewapen 
op de grafsteen van het graf van Conrad Königsberger (IIIb) op het St Johannis-
Friedhof bij. Gezien het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat ook zij in het 
bezit waren van een geïntegreerd vermogen.

Op grond hiervan kan – mede gelet op de standenregeling van Neurenberg – ten  
tenslotte worden vastgesteld, dat de daar woonachtige gezinshoofden Königsberger 
tot de tweede stand van deze stad behoorden. Hier komt bij dat zij – dankzij het 
lidmaatschap van meergenoemde Johann Georg van de Grote Raad, alsmede 
de huwelijken van twee andere familieleden met een dochter van een Genannter 
des grösseren Rates – tevens deel uitmaakten van c.q. gerekend zullen zijn tot de 
zogenaamde Ehrbarkeit van Neurenberg.

In het licht van dit alles kan worden geconcludeerd, dat de Königsbergers in de 
16e en 17e eeuw tot de elites van de steden Mainbernheim en Neurenberg behoorden. 
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2  
MIGRANTEN ROND 1700

 
2.1  

Migreren, of toch maar niet?

Na de Dertigjarige Oorlog bleef Duitsland achter als een verwoest, ontvolkt en 
verarmd land. Vele honderdduizenden mensen zagen zich gedwongen te verhuizen.1 
Deze verhuizingen gebeurden zowel binnen Duitsland, alsook naar andere landen. 
Sommige mensen vertrokken daartoe gedwongen door de overheid, anderen gingen 
op eigen initiatief op pad, al dan niet door overheidsmaatregelen daartoe aangezet. 
Gedurende de periode tot circa 1700 vonden de migraties primair om geloofsredenen 
plaats. Daarnaast brachten economische overwegingen mensen ertoe, huis en haard 
te verlaten.2 Na 1700 vormden beide redenen nog steeds aanleiding voor vertrek, 
maar nu veelal in omgekeerde volgorde.3 

Een voorbeeld van een groep die van overheidswege gedwongen werd te verhuizen, 
waren de lutheranen in Bohemen. Die werden – in het kader van de re-katholisering 
van dit gebied – in het tweede deel van de zeventiende eeuw door de Habsburgers 
verplicht Bohemen te verlaten.4 Hetzelfde gold voor groepen lutheranen, die door 
de prins-bisschop van Salzburg uit zijn gebied werden gezet.5 In beide gevallen ging 
het om een actie, die strijdig was met het Vredesverdrag van Westfalen. Daarin was 
namelijk bepaald, dat een vorst een religieuze minderheidsgroep die al in 1624 in 
zijn vorstendom woonde moest gedogen, en in staat moest stellen ongestoord haar 
geloof uit te oefenen.6 Er vestigden zich in die tijd als gevolg van overheidsingrijpen 
overigens ook protestanten uit het buitenland in Duitsland. Een voorbeeld hiervan 
waren de 30.000 tot 40.000 hugenoten (Franse calvinistische protestanten) die – na 
de opzegging in 1685 door de Franse koning van het Edict van Nantes – Frankrijk 
ontvluchtten en zich in Duitse vorstendommen vestigden. Andere hugenoten 
trokken naar de Republiek der Verenigde Nederlanden, Engeland of de Verenigde 
Staten.7 Allen deden dat ondanks het verbod om Frankrijk te verlaten.

Behalve deze grote groepen migranten verlieten ook kleine groepjes en individuen 
om bovengenoemde redenen hun vaderland. Een deel van hen ging hiertoe over, 
omdat zij geen vertrouwen in de duur van de vrede hadden. Anderen pakten hun 
biezen toen hun vorst van geloof wisselde, en zij bang waren – ondanks de bepaling 
in het vredesverdrag dat onderdanen hun vorst niet meer in zijn geloofswisseling 
behoefden te volgen8 – daarvan toch problemen te zullen ondervinden. Zo stierf 
in 1685 de vorst van de calvinistische Pfalz. Toen een lid van een katholieke zijtak 
aanstalten maakte om de troon in bezit te nemen, ontstond daar ook internationaal 
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11  Bronzen epitaaf op de steen van het graf (nr 654) van Conrad Königsberger (1576-1607; IIIb) 
en zijn echtgenote Magdalena Schmidelkofer op het St Johannisfriedhof in Neurenberg. Op het 
schild aan de onderzijde het door Conrad gevoerde familiewapen 

grote opwinding over. Dit mondde uit in de Negenjarige Oorlog (1688-1697), waarin 
Oostenrijk, Engeland, Frankrijk en de Republiek zich mengden.9 Als gevolg daarvan 
verlieten heel wat mensen toen de Pfalz.

Toch besloot telkens slechts een deel van de betrokken groep gelovigen om de 
daad bij het woord te voegen en te (e)migreren. Dit tot groot genoegen van de 
desbetreffende vorst, die niet graag onderdanen zag vertrekken. Zo keerden van 
de (in paragraaf 1.3 genoemde) lutheranen in Kitzingen die in 1629 door de vorst-
bisschop van Würzburg voor de keuze werden gesteld: weer katholiek worden of de 
stad verlaten, van de circa 3.500 inwoners er slechts zo’n 1.000 de stad de rug toe.10 
Nog veel kleiner was het percentage hugenoten dat na 1685 besloot om Frankrijk te 
verlaten: van de circa één miljoen hugenoten, vertrok namelijk maar tussen de 10 en 
25% ter wille van hun geloof uit dat land.11

Dit gegeven roept de vraag op, wat voor soort mensen het opbracht om te vertrekken, 
en zich niet aan te sluiten bij de meerderheid die achterbleef. Voor wat betreft de 
groep Zuid-Nederlanders die na de val van Antwerpen Vlaanderen verliet, heeft 
Gelderblom onder meer een collectieve biografie opgesteld van 154 zelfstandig 
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handeldrijvende Antwerpenaren die naar Amsterdam uitgeweken waren. Op grond 
daarvan kwam hij tot de conclusie dat het gros van de uitgewekenen handelaar in 
hoogwaardige goederen was. De meesten van hen behoorden dan ook tot de categorie 
welgestelden. Om beide redenen kwamen zij na hun emigratie snel weer aan de 
slag.12 Tot de groep lutheranen die in 1629 Kitzingen verliet, behoorden 18 van de 
24 Ratsherren van deze stad met hun hele familie. Verder bestond deze groep vooral 
uit kooplieden en gekwalificeerde handwerkers. Ook deze mensen hadden vanwege 
hun positie, relaties of vaardigheden grote kans op een voorspoedige start elders.13 
Nog een voorbeeld: De samenstelling van de groepen hugenoten die rond 1685 uit 
Frankrijk naar de Republiek vluchtten, was divers: de bronnen maken gewag van 
aan de ene kant welgestelde emigranten (bijvoorbeeld edellieden, kapitaalkrachtige 
kooplieden, scheepskapiteins en hooggekwalificeerde handwerkslieden zoals 
goudsmeden, ivoordraaiers en klokkenmakers), aan de andere kant ook van boeren, 
eenvoudige handwerkers, soldaten en zeelieden.14 Van deze groepen bleken vooral 
internationale kooplieden, zeer gespecialiseerde handwerkers en scheepskapiteins 
snel werk in de Republiek te kunnen vinden, op een niveau dat aansloot bij wat ze in 
Frankrijk hadden gehad.15

Naast Zuid-Nederlanders en hugenoten kwamen in die tijd ook veel Duitsers 
(lutheranen, gereformeerden en katholieken) naar de Republiek. Die deden dat deels 
als seizoenarbeider,16 deels ook om enige tijd als soldaat of matroos in het Staatse 
leger dan wel bij de VOC te dienen.17 Ze werden veelal gedreven door een dringend 
economisch motief: de behoefte aan werk.18 Voor laatstbedoelde categorie gold 
overigens dat zij niet zelden hun migratie met de dood moesten bekopen, omdat ze 
op de tocht naar/uit Indië of in Azië omkwamen.19 Naast deze tijdelijke migranten 
waren er ook Duitse emigranten die zich blijvend in de Republiek vestigden. Een 
deel van hen trok daarnaar toe als gevolg van de Dertigjarige Oorlog. Aan hun vertrek 
lag primair een godsdienstige reden ten grondslag.20 Duitsers die aan het eind van 
de zeventiende of in de loop van de achttiende eeuw naar de Republiek emigreerden, 
deden dat echter vooral om economische redenen.21 Hierbij ging het om grote 
aantallen personen. De gebroeders Lucassen schatten dat zich in de Hollandse steden 
tussen 1600 en 1800 circa 900.000 buitenlanders vestigden.22 Kuijpers vermoedt 
dat van deze immigranten tussen de 300.000 en 400.000 Duitser was.23 Uit haar 
onderzoek blijkt verder dat de overgrote meerderheid van hen uit het noord-westen 
van het Duitse Rijk kwam.24 De meesten bleken in grote groepen te zijn geëmigreerd. 
Daarbij was bovendien veelal sprake van kettingmigratie.25 Een aanmerkelijk deel 
van deze immigranten slaagde er in Amsterdam niet in, regulier werk te vinden. Als 
gevolg daarvan vervielen ze tot het stedelijk proletariaat.26 

Er bleken echter ook Duitsers te zijn die in hun nieuwe vaderland wel succes 
hadden.27 Dat waren mensen die bijvoorbeeld een academische titel hadden en 
als arts, predikant, of als hoogleraar bij een van de universiteiten in de Republiek 
emplooi vonden.28 Wie van hen ook goede papieren hadden om hier te slagen, 
waren onder meer kooplieden met een internationaal handelsnetwerk, alsmede 
hooggekwalificeerde handwerkslieden.29 Dit soort immigranten was afkomstig 
uit alle delen van Duitsland.30 Het ziet er overigens naar uit dat deze succesvolle 
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migranten niet in groepen waren geëmigreerd, maar op individuele basis waren 
weggetrokken.

Bij het nemen van de beslissing om hun land al dan niet te verlaten, speelde informatie 
over de aantrekkingskracht van een mogelijke vestigingsplaats een belangrijke rol. 
Hierbij ging het bijvoorbeeld om de mate van de daar heersende geloofstolerantie, 
de bereidheid tot acceptatie van immigranten, de mogelijkheid tot het verwerven 
van het burgerschap en van het gildelidmaatschap, eventuele vestigingssubsidies 
en andere premies.31 Vooral indien de te verwachten voordelen van vestiging 
elders duidelijk opwogen tegen de ingeschatte nadelen van vertrek, besloot men 
tot emigratie.32 Hiernaast bracht het gegeven dat familieleden of bekenden al in de 
beoogde vestigingsplaats verbleven, mensen ertoe hun voorbeeld te volgen.33

Daarmee was echter nog niet verzekerd, dat hun vertrek goed zou uitpakken. Zo 
kwamen veel predikanten onder de uitgeweken hugenoten er achter dat zij – ondanks 
hun hoogwaardige opleiding, vooraanstaande positie in de hugenotengemeenschap 
en de toelage die ze van de Nederlandse autoriteiten ontvingen – toch niet makkelijk 
in de Republiek aan de slag konden komen.34 Hetzelfde gold voor boekhandelaren 
en uitgevers onder deze groep.35 Een deel van de uitgeweken hugenoten belandde 
dan ook uiteindelijk bij de Waalse diaconie.36 Hierbij ging het om aanmerkelijke 
aantallen: rond 1700 was van het totaal aantal armen in Amsterdam bijna éénderde 
hugenoot. In verband daarmee moest het Amsterdamse stadsbestuur financieel 
bijspringen, teneinde te voorkomen dat de Waalse diaconie niet langer in staat 
was haar armen te ondersteunen.37 Nogal wat van de in de zeventiende eeuw naar 
Amsterdam gevluchte lutheranen hadden dezelfde ervaring: een deel van de naar 
die stad geëmigreerde, weinig gespecialiseerde handwerkslieden merkte toen, dat 
zij daar moeilijk werk konden vinden op het niveau (gezel of meesterknecht) dat 
ze in Duitsland hadden gehad. Zij moesten genoegen nemen met de positie van 
loonafhankelijk arbeider. In tijden van economische tegenwind was deze categorie 
nogal eens aangewezen op de stedelijke armenzorg, in geval het burgerschap van de 
stad was verworven. Beschikte men niet over dit recht – en dat gold voor de meesten 
van hen –, dan kon men alleen terugvallen op de diaconie van haar/zijn kerkelijke 
gemeente.38

Tegen deze achtergrond wordt in het onderstaande onderzocht, waarom Georg 
Conrad Königsberger (Va) rond 1675 besloot het Frankenland te verlaten, en waarom 
zijn zoon Johann Georg (VI) ertoe kwam om zelf eveneens te migreren. Bij deze 
twee migraties bleef het overigens niet: ook díens zoon, Johann Jakob (VII), pakte 
zijn biezen. Hij trok in 1732 naar Holland. Wat bracht hem ertoe te emigreren? En 
wat waren de sociale gevolgen van hun migraties?
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2.2  
Georg Conrad Königsberger (gen. Va) weg uit het  

Frankenland (Ansbach)

Georg Conrad (Georg) Königsberger – op 17 oktober 1646 in Mainbernheim (luthers) 
gedoopt – was de enige zoon van Conrad Königsberger (IVa) die de jeugdjaren 
overleefde. Hij groeide op in de periode meteen na de Dertigjarige Oorlog. In 
die tijd lieten de naweeën van deze oorlog zich nog steeds voelen in de vorm van 
economische stagnatie, armoede, langdurige hongerperiodes en dergelijke. Dit zou 
zo blijven tot na 1700.39 

In zijn jonge jaren maakte Georg zijn vader niet alleen in zijn functie van 
Ratsherr mee, maar zag hij hem ook als bierbrouwer bezig. Laatstbedoelde functie 
sprak hem kennelijk aan, want hij besloot zich tot brouwer te laten opleiden. Nadat 
hij zijn eerste ervaringen in de brouwerij van zijn vader had opgedaan, ging hij – in 
het kader van zijn scholing – als gezel bij een andere meester in de leer.40 Voor deze 
leertijd vond hij bij een meester-brouwer in de, niet ver van Mainbernheim liggende, 
stad Gollhofen een gezellenplaats.41 Daar ging hij aan de slag.

Na verloop van tijd ontmoette Georg in de nabij gelegen stad Uffenheim 
Appolonia Daibel [of Babel]. Ze was de dochter van Sebastian Daibel (of Babel), 
Ratsherr van Uffenheim, en van Maria Geissendörfer. Toen de jongelingen hun 
ouders lieten weten met elkaar in het huwelijk te willen treden, stemden dezen 
daarmee in. Hierbij speelde waarschijnlijk mede een rol dat de bruidegom zicht 
had op een meesterplaats. Dat was in die dagen immers voorwaarde om te kunnen 
trouwen.42 Verder was van gewicht, dat het om een ‘standesgemäss’ huwelijk ging: 
hun beider vader was immers Ratsherr. Ze traden op 27 mei 1673 in de evang.-luth. 
kerk van Uffenheim in het huwelijk. Na afloop schreef de predikant hun huwelijk als 
volgt in het trouwboek in: 

‘Der ehrbare ledige Gesell Georg Conrad Königsberger, Conrad Königs-
berger Bürger zur Mainbernheim ehelicher Sohn, Bierbrauer zur Gollhofen, 
und Appolonia, Sebastian Daibel all [(hier?)] Müller eheliche Tochter’.43 

Opvallend is dat de predikant Georg bij zijn inschrijving met ‘ehrbar’ betitelde. Dit is 
opmerkelijk, omdat deze kwalificatie alleen was weggelegd voor aanzienlijken, zoals 
edellieden, Ratsherren en (later ook voor) academici. Het lijkt waarschijnlijk dat 
de predikant deze betiteling gebruikte omdat zowel Georgs vader als schoonvader 
Ratsherr was.

Op 29 mei 1678 werd een dochter geboren. Een dag later werd ze (luthers) 
gedoopt. Blijkens de registratie van haar doop in het kerkeboek had haar geboorte 
plaatsgevonden in het ouderlijk huis van moeder Appolonia in Uffenheim.44 Dit lijkt 
erop te wijzen dat het jonge paar elders woonde. Het vermoeden bestaat dat het 
echtpaar rond 1675 uit het Frankenland wegtrok. Dit kan worden afgeleid uit het feit, 
dat Georg en zijn eega na 1678 niet meer in de kerkeboeken van Uffenheim vermeld 
worden. Hetzelfde geldt voor die van Gollhofen. In de boeken van Mainbernheim 
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zijn nog wel enkele latere sporen van hen te vinden, in de vorm van de inschrijving 
van de dopen van nog twee kinderen. (Zie het genealogisch overzicht nr d). Het lijkt 
er echter op dat deze inschrijvingen op verzoek van de in Mainbernheim wonende 
grootouders plaatsvonden. Van het echtpaar zelf ontbreekt in ieder geval sindsdien 
elk spoor.

12  Grote zaal van het stadhuis van Neurenberg. In deze zaal kwam ook de Grote Raad van deze stad 
bijeen. Johann Georg Königsberger (1606-1664; IVc) zat gedurende de periode 1635-1655 in deze 
raad



Het geSLACHt KonIngSBerger 1485-199550

Aan de beslissing van Georg tot vertrek uit het vorstendom Ansbach zal een afweging 
van voor- en nadelen ten grondslag hebben gelegen. Vóór blijven zal hebben gepleit 
dat hij zijn vader na diens dood als bierbrouwer in Mainbernheim zou kunnen 
opvolgen.45 Hetzelfde gold ten aanzien van diens functie als Ratsherr van deze stad. 
Maar de dood van zijn vader zou nog jaren op zich kunnen laten wachten.46 Al die tijd 
zou hij, na zijn gezellentijd, als meesterknecht in een ondergeschikte positie moeten 
blijven werken. Overigens zou zijn positie in genoemde stad wel een gegarandeerde 
zijn: erfgenaam van een geslacht, dat de stad al vier generaties Ratsherren had 
opgeleverd en derhalve al zo’n 150 jaar tot de lokale elite behoorde. Dit was ook 
uit andere signalen af te leiden, zoals de manier waarop andere stedelingen zijn 
vader met ontzag bejegenden.47 De gevestigde positie van zijn geslacht was ook af te 
lezen uit het Königsbergerwapen op de toegangspoort tot de stedelijke begraafplaats, 
en uit hun familiegraven op deze dodenakker. Door dit alles was de generatielange 
verbondenheid met Mainbernheim voelbaar. Die band zou hij met zijn vertrek 
doorbreken.

Tegen blijven pleitte de latente dreiging van een ingrijpen door de vorst-bisschop 
van Würzburg. De herinnering aan diens machtsovername in Kitzingen van 1629 en 
de daarop volgende gedwongen re-katholisering van deze stad was nog springlevend. 
Toen zich in 1648 soortgelijke problemen met de juridische status van Mainbernheim 
voordeden, had de hele stad haar adem ingehouden. Gelukkig was dat gevaar toen 
afgewend.48 Maar de dreiging bleef. Hier kwam bij dat de economische ontwikkeling 

13  Kaartje waarop (in rood) de steden zijn aangegeven, waarin gedurende de 15e, 16e en 17e 
eeuw Königsbergers woonden. Verder is hierop (met een stippellijn) de route aangeduid van de 
migraties van de gezinshoofden der Ve, VIe en VIIe generaties
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van Frankenland nog altijd stagneerde.49 Dat lag in het aangrenzende Württemberg 
totaal anders.50 Zou hij meesterbrouwer willen worden en dus in de aanschaf van 
eigen bedrijfsmiddelen moeten investeren, dan zou hij dat beter in een vorstendom 
kunnen doen met gunstige economische vooruitzichten. Uiteindelijk besloot hij te 
vertrekken.

Uit het voorgaande valt af te leiden, dat Georg waarschijnlijk primair om 
geloofsredenen Frankenland verliet. Een bijkomende reden zal een economische 
zijn geweest. Voor zover bekend, trok hij – samen met zijn echtgenote – buiten enig 
organisatorisch verband weg. Als gekwalificeerd bierbrouwer zal hij overigens een 
goede kans hebben gehad om in zijn plaats van vestiging weer aan de slag te komen.

Er zijn aanwijzingen dat Georg zich in Neuenstadt vestigde. Bij de inschrijving 
van het huwelijk van zijn zoon Johann Georg Königsberger vermeldde de predikant 
van Iptingen namelijk, dat diens vader ‘Bierbrauer zu Neu(e)statt zu ...’ was.51 
Wat hij op de plaats van de stippeltjes had willen invullen, valt echter niet meer 
te achterhalen. Neuenstadt lag in het aanpalende, eveneens lutherse hertogdom 
Württemberg. De stad was gedurende de periode 1618-1781 een residentiestad 
waar een zijlinie van het hertogelijk geslacht zetelde.52 Er is nog een ander feit 
dat zijn vertrek naar Württemberg aannemelijk maakt: onderzoek wijst uit dat de 
overgrote meerderheid van de vele immigranten in dit vorstendom afkomstig was 
uit Beieren (waaronder het Frankenland), naast Tirol en Vorarlberg.53 Württemberg 
had gedurende de Dertigjarige Oorlog enorme bevolkingsverliezen geleden.54 Die 
waren in sommige delen opgelopen tot zo’n 75%.55 Daarom was de vorst er veel aan 
gelegen, deze verliezen na de oorlog zo snel mogelijk ongedaan te maken. Hiertoe 
voerde hij een actieve Peuplierungspolitik.56 Georg zal daarvan allicht graag gebruik 
hebben gemaakt.

14  Links de achterzijde van de ev.-luth. stads-
kerk, rechts één van de torens – voorzien 
van een toegangspoort –  in de stadsmuur 
van Neuenstadt (am Kocher)
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In het voorgaande kwam al naar voren, dat geen exacte gegevens bekend zijn over het 
economisch kapitaal van Georg Conrad Königsberger (Va). Slechts valt op te merken 
dat bierbrouwers in het algemeen tot de welvarendste handwerkslieden behoorden. 
Of dit ook voor Georg gold en hij dus over een aanmerkelijk economisch kapitaal 
beschikte, is bij gebrek aan bronnen echter niet met zekerheid te zeggen. Evenmin 
is bekend of hij ergens een bestuursfunctie vervulde. Daarmee is ook zijn eventuele 
bestuurlijke kapitaal van publiekrechtelijke aard onbekend. Slechts over zijn sociaal 
kapitaal zijn inhoudelijke opmerkingen te maken: zoals hiervoor vermeld, achtte de 
predikant van Uffenheim Georg ten tijde van diens huwelijk ‘ehrbar’. Waarom de 
predikant dit predikaat gebruikte, is echter onduidelijk. Zijn afkomst als (klein)zoon 
van een Ratsherr en huwelijk met een dochter van een Ratsherr zullen overigens 
zonder twijfel aan zijn sociaal kapitaal hebben bijgedragen. Hiernaast zal hij op 
grond van zijn meesterschap in de brouwerij tijdens zijn verdere leven aanzien 
hebben genoten.

Met dit alles valt te concluderen, dat Georg waarschijnlijk over economisch en 
zeker over sociaal kapitaal beschikte. Gezien zijn beroep van bierbrouwer is het 
aannemelijk dat hij hiermee tot een hogere laag van de middenstand behoorde.

2.3  
Johann Georg Konigsberger (gen. VI)  

in ‘tussenstation’ Iptingen

Niet alleen Georg maakte waarschijnlijk gebruik van de hierboven bedoelde 
Peuplierungspolitik, dat deed ook zijn zoon, Johann Georg (Johann) Königsberger (VI). 
Om die reden wordt hierna eerst ingegaan op deze, door veel vorsten in de tweede 
helft van de zeventiende eeuw toegepaste, politiek. Daarna komt Johann zelf aan 
bod.

Hoofddoel van deze politiek was, zoveel mogelijk vaardige en nijvere onderdanen 
onder zich te krijgen en te houden. Daarmee beoogden de vorsten de streken in hun 
vorstendom die als gevolg van de Dertigjarige Oorlog (deels) ontvolkt waren geraakt, 
weer zo snel mogelijk te bevolken.57 Bij deze bevolkingspolitiek hanteerden ze een 
keur van instrumenten. Zo stimuleerden ze hun eigen landgenoten te trouwen 
en kinderen te krijgen. Dat deden ze onder meer door belastingvoordelen in het 
vooruitzicht te stellen. Hiernaast bemoeilijkten zij hun onderdanen hun grondgebied 
te verlaten; sommige vorsten verboden hen ronduit te emigreren. 

Om mensen uit andere gebieden aan te moedigen zich in hun vorstendom te 
vestigen, boden zij deze eveneens belastingvoordelen aan, zoals vrijstelling van 
belasting gedurende de eerste jaren na de vestiging. Verder stelden ze privileges 
en andere voordelen – zoals bijzondere bescherming, tijdelijke vrijstelling van de 
gildewetgeving, eigen grondgebied en gratis bouwhout – in het vooruitzicht.58 Bij 
het aantrekken van nieuwe onderdanen vormde geloof het belangrijkste criterium: 
het liefst lieten de vorsten mensen toe die hetzelfde geloof beleden als zij zelf deden. 
Hiernaast stelden ze het op prijs, indien immigranten over economisch potentieel 
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beschikten in de vorm van onder andere geld en vakmanschap.59 
De meeste vorsten lieten het niet bij het uitvaardigen van voorschriften ter 

bevordering van de immigratie van nieuwe onderdanen. Ook ten aanzien van hun 
eigen onderhorigen putten zij zich uit, om in meer algemene zin een goede gang 
van zaken binnen hun vorstendom te bevorderen.60 Richtten zij zich met hun 
mercantilistische aanpak vooral op de bevordering van de economie binnen hun 
gebied, met hun kameralistische politiek bemoeiden deze vorsten zich met veel 
meer terreinen. Bij een en ander valt te denken aan bijvoorbeeld: bevordering van de 
vroomheid en ijver van hun onderdanen, verscherping van het onderscheid tussen 
de verschillende standen, verbetering van de infrastructuur, het onderwijs en van 
de postbezorging, alsmede tegengaan van bedelarij.61 Al met al leverde dit verlichte 
despotisme aan de ene kant meer welvaart op, aan de andere kant ook een groeiend 
staatsgezag, strikte standenscheiding, en toenemende sociale alsmede morele 
disciplinering.62 Bij dit laatste speelde de staatskerk binnen elk vorstendom een 
belangrijke rol.63 Met dit alles waren de vorsten duidelijk op weg naar een verlicht 
Absolutisme.64

Ook al was er voor de hertog van Württemberg veel aan gelegen het inwonertal van 
zijn vorstendom zo snel mogelijk weer op peil te krijgen,65 toch hanteerde hij een 
selectief toelatingsbeleid ten aanzien van immigranten: zo enigszins mogelijk liet 
hij alléén lutheranen toe. Hierdoor verliep de her-bevolking van zijn hertogdom 
veel langzamer dan in andere gebieden.66 Johann Königsberger, die in 1680 luthers 
gedoopt was, speelde hierop in. Hij vestigde zich te Iptingen in Württemberg. In 
deze plaats, gelegen op circa 20 kilometer ten noord-westen van Stuttgart, streek 

15  Iptingen (Württemberg), woonplaats van 
Johann Georg Königsberger (1680-1740; 
VI) en zijn echtgenote Dorothea Elisabeth 
Opitz. Bovenaan de ev.-luth. kerk waarin 
hun kinderen werden gedoopt
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hij blijkens aantekeningen in het kerkeboek van deze stad omstreeks 1700 neer. 
Waarom Johann de door zijn vader gekozen vestigingsplaats weer verliet en verder 
het hertogdom introk, is onduidelijk. Vervolgmigraties waren toen overigens niet 
ongebruikelijk.67 Mogelijk had niet alleen het algemene stimuleringsbeleid van de 
hertog hem hiertoe gebracht, maar speelden ook specifieke factoren een rol – zoals 
zicht op een meesterplaats ter plekke. Voor zover bekend, was hij in z’n eentje op 
pad gegaan. 

Johann had zich tot schoenmaker laten scholen. Wellicht had hij voor dit beroep 
gekozen, omdat hij dan – met de daaraan inherente, draagbare ‘bedrijfsmiddelen’ 
– mobiel zou blijven voor het geval hij verder zou willen trekken. Dit mag zo zijn, 
maar zijn keus impliceerde wel een sociale daling ten opzichte van zijn vader: een 
schoenmaker stond immers beduidend lager aangeschreven dan een bierbrouwer 
met zijn dure bedrijfsmiddelen.68 Johann behoorde hiermee weliswaar ook tot de 
middenstand, maar op een aanmerkelijk lager niveau. Deze stand was de derde 
in de piramidaal gelaagde maatschappij, zoals die in Duitsland gedurende het 
Ancien Régime bestond.69 Deze gelaagde sociale structuur wordt door een aantal 
tegenwoordige historici als standenmaatschappij betiteld.70 In een aantekening in 
het kerkeboek van Iptingen vermeldde de predikant, dat Johann burger van deze 
stad was.71 Dit feit wordt bevestigd in een Teilungsakte (acte van scheiding en deling 
van een erfenis).72 Dat burgerschap had hij overigens pas kunnen verwerven na het 
verkrijgen van de meesterstitel.73 Hij zal ook deze dus hebben bezeten. Voor het 
verwerven van het meester- en burgerschap had hij overigens een aanmerkelijk 
bedrag te betalen: in totaal enige jaarlonen.74 Waarschijnlijk was hij in staat dit bedrag 
op tafel te leggen dankzij geld dat zijn vader hem bij zijn vertrek had meegegeven.

Op deze basis trad hij op 29 juni 1705 in het huwelijk met Dorothea Elisabeth(a) 
Opitz.75 Zij was eveneens een immigrant, en afkomstig uit de stad Rochlitz in het 
hertogdom Saksen.76 Ze had na het overlijden van haar vader rond de eeuwwisseling 
haar geboortestad verlaten, en had zich – samen met haar moeder, zusje en broer 
– in Iptingen gevestigd. Waarschijnlijk hing haar vertrek uit Saksen samen met de 
overgang naar het katholicisme van de lutherse keurvorst van dit vorstendom, ten 
einde de Poolse koningskroon te kunnen bemachtigen.77 Ook al had deze in een 
geschrift de belofte neergelegd dat zijn onderdanen van zijn overstap geen nadeel 
zouden ondervinden,78 toch waren er nogal wat mensen die het zekere voor het 
onzekere namen en toen Saksen verlieten.79

Blijkens het Steuer Protokoll (belastingregister) van Iptingen over het jaar 1717 
woonde Johann in de Obere Gasse. Daar bezat hij een huis met tuin en schuur. 
Verder was hij eigenaar van een groentetuin, boomgaard en wijngaard.80 Of hij dit 
onroerend goed en dat grondbezit mede dankzij de erfenis van zijn vader had kunnen 
verwerven, is niet duidelijk. Uit zijn huwelijk met Dorothea Opitz werden gedurende 
de periode 1706-1722 in totaal negen kinderen geboren. De overgrote meerderheid 
daarvan overleed op zeer jeugdige leeftijd. Alleen zoon Johann Jakob81en zijn jongere 
zusje, Dorothea Elisabeth, werden meerderjarig. (Zie het genealogisch overzicht 
nr d). Opvallend is dat bij de doop van al deze kinderen Johann Jakob Bäuerle(in) 
als Taufpate (doopgetuige en peetoom) optrad. Deze wordt in de kerkeboeken van 
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Iptingen als ‘Ratsverwandter’ (Ratsherr) aangeduid, in 1711 echter als ‘Bürgermeister’. 
Hem telkens als Taufpate te vragen, was mogelijk een poging om via hem voor de 
kinderen weer de weg omhoog te vinden. 

Na een leven van 73 jaar overleed Johann Königsberger op 6 april 1740 te 
Iptingen.82 Hij werd twee dagen later op het kerkhof aldaar begraven. Hierbij sprak 
de predikant een lijkrede uit.83 Zijn echtgenote overleefde hem dertien jaar, en 
overleed op 11 maart 1753.84

In het voorgaande werd duidelijk, dat Johann Georg Königsberger (VI) – als eigenaar 
van een huis met tuin, alsmede van een groentetuin, boomgaard en wijngaard in 
Iptingen – over een zeker economisch kapitaal beschikte. Zijn keus om als meester-
schoenmaker door het leven te gaan, maakte dat zijn sociaal kapitaal betrekkelijk was 
en een sociale daling ten opzichte van de positie van zijn vader en diens voorgeslacht 
inhield. Desondanks bleek een van de Ratsherren van Iptingen, J.J. Bäuerle(in), 
bereid om gedurende de periode 1706-1722 als getuige op te treden bij de doop van 
alle negen kinderen van Johann. Dit duidt erop, dat hij in Iptingen toch een zeker 
aanzien genoot. Ook zijn burgerschap van deze plaats, zijn meesterschap, alsmede 
het feit dat de predikant bij zijn begrafenis een lijkrede hield,85 wijzen hierop. Over 
een door hem zelf vervulde bestuursfunctie zijn geen gegevens bekend. Bestuurlijk 
kapitaal van publiekrechtelijke aard lijkt hij dan ook niet te hebben bezeten.

Gezien het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat Johann een bescheiden 
economisch en zeker sociaal kapitaal bezat. Dit alles plaatste hem – gelet op de 
geldende sociale stratificatie – in de middenstand.

2.4  
Johann Jakob Königsberger (gen. VII)  

emigreert naar ’s-Gravenhage (Holland)

Maar één zoon van Johann Georg Königsberger bleef in leven: Johann Jakob (Johann; 
VII). Toen zijn schooltijd afgelopen was, ging hij bij zijn vader in de leer. Deze gang 
van zaken was niet ongebruikelijk.86 Aan het eind van zijn leertijd87 kwam kennelijk 
bij hem de vraag op: in Iptingen/Württemberg blijven, of vertrekken?88 Voor de 
optie ‘blijven’ zal waarschijnlijk in eerste instantie de factor ‘zekerheid’ hebben 
gepleit. Maar hoeveel zekerheid bood blijven echt? Hij zal zich toen gerealiseerd 
hebben dat de Peuplierungspolitik met zoveel kracht was gevoerd, dat zich na 1700 
een bevolkingsoverschot begon te doen voelen. De bevolkingsgroei nam zelfs 
zodanige proporties aan, dat er even later om economische redenen een emigratie 
uit Württemberg op gang begon te komen.89 Ook daar liet zich toen overigens nog 
steeds de enorme verarming voelen als gevolg van de Dertigjarige Oorlog.90

Niet alleen economische overwegingen zullen waarschijnlijk voor vertrek 
hebben gepleit, ook een godsdienstige deed dat: in Württemberg was namelijk in 
1730 de enige zoon van de regerende hertog, Eberhard Ludwig, overleden. Daarop 
werd een ver familielid als zijn opvolger naar voren geschoven: Carl Alexander. Die 
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was echter in 1712 katholiek geworden, en had zich nadien als een autoritaire en 
ultra-katholieke heerser laten kennen.91 Toen duidelijk werd dat hij de nieuwe vorst 
zou worden, ontstond hierover een enorme opwinding in het hertogdom. Teneinde 
de weerstand ongedaan te maken, dwong de oude hertog zijn gedoodverfde opvolger 
afspraken met de Staten te maken, ter verzekering van het behoud van het lutherse 
karakter van Württemberg.92 Ook al kwamen die tot stand (de zgn. Reversalien), toch 
konden deze niet bij iedereen de angst wegnemen. Toen Carl Alexander enige jaren 
later – overigens onder verdachte omstandigheden – overleed, klonken in het hele 
land dan ook luide juichtonen. Er werden zelfs kerkdiensten gehouden, waarin God 
‘voor de verdrijving van deze duivel’ werd bedankt.93 

Naast deze twee overwegingen speelde mogelijk nog een derde reden voor vertrek 
een rol: wellicht ervoer Johann de toenemende regelvloed in het vorstendom – gevolg 
van de kameralistische politiek van de hertog –, alsook de door de lutherse staatskerk 
streng gehandhaafde kerkelijke tucht als verstikkend.94 Het zou kunnen zijn dat 
hij daarom haakte naar een minder gereglementeerde, vrijere leefsfeer. En die was 
niet te vinden in een van de andere lutherse (of calvinistische) vorstendommen in 
Duitsland, omdat daar een soortgelijk klimaat heerste.

Naast bovenbedoelde redenen van economische, godsdienstige en politieke aard die 
hem presten om te vertrekken, waren er ook positieve vooruitzichten die Johann 
naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden trokken.95 Via-via deden 
berichten daarover de ronde.96 Dat die aanlokkelijk geklonken zullen hebben, is 
niet verwonderlijk: in de eerste plaats was de economische situatie in vooral de 
kustprovincies van de Republiek een stuk gunstiger dan in de omringende landen. 
In de tweede plaats was de tolerantie van andere godsdiensten er groter dan elders 
in Europa. Uiteraard voelden calvinisten – gezien de heersende Gereformeerde 
Kerk – zich er als een vis in het water, maar ook dissenters en katholieken werd 
hier minder in de weg gelegd dan in andere protestantse gebieden. Hier kwam bij 
dat het stedelijk burgerrecht er relatief goedkoop verkregen kon worden,97 en dat 
het lidmaatschap van een gilde eveneens – in verhouding tot de situatie in andere 
landen – betaalbaar was. Voorts werden in de Republiek geen economische eisen 
aan huwelijkskandidaten gesteld. Een voorbeeld van een andere aantrekkelijke factor 
was de goede regeling van de stedelijke armenzorg.98 Bovendien maakten overheden 
in de Republiek immigratie nog aantrekkelijker, ingeval migranten over schaarse 
expertise beschikten en/of er grote behoefte aan nieuwe arbeidskrachten bestond. 
Dan stelden zij immigranten extra aanbiedingen in het vooruitzicht.99 Al deze 
punten droegen bij aan een positieve positietoewijzing.100 

Kennelijk kwam Johann op basis van een dergelijke afweging tot de conclusie 
dat de economische, politieke en sociale verschillen tussen Württemberg aan de ene 
kant en de Republiek aan de andere zó groot waren, dat hij er verstandig aan deed 
te vertrekken.101 Begin 1732 emigreerde hij vanuit Württemberg naar het gewest 
Holland.102 Voor zover dit kon worden nagegaan, maakte hij deze reis in z’n eentje. 
Van kettingmigratie werd in zijn geval geen spoor gevonden. In Holland had hij 
zijn keuze op ’s-Gravenhage (Den Haag) als vestigingsoord laten vallen. Die plaats 
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– géén stad103 – met toen circa 33.000 inwoners had veel aantrekkelijkheden: hier 
was het regeringscentrum van de Republiek gevestigd. In deze plaats resideerden 
ambassadeurs van buitenlandse vorsten. Bovendien vergaderden in Den Haag de 
Staten van Holland, en waren er gewestelijke organen als het Hof van Holland 
en de Provinciale Rekenkamer gevestigd. Verder waren in deze plaats ook enige 
regimenten militairen gelegerd. Gevolg van een en ander was dat ’s-Gravenhage een 
gewilde vestigingsplaats was voor allerhande mensen, zoals advocaten, ambtenaren, 
artsen, handwerkslieden, hovelingen, neringdoenden en militairen. 

Overigens kende – net als de andere landen in Europa – ook de Republiek een 
piramidale bevolkingsopbouw. Aan de top daarvan stonden oud-adellijke geslachten, 
met daarnaast de families die de bestuurders van een stad – regenten genaamd – 
leverden. De omvang van een stadsbestuur verschilde van stad tot stad, maar was 
overal gelimiteerd. Meteen erna kwamen voorname geslachten die – veelal om 
geloofsredenen – niet voor een bestuursfunctie in aanmerking kwamen. Samen 
maakten deze groepen enige procenten van de bevolking uit. Daaronder kwam 
de middelste stand, eveneens opgebouwd uit verschillende sublagen. De hoogste 
daarvan werd gevormd door de grote burgerij, bestaande uit kooplieden, academici 
(waaronder artsen, juristen en predikanten) alsmede hoge ambtenaren en -officieren. 
Hierop volgde een sublaag bestaande uit onder meer gildemeesters, schoolmeesters 
en boekhouders. Daaronder bevond zich een sublaag bestaande uit onder anderen 
eenvoudige ambachtslieden, kleine winkeliers en slecht betaalde stedelijke 
functionarissen. Deze stand omvatte in Den Haag circa 30% van de bevolking. De 
lagen daaronder maakten de overgrote meerderheid van de stedelijke bevolking uit 
(in Den Haag was dit circa 65%). Deze bestond bijvoorbeeld uit dienstboden die 
met hun aantal van circa 3.000 in deze plaats de grootste beroepsgroep vormden, 
bedienden, leerjongens, losarbeiders, venters en gewone soldaten. Onderaan bevond 
zich een sublaag bestaande uit onder anderen prostituees en bedelaars.104 

Een van de eerste dingen die Johann in Den Haag deed, was lid worden van de 
Evangelisch-Lutherse gemeente aldaar.105 Dit was voor een luthers immigrant de 
gewone gang van zaken: de meesten van hen vielen na hun binnenkomst terug op de 
lokale lutherse gemeente, ter verkrijging van een netwerk dat hen kon helpen bij de 
integratie in hun nieuwe omgeving.106 De plaatselijke lutherse kerk vormde daardoor 
in veel steden voor lutherse immigranten een dubbel identificatiepunt, niet alleen in 
religieus opzicht maar ook etnisch-cultureel.107 Vóór Johann hadden zich vanaf de 
zestiende eeuw al duizenden andere lutheranen in Den Haag gevestigd: in 1737 telde 
de lutherse gemeente in deze plaats zoveel leden, dat daarvoor drie predikanten nodig 
waren.108 Doordat de aanwas ervan doorzette, bestond de bevolking van Den Haag 
in 1755 voor circa 10% uit lutheranen.109 In verband met de sterke toename van hun 
aantal en de welwillender opstelling van de overheid jegens hen, kreeg de lutherse 
gemeente in Den Haag in de achttiende eeuw toestemming om haar schuilkerk aan 
de Lutherse Burgwal te verbouwen tot een echt kerkgebouw. Met behulp van giften 
van de hertog van Brunswijk, de voogd van de latere prins Willem V, alsmede van in 
Den Haag geaccrediteerde ambassadeurs van Duitse vorsten, kon zij dit (thans nog 
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16  Bewijs van het burgerrecht van ’s-Gravenhage van Johan Jacob Koningsberger (1706-1775; VII)
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bestaande) kerkgebouw in 1759 fors uitbreiden.110 
In dit lutherse verband ontmoette Johann Catharina Margaretha (Cathrien) 

Vuirijsen (Fuurijsen). Ze was in Nijmegen uit lutherse ouders geboren,111 en in 1728 
(samen met haar zusje) naar Den Haag verhuisd. In hetzelfde jaar was ze met Pasen 
lidmaat van de lutherse gemeente geworden,112 vermoedelijk mede om een sociaal 
netwerk bij de integratie in haar nieuwe woonplaats te verkrijgen. Hierbij dient 
bedacht te worden dat het lidmaatschap van een kerkelijke gemeente in die dagen 
voor een vrouw van doorslaggevend belang was: zo kon zij haar eerbaarheid tonen, 
en daarmee haar kansen verhogen op het vinden van een geschikte betrekking 
alsmede van een goede huwelijkspartner.113 Begin 1734 besloten de jongelingen te 
trouwen. Dat deden ze op 16 mei in de gereformeerde kerk te Scheveningen.114 Deze 
kerk was een geliefde trouwlocatie.115 Trouwen in een gereformeerde, en niet in de 
lutherse kerk hing samen met de toenmalige regels inzake huwelijksvoltrekking: 
er kon alleen rechtsgeldig gehuwd worden in een gereformeerde kerk, dan wel op 
het stadhuis. Johann had inmiddels zijn voornamen en achternaam ‘verhollandst’. 
Vanaf nu ging hij als Johan Jacob (Jan) Koningsberger door het leven.

 Jan ambieerde het meesterschap in zijn vak.116 Dit zou hem niet alleen de 
mogelijkheid bieden om een eigen onderneming te voeren, maar ook een extra 
inburgerings‘voertuig’ verschaffen: het verband van het gilde, met zijn bijeenkomsten 
met de andere gildebroeders.117 Wilde het Crispijngilde (het gilde der leerbewerkers, 
waaronder schoenmakers vielen) hem het meesterschap kunnen verlenen, dan moest 
Jan (hierna veelal aangeduid als J.J. Koningsberger (VII)) eerst het burgerrecht van 
Den Haag hebben verworven.118 Net als in Duitsland, beschikte ook in de Republiek 
slechts een deel van de stedelijke bevolking over dit – hetzij door geboorte, huwelijk, 
dan wel door koop verkregen – recht.119 De overige bewoners werden als ‘inwoners’ 
of ‘onderzaten’ betiteld. Ook al verschilde het tarief voor de koop ervan van stad tot 
stad, nergens was het burgerrecht voor weinig geld te verkrijgen. Daardoor bleef het 
een investering die velen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder zich niet 
konden permitteren.120 Nadat hij het daartoe vereiste bedrag had betaald, werd hem 
dit recht op 6 september 1734 door ‘Burgemeesteren en Schepenen’ verleend.121 Op 
het document dat hiervan werd opgemaakt, staat dat hij ‘gebooren [was] op 18 maart 
1706 te Iptingen, Cloosterland Maulbronnen, in het hertogdom Wurtenberg’.122 
Nadat J.J. Koningsberger vervolgens de voorgeschreven meesterproef had afgelegd 
en het toegangsgeld had betaald, werd zijn naam uiteindelijk in het meestersboek 
van het Crispijngilde bijgeschreven.123 Hij kon beide – mede vanwege de kosten die 
aan het verkrijgen van genoemde rechten verbonden waren, voor immigranten niet 
gebruikelijke124 – investeringen waarschijnlijk doen dankzij het geld dat zijn vader 
hem bij zijn vertrek uit Iptingen had meegegeven.

Begin juli 1735 werd uit hun huwelijk een dochter geboren. Voor haar was echter 
geen lang leven weggelegd. Ruim een jaar later konden de ouders de geboorte van 
een zoon vieren: Valentijn Victor. Deze werd op 28 november 1736 in de lutherse 
kerk gedoopt.125 Zijn eerste voornaam ontleende hij aan zijn grootvader van moeders 
kant, zijn tweede aan de mannelijke doopgetuige (Victor Kühr/Kuuhr).126 In de 
volgende jaren vonden de geboorten plaats van nog drie kinderen.127 De eerste twee 
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overleden jong. De derde, Johannes, was evenmin een lang leven beschoren. (Zie 
het genealogisch overzicht nr d). Hun stoffelijk overschot werd in de Grote Kerk 
begraven. 

In 1747 kocht J.J. Koningsberger een huis met tuin, gelegen aan de noordzijde van 
de Vlamingstraat, op de hoek van de Nieuwstraat.128 Als straatgenoten had hij onder 
meer enige advocaten, een boekverkoper, een keurslijfmaker, een knopenmaker, een 
notaris en een wijnkoper.129 Zijn huis had een zodanige grootte, dat hij af en toe 
een kamer verhuurde.130 Hij vervulde getrouw zijn plichten als lid van het gebuurte 
Vlaming- en Nieuwstraat, zoals hulp bij de begrafenis van een buurtgenoot. Hetzelfde 
gold ten aanzien van de regels van zijn gilde, zoals het wekelijks verstrekken 
van een bijdrage ten behoeve van de gildebus mede ter ondersteuning van zieke 
gildebroeders.131 Of hij een bijzondere rol in het Crispijngilde en/of in de schutterij 
vervulde, valt bij gebrek aan bronnen niet meer na te gaan.132

Medio 1753 werd Koningsberger aan zijn geboorteplaats herinnerd. Toen ontving 
hij namelijk – via ds Johannes Gottlieb Pambo, luthers predikant in Den Haag – een 
brief van de burgemeester van Iptingen. Bij deze brief zaten stukken betreffende 
het vermogen, nagelaten door zijn in maart van dat jaar overleden moeder. Uit 
deze stukken bleek dat hij, samen met zijn zuster Dorothee Waltz-Königsberger, 
erfgenaam was. Uit de Teilungsakte die ook bij de toegezonden stukken zat, kon hij 
afleiden dat de erfenis onder meer bestond uit het huis en de tuin van zijn moeder, 
alsmede uit tien morgen grond.133 

Enige jaren later besloten de echtelieden hun testament te laten opstellen. 
Daartoe vervoegden zij zich bij notaris J.J.H. Ferwesterp. Deze stelde op 22 september 
1761 voor ‘monsieur Johan Jacob Koningsberger, meester schoenmaker alhier, en 
deszelfs huisvrouw, Catharina Margarita Fuurijzen’ een testament op.134 Er deden 
zich in hun leven ook andere bijzondere momenten voor. Zo woonde het echtpaar 
Koningsberger-Fuurijsen op 13 december van dat jaar waarschijnlijk de feestelijke 
dienst in de lutherse kerk bij, ter gelegenheid van de ingebruikname van het vergrote 
kerkgebouw aan de Lutherse Burgwal.135 

Het ging J.J. Koningsberger financieel voor de wind. Het is niet duidelijk of dit 
alleen het gevolg was van zijn noeste ijver – in combinatie met de opbrengst van 
de verkoop van het van zijn moeder geërfde Duitse onroerend goed, alsmede met 
de verhuur van een kamer in zijn huis –, dan wel dat hij nog uit andere financiële 
bronnen kon putten. Vast staat evenwel dat hij in de jaren 1759, 1764, 1772 en 1773 
als belegging huizen kon kopen in respectievelijk de Gortstraat, Veenestraat, het 
Lange Achterom en de Raamstraat in Den Haag.136 Het eigendom van al deze huizen 
vererfde later op zijn zoon Valentijn Victor.

Op 3 april 1775 kwam een einde aan zijn arbeidzame leven.137 Bij zijn begrafenis 
op 7 april kwam zijn positie als vermogend man opnieuw tot uiting: zijn stoffelijk 
overschot werd namelijk begraven in ‘het Nieuwe Graf op het Choor’ (koor) van 
de Grote- of Jacobskerk aan de Groenmarkt. Omdat de kosten van het begraven in 
deze kerk hoog waren, werden in de Grote Kerk vooral magistraten en welgestelde 
burgers begraven.138 Zijn begrafenis gebeurde, blijkens de inschrijving van de impost 
(betaling van het grafrecht), tweede klasse.139 Dit tarief gold voor mensen in de op 
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één na hoogste vermogensklasse in Den Haag.140 Op grond hiervan staat vast dat J.J. 
Koningsberger aan het eind van zijn leven tot de 10% rijkste inwoners van Den Haag 
behoorde. 

Het is overigens opmerkelijk dat hij erin geslaagd was tijdens zijn leven zo’n 
aanmerkelijk vermogen te vergaren. Dit is temeer opvallend, gelet op de verpaupering 
die zich in de achttiende eeuw onder handwerkslieden voltrok.141 Ook al behoorden 
in Den Haag – net als in de meeste andere steden, met uitzondering van Amsterdam 
– veel Duitse immigranten tot de sociale middengroepen, toch lukte het lang niet 
iedere Duitse immigrant een vergelijkbare economische ontwikkeling te laten zien 
als hij wist te realiseren. In tegendeel.142 Hij behoorde derhalve tot de kleine categorie 
van geslaagde lutherse immigranten. 

 Na het overlijden van haar echtgenoot besloot Cathrien het grote huis in de 
Vlamingstraat te verkopen. Ze liet dat op 1 mei 1775 door haar zoon Johannes doen.143 
Diezelfde dag betrok ze haar huis in de Raamstraat.144 Johannes installeerde haar 
daar. Nadien begon deze echter te kwakkelen met zijn gezondheid. Medio februari 
1776 overleed hij, op dertigjarige leeftijd, ‘aan een borstkwaal’. Zijn lichaam werd 
rond 16 februari in de Grote Kerk begraven.145 Moeder Cathrien had op dat moment 

17  De Grote of St Jacobskerk in Den Haag (ca 1730). In het koor van deze kerk vond Johan Jacob 
Koningsberger (VII) in 1775 zijn laatste rustplaats. Zijn echtgenote, Catharina Margaretha 
Vuirijsen (1705-1776) en drie van hun kinderen werden eveneens in deze kerk begraven
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vier van haar vijf kinderen overleefd. Op 27 november 1776 liep haar eigen leven, 
vanwege een ‘verval van krachten’, eveneens ten einde.146 Ze werd op 2 december 
begraven. Ook dat gebeurde – met al het ceremonieel dat bij een deftige begrafenis 
hoorde 147 – tweede klasse in de Grote Kerk.148

In het voorgaande werd duidelijk dat Johann Jakob Königsberger (VII) – na zijn 
emigratie uit Duitsland Johan Jacob (Jan) Koningsberger geheten – erin geslaagd 
was in Den Haag goed te integreren. Bovendien dat hij daar economisch succesvol 
geopereerd had. Hierdoor behoorde hij aan het einde van zijn leven, zoals gezegd, 
tot de tien procent rijksten in deze plaats. Daaruit valt af te leiden, dat hij over een 
aanmerkelijk economisch kapitaal beschikte. Omdat het voor hem als lutheraan 
onmogelijk was welke bestuurlijke of ambtelijke functie dan ook te vervullen,149 was 
hem geen enkel bestuurlijk kapitaal van publiekrechtelijke aard beschoren. Dit lag 
anders ten aanzien van het aspect ‘sociaal kapitaal’: als eigenaar-bewoner van een 
groot huis in de Vlamingstraat en eigenaar van nog vier huizen in Den Haag zal 
hij een zeker aanzien hebben genoten. Daaraan zullen ook zijn meesterschap en 
burgerrecht hebben bijgedragen. Zijn prestige kwam opnieuw tot uiting bij zijn 
begrafenis tweede klasse, en dan nog wel in het koor van de Grote Kerk. Dit gold 
eveneens voor de begrafenis van het stoffelijk overschot van zijn echtgenote en van 
dat van zijn kinderen in hetzelfde kerkgebouw.

Op grond van het voorgaande valt te concluderen, dat J.J. Koningsberger zowel 
een tamelijk groot economisch als dito sociaal kapitaal bezat. Afgezet tegen de 
stratificatie van het ’s-Gravenhage van zijn tijd, is voorts de conclusie gewettigd dat 
hij sociaal tot de middelste sublaag van de middenstand aldaar had behoord. 

 
2.5  

Conclusies 

Zoals in paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk uiteengezet, had Georg Conrad Königsberger 
(Va) het vooruitzicht zijn vader als Ratsherr van Mainbernheim en als bierbrouwer op 
te kunnen volgen. Desondanks bleek hij besloten te hebben deze kans te laten liggen, 
en het Frankenland te verlaten. De reden daarvoor was primair een godsdienstige. 
Die moet voor hem van een zodanig gewicht zijn geweest dat hij de kans op een 
elitepositie liet lopen, en de aan een migratie inherente onzekerheden op de koop 
toe nam.

Zoals in de paragrafen 2.3 en 2.4 vermeld, bleef het niet bij deze ene migratie: 
ook zijn zoon Johann Georg (VI) en diens zoon Johann Jakob (VII) besloten te (e)
migreren. Hun migraties leverden hen weliswaar godsdienstvrijheid en werk op, 
maar vergden wel een forse prijs: een sociale daling. Met hun vervolgmigraties lieten 
ze overigens ook zien, dat zij eveneens pasten binnen het algemene patroon dat op 
één migratie vaak nog een (of meer) andere volgde(n).

Was er bij de Königsbergers met dit alles weinig afwijkends van de normale 
gang van zaken bij migraties te bekennen, in een ander opzicht bleek dit wel het 
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geval. Zoals in paragraaf 2.1 vermeld, trokken de meeste migranten groepsgewijs 
– samen met familieleden, vrienden en stads- of streekgenoten – weg. Dit, omdat 
dan de kans op een veilig verlopende reis, behouden aankomst en een voorspoedige 
start in de nieuwe woonplaats het grootst waren. Bovendien was vaak sprake van een 
kettingmigratie. De Königsbergers voldeden echter niet aan dit algemene patroon: 
Georg Conrad ging immers alleen met zijn jonge vrouw op pad, Johann Georg en 
Johann Jakob migreerden in hun eentje, en trouwden pas in hun plaats van vestiging. 
Bij hen kon geen enkel spoor van groeps-, noch van kettingmigratie gevonden worden.

Zoals veel andere migranten in de achttiende eeuw, verliet ook Johann Jakob 
Königsberger primair om economische redenen zijn woonplaats in Württemberg. 
Anders dan bij andere migranten, kwam daar in zijn geval een reden van godsdienstige 
aard bij. Bovendien bleek dat mogelijk ook een politieke reden hem ertoe had gebracht 
het verlicht-absolutistisch bestuurde Württemberg voor de verdraagzame Republiek 
te verruilen. Met zijn emigratie naar Holland maakte hij het zich overigens wel extra 
moeilijk: een tocht naar een totaal ander soort ‘land’, met een hem onbekende taal, 
een andere ‘staats’godsdienst, en andere zeden en gewoonten.

Ook in een ander opzicht vormden de Königsbergers een uitzondering. Anders 
dan bij veel andere lutherse migranten, liep de migratie van Johann Georg redelijk 
goed af. Hij bleek immers weliswaar lager op de sociale ladder terecht te zijn gekomen 
dan zijn vader, maar in zijn vestigingsplaats Iptingen toch over een huis en grond te 
beschikken. Verder bleek hij er sociaal aanzien te hebben genoten. Dat gold, zo werd 
in paragraaf 2.4 duidelijk, nog sterker voor diens zoon Johann Jakob. Deze lukte het 
immers een zodanig vermogen te vergaren, dat hij aan het eind van zijn leven tot de 
tien procent rijksten van ’s-Gravenhage behoorde. Dit is des te opmerkelijk, omdat 
hij geen onderdeel had uitgemaakt van de succescategorie van hoog gespecialiseerde 
handwerkslieden.

Zowel Johann Georg als Johann Jakob Königsberger beschikte over economisch 
kapitaal. Alléén bij eerstgenoemde bevatte dit, naast een huis, ook grondeigendom. 
Het economisch kapitaal van Johann Jakob alias Johan Jacob bestond daarentegen 
uit het eigendom van alleen maar huizen. Hiernaast bezaten zij een zeker sociaal 
kapitaal. Bestuurlijk kapitaal van publiekrechtelijke aard bleek voor hen niet te zijn 
weggelegd. Daardoor beschikten zij geen van allen over een geïntegreerd vermogen. 
Het vermogen van de gezinshoofden Königsberger van de generaties Va, VI en VII 
week derhalve niet alleen in omvang, maar deels ook qua samenstelling af van dat 
der gezinshoofden van de generaties I t/m IV in Mainbernheim.

Hun vermogenspositie maakte, dat Johann Georg en Johann Jakob tot de gegoede 
middenstand behoorden. Daarmee haalde hun sociale niveau het niet bij dat van 
hun voorvaders in Mainbernheim. De opeenvolgende drie migraties (waaronder een 
emigratie) hadden dus een tol geëist: er was duidelijk sprake van een migratie-dip. 
Hun sociale val was – waarschijnlijk dankzij hun familiaire startkapitaal – echter 
beduidend minder diep dan die van veel andere migranten. Intergenerationele 
kapitaaloverdracht was derhalve een van de sleutels voor hun succes. Mede daardoor 
was het mogelijk dat er aan het eind van het leven van Johan Jacob Koningsberger 
(VII) weer een sociale opgang bespeurbaar was. 
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3 

DISSENTER-‘INTEGRANTEN’ IN DE 
PATRIOTS-BATAAFSE PERIODE

3.1  
Het aflopend Ancien Régime

In de tweede helft van de achttiende eeuw liep de economie in de Republiek terug. 
Vooral Holland ging gebukt onder een enorme schuldenlast. Maar in andere gewesten 
was de situatie niet veel beter. Daardoor nam de armoede er toe. De Republiek was 
duidelijk in verval.1 Dit baarde zorg, vooral in kringen van de genootschappen en 
maatschappijen die in het kader van de Verlichtingsideeën waren opgericht.2 Hier 
boog men zich steeds meer over de vraag, hoe – door het bedrijven van kunsten en 
wetenschappen – bevorderd zou kunnen worden dat de economie er weer bovenop 
kwam.3 

Deze situatie deed de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in 1777 
besluiten een ‘Oeconomische Tak’ op te richten. Die kende al snel tientallen 
departementen, verspreid over het hele land. Deze Tak beijverde zich prijsvragen 
te bedenken waarin om ideeën werd gevraagd, hoe de economie gerevitaliseerd zou 
kunnen worden.4 Ook andere initiatieven werden toen genomen om te komen tot een 
verbetering van ‘den staat des gemeenen mans’. Eén daarvan was de oprichting in 1784 
van het Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen onder de zinspreuk ‘Tot Nut 
van ’t Algemeen’. Deze, kortweg Het Nut genoemde, maatschappij zette zich vooral 
in voor de opvoeding en zelfbeschaving van het volk, onder meer door de oprichting 
van kweekscholen voor onderwijzers en de stichting van scholen.5 Opvoeding van 
de onderlagen – naar haar oordeel een nationale verantwoordelijkheid – werd zelfs 
hoofdpunt van haar programma voor nationaal herstel.6 Ook deze maatschappij 
kende in een groot aantal plaatsen een departement,7 en schreef prijsvragen uit.8 

Dit soort initiatieven en activiteiten was vooral het product van verlichte 
middengroepen. Daarvan maakten verhoudingsgewijs veel leden van dissenterkerken, 
zoals doopsgezinden, lutheranen en remonstranten, deel uit. Tot bedoelde groepen 
behoorden eveneens katholieken. Omdat al deze groeperingen verstoken waren van 
elke politieke macht, gingen zij op eigen gezag acties ondernemen om te helpen bij 
het oplossen van maatschappelijke problemen.9 De kritische geest van de Verlichting10 
had in bedoelde kringen nog een ander effect: hij deed deze groepen steeds sterker 
hun achtergestelde positie voelen.

Onvrede over de gang van zaken in de Republiek leefde overigens ook in andere 
kringen. Zo voelden geslachten uit de bovenlaag die niet voor regeringsfuncties 
werden aangemerkt, steeds sterker hun uitsluiting van de regentengroep. Hiernaast 
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herinnerden veel leden van de middenstand zich, dat voorlieden van gilden en 
schutterijen vroeger wél mee mochten beslissen over de vervulling van de stedelijke 
bestuursfuncties, maar daar nu buiten werden gehouden.11 Hier kwam bij dat men 
zich in steeds breder kring begon op te winden over de vergéving van stedelijke 
bestuursfuncties aan verwanten van de regerende regenten, aan de verkoop of 
verpachting van ambten en functies, en aan de corruptie die met een en ander 
gepaard ging.12 Ook het gedrag van de adel wekte ergernis op. Dat gold primair 
voor het optreden van stadhouder Willem V. Zodra deze in 1766 meerderjarig was 
geworden, begon hij steeds intensiever gebruik te maken van de rechten die hij op 
grond van de in 1747 herstelde Regeringsreglementen bezat: de benoeming van de 
meeste bestuurders en hogere ambtenaren op gewestelijk en stedelijk niveau in 
de gewesten Groningen, Friesland, Gelderland, Overijssel en Utrecht.13 Protesten 
daartegen haalden niets uit.14 Ook de machtspositie die de lagere adel mede dankzij 
zijn heerlijke rechten op het platteland bezat, gaf steeds meer aanstoot. 

Kortom: er heerste in de achttiende eeuw in de Republiek een gevoel 
van economische, sociale en politieke malaise. Onvrede over de bestaande 
machtsverhoudingen had al in 1702 in het oosten van het land tot beroering geleid. 
Die had echter geen veranderingen gebracht.15 In 1747/48 waren er opnieuw onlusten 
uitgebroken, nu vooral in het westen van het land. Maar ook de Doelistenbeweging 
die deze veroorzaakt had, was na enige tijd verlopen. Een en ander was echter wel 
een signaal van de in brede kring gevoelde behoefte aan veranderingen.16

Het voorgaande doet de vraag rijzen, hoe de in deze tijd levende gezinshoofden 
Koningsberger hier tegenover stonden. Had, om te beginnen, Valentijn 
Koningsberger – een lutherse dissenter – eveneens behoefte aan politieke en 
bestuurlijke veranderingen? Zo ja, zette hij zich daartoe actief in? En wat deed zijn 
zoon, Victor, in deze periode van grote veranderingen? Daarop wordt in de volgende 
paragrafen ingegaan. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de manier 
waarop zij – in feite migranten van de tweede en derde generatie – integreerden. 

3.2  
Valentijn Victor Koningsberger (gen. VIII)  

en de Patriotse-/Bataafse beweging in Utrecht 

Een patriot is ‘een mensch vol verbeteringsplannen, die het algemeene welzijn 
behartigt en wetenschappen voor het volksbelang aanwendt, die aristocratie en 
lauwheid haat als de pest’.17

Valentijn Victor (Valentijn) Koningsberger (1736-1799; VIII) zag eind november 1736 in 
Den Haag het levenslicht. Op 28 november van dat jaar werd hij (luthers) gedoopt.18 
Na zijn schooltijd besloot hij zich tot goudsmid te laten opleiden. Tot deze keus 
zal hij waarschijnlijk gekomen zijn, omdat dit ambacht – vanwege de vereiste hoge 
vakbekwaamheid en de kostbare materialen waarmee gewerkt werd – hoog stond 
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aangeschreven.19 Bovendien zou hij met zo’n gespecialiseerde functie zijn kans op 
maatschappelijk succes ongetwijfeld vergroten. Met het oog hierop ging hij bij een 
meester in de buurt van zijn ouderlijk huis in de leer. Hiernaast werd hij in 1753 op 
17-jarige leeftijd lidmaat van de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Den Haag.20 Bij 
de inschrijving daarvan werd hij als juwelier geboekstaafd.21 Mogelijk met het oog 
op (de voortzetting van) zijn gezellentijd verhuisde Valentijn in 1759 naar Utrecht.

Utrecht was in die eeuw een deftige renteniersstad, zo genoemd omdat er – in 
verhouding tot andere steden – veel edelen woonden die vaak van de inkomsten 
van hun bezittingen leefden. Hetzelfde gold voor rijke patriciërs en andere burgers 
die er huisden. Verder, omdat een groot deel van de gewestelijke elite in deze stad 
woonde.22 Volgens De Bruin kende de Domstad in de achttiende eeuw een sociale 
stratificatie van zes lagen.23 De bovenste daarvan bestond uit adel en regenten, door 

hem als ‘patriciaat’ aangeduid. Omdat beide groeperingen hun positie in de elite 
aan hun geboorte ontleenden, ging het om een erfelijk bepaalde stand. De tweede 
was de ‘gezeten burgerij’, gevormd door welgestelde burgers die veelal vanwege hun 
geloof niet voor een functie in het bestuur in aanmerking kwamen. Beoefenaars 
van vrije beroepen en hogere ambtenaren maakten – voor zover zij niet tot het 
patriciaat behoorden – onderdeel van deze gezeten burgerij uit. De derde positie 
werd ingenomen door de hogere ‘middenstand’. Daarop volgden de lagere strata. 
Kloek en Mijnhardt vonden voor de Republiek als geheel overigens een enigszins 
afwijkende sociale piramide.24

Op 26 juli van dat jaar liet Valentijn zich als lidmaat van de lutherse gemeente 
in zijn nieuwe woonplaats inschrijven.25 Ook deze gemeente had vanaf de vroege 

18  Valentijn Victor Koningsberger  
(1736-1799; VIII)



Het geSLACHt KonIngSBerger 1485-199568

zeventiende eeuw lutherse immigranten opgevangen. Daardoor was het een 
typische immigrantenkerk geworden.26 In de begintijd had ook zij last gehad van 
de discriminatie waarmee minderheidsgroepen toen binnen de Republiek bejegend 
werden.27 Later werd het haar toegestaan een schuilkerk in gebruik te nemen.28 Midden 
in de achttiende eeuw was van tegenwerking echter nauwelijks meer sprake, en kon 
zij de schuilkerk inruilen voor een echt kerkgebouw aan de Hamburgerstraat.29 De 
bouw daarvan was mede mogelijk geworden dankzij de financiële steun van enige 
lutherse vorsten.30 De lutheranen vormden rond 1750 circa 4,5% van de Utrechtse 
bevolking, die toen circa 28.000 zielen telde.31 De gereformeerden maakten met 
ongeveer 60% van de bevolking de grootste groep in de stad uit; de katholieken (circa 
34%) vormden de omvangrijkste minderheid.32

Valentijn wilde graag het meesterschap van het goudsmedengilde verwerven. 
Maar dan moest hij er eerst voor zorgen, het burgerschap van de stad te verkrijgen. 
Het Utrechtse stadsbestuur hanteerde dit recht vanouds als een sociaal-economisch 
en politiek instrument. Door het – in vergelijking met andere steden33 – zeer duur 
te houden, voorkwam het dat minvermogenden dit recht met geleend geld kochten 
en zich daarmee toegang tot de stedelijke armenzorg verschaften.34 Verder sloot dit 
stadsbestuur katholieke aanvragers in principe uit van de koop van het burgerschap, 
en daarmee van het lidmaatschap van een gilde in de stad.35 Nadat Valentijn het 
verschuldigde bedrag had betaald, werd hem op 21 september 1765 het burgerschap 
van Utrecht verleend.36 Het verkrijgen van het lidmaatschap van het goudsmedengilde 
was in Utrecht overigens evenmin eenvoudig en bovendien duur: de leertijd voor dit 
gilde was het langst van alle Utrechtse gilden, namelijk vier jaar, en het leergeld het 
hoogst.37 Toen Valentijn de opleiding had voltooid, de verplichte proeven met succes 
had afgelegd en het toegangsgeld had voldaan, werd hij in 1766 als meester erkend.38 
Waarschijnlijk kon hij deze kostbare investeringen alleen doen dankzij financiële 
steun van zijn vader.

Valentijn (hierna veelal aangeduid als V.V. Koningsberger) bleek evenwel niet 
van plan om als zelfstandig goudsmid aan de slag te gaan. In plaats daarvan had 
hij besloten bij de Utrechtse Munt te gaan werken. Met het oog daarop had hij op 
9 april 1765 in Den Haag – ten overstaan van de Generaal-Muntmeesters en de 
Essayeur-Generaal – het essayeursexamen afgelegd. Op 27 april 1765 was hij in 
de Muntkamer op het Binnenhof als essayeur-particulier bij de Munt van Utrecht 
beëdigd.39 Overigens had hij deze baan alléén kunnen verkrijgen, omdat het een 
functie van semi-ambtelijke aard was.40 Zo de functie een volledig ambtelijke zou 
zijn geweest, zou hij er – als lutheraan – nooit voor in aanmerking zijn gekomen. 
Hij maakte bij het verkrijgen van deze functie gebruik van een gat in het ‘hek’, 
dat er tot het eind van het Ancien Régime voor moest zorgen dat bestuurlijke en 
hogere ambtelijke functies alleen voor gereformeerden (en daarmee gelijkgestelden) 
bereikbaar waren.41

De Munt was toen een provinciale instelling.42 Dit muntbedrijf sloeg niet alleen 
alle munten voor de provincie, maar ook koperen duiten voor de stad Utrecht.43 Ten 
einde malversaties – zoals een te laag gehalte of -gewicht – bij de vervaardiging van 
de munten te voorkómen, waren controlemiddelen ingebouwd. Daartoe behoorde 
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onder andere de aanstelling – door de Staten, onder oppertoezicht van de Staten-
Generaal – van een waardijn en van een essayeur. De waardijn moest toezien op 
het fabricageproces der munten. De essayeur was, als chemisch-analytisch specialist, 
belast met de controle van het gehalte van de inkomende grondstoffen, alsook van 
de afgeleverde munten.44 Samen met de Hollandsche Munt in Dordrecht stond de 
Utrechtsche Munt te boek als toonaangevend in Europa voor semi-fabrieksmatige 
precisiemuntslag.45 De renommee van het bedrijf straalde af op zijn belangrijkste 
personeelsleden: niet alleen de muntmeester (mr J.E. Novisadi) werd in die tijd 
met zijn naam, functie en jaar van benoeming in het ‘Heerenboekje’ van Utrecht 
vermeld, dat gold ook voor de waardijn (mr B.E. Abbema), de essayeur (V.V. 
Koningsberger) en de stempelsnijder (J.W. Marme).46 Genoemde Novisadi was 
sedert 1738 muntmeester. Hij was een lutheraan afkomstig uit Pommeren, en had 
in de loop van de tijd meerdere geloofsgenoten voor de Munt aangetrokken. Hierbij 
ging het om hooggekwalificeerde half-ambtelijke functies. Die boden de lutherse 
nieuwkomers een zeer goede startpositie voor een blijvende positie in de stad.47 

Kort daarop zette hij nog een tweede stap die hem bij zijn integratie daarna 
eveneens in hoge mate behulpzaam was: op 20 juni 1765 trouwde hij met Gerarda 
Bosch.48 Vlak voor hun huwelijk hadden de aanstaande echtelieden notarieel 
laten vastleggen, onder welke voorwaarden zij wilden trouwen.49 Hun huwelijk 
vond plaats in de gereformeerde Janskerk op het Janskerkhof.50 Gerarda was de 
dochter van een chirurgijn – een beroep dat in tamelijk hoog aanzien stond.51 Ze 
was niet afkomstig uit de kring der lutherse gemeenteleden, maar behoorde tot de 
Gereformeerde (publieke) Kerk. Zo’n huwelijk met een autochtone partner had het 
voordeel dat het veel kon bijdragen aan het succesvolle verloop van de integratie van 
een nieuwkomer. Hiermee kreeg zij of hij immers aansluiting bij het sociale netwerk 
van zijn of haar wederhelft ter plaatse.52 V.V. Koningsberger was niet de enige 
lutheraan in Utrecht die met een gereformeerde vrouw trouwde: vooral als gevolg 
van het lutherse mannenoverschot huwde bijna de helft van hen met een partner 
uit een andere Kerk, meestal met een gereformeerde.53 Dit laatste kwam, omdat in 
die dagen onder de gereformeerden in Utrecht een vrouwenoverschot bestond.54 
Ook bij andere denominaties was ‘buitentrouw’ overigens niet ongewoon. Rommes 
schat in, dat in die tijd duizenden inwoners van Utrecht die tot de Gereformeerde 
of Katholieke Kerk werden gerekend, een partner (dan wel ouder of andere verwant) 
hadden die tot een ander kerkgenootschap behoorde.55 Dat gold overigens eveneens 
voor de hugenoten ter stede: ook in hun kring trouwden migranten van de tweede 
generatie vaak met een gereformeerde partner.56

Ruim een jaar later werd een dochter geboren. Op 29 juli 1766 werd ze door 
de lutherse predikant gedoopt. Ook daarmee weken de echtelieden niet van het 
gebruikelijke patroon af: in bijna 70% van de huwelijken van een lutherse man 
met een niet-lutherse vrouw werden de kinderen luthers gedoopt.57 De doop vond 
thuis plaats.58 Het gezin woonde, blijkens het doopregister, op dat moment aan het 
Janskerkhof.59 Hun eersteling bleef maar kort in leven: in 1767 overleed ze. Haar 
stoffelijk overschot werd in de (gereformeerde) Buurkerk begraven.60 Na enige tijd 
werd een zoon geboren, een jaar later gevolgd door een tweede zoon. Beide kinderen 
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overleden binnen een jaar, en werden eveneens in de Buurkerk begraven. Eind maart 
1769 werd opnieuw een dochter geboren. Ook zij overleed binnen enkele maanden. 
(Zie voor deze kinderen het genealogisch overzicht nr e). De begrafenis van 
laatstbedoelde dochter vond overigens niet in de Buurkerk, maar in de Evangelisch-
Lutherse kerk aan de Hamburgerstraat plaats. Haar kist werd op 25 september 1769 
bijgezet in de grafkelder van de kerkeraad.61 Die kelder kon benut worden, omdat 
haar vader op dat moment als diaken62 lid van dit luthers college was.63 Opgemerkt 
zij dat niet alleen ouderlingen maar ook diakenen tot de vooraanstaande leden van 
een kerkelijke gemeente behoorden.64

V.V. Koningsberger werd in de lutherse kerkeraad geconfronteerd met een daar al 
enige tijd gevoerde felle discussie over de vraag, of de tweetaligheid in de gemeente 
al dan niet gehandhaafd diende te blijven. Een deel van deze gemeente – vooral 
bestaande uit immigranten die recent uit Duitsland waren gekomen – wilde een 
daar opgeleide predikant die in het Hoogduits preekte. Hier tegenover stond een 
ander deel – vooral gevormd door gemeenteleden waarvan de (groot)vader al naar 
de Republiek was getrokken, of die daar zelf al jaren woonachtig waren – dat preken 
in het Nederduits (Nederlands) prefereerde. Het was echter niet alleen een taalstrijd 
die toen uitgevochten werd, maar ook een godsdienstige, sociale en politieke: de 
eerstbedoelde groep hing orthodoxe theologische standpunten aan, de tweede meer 
piëtistische en later rationalistische; de eerste groep bestond vooral uit Oranjegezinde 
minvermogenden die in een dienstbetrekking werkzaam waren, de tweede vooral uit 
bemiddelde zelfstandigen. Die waren de patriottenbeweging toegedaan.65 

De onderliggende strijdvraag bij deze discussie was in feite: integreren, of 
juist niet? De eerstbedoelde groep bestond uit mensen die vooreerst Duitser 
wilden blijven, mede met het oog op een eventuele terugkeer naar Duitsland. De 
tweede groep hing een meer integratief standpunt aan, en dreigde niet langer aan 
de collectes te zullen bijdragen indien de eerste groep – die deels van de lutherse 
diaconie afhankelijk was – zich niet aan de situatie in de Nederlanden aanpaste. De 
kerkeraad hing in meerderheid het standpunt van de tweede groep aan. Ook V.V. 
Koningsberger behoorde daartoe. Omdat de eerste groep het Utrechtse stadsbestuur 
verzocht had ten gunste van haar te interveniëren en de vroedschap daarop positief 
had gereageerd, werd de strijd aanvankelijk ten gunste van deze groep beslecht.66 
Nadat de Bataven in 1795 de macht hadden overgenomen en in 1796 een scheiding 
tussen Kerk en Staat hadden afgekondigd, trok de lutherse kerkeraad uiteindelijk in 
1797 aan het langste eind: nadien werd er alleen in het Nederlands gepreekt.67 

Overigens deden zich in de kringen der hugenoten soortgelijke problemen voor. 
In de door hen bezochte Waalse kerk werd alleen in het Frans gepreekt. Bij hun 
onderlinge contacten bedienden de Walen zich eveneens slechts van die taal. Gevolg 
was, dat hun integratie in de Nederlandse samenleving problematisch verliep. In 
veel andere landen was het net zo; alleen in Engeland en de Verenigde Staten ging 
de overheid daar anders mee om.68

Eind 1769 verhuisde het echtpaar Koningsberger-Bosch naar het huis aan de 
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Nieuwegracht dat Gerarda in 1765, vlak voor hun huwelijk, had verworven. 
Zij had het kunnen kopen dankzij de erfenis van haar gefortuneerde oom, mr 
chirurgijn Gerardus Bosch.69 Het lag ‘aan de Westzijde van de Nieuwe Gragt, bij de 
Paulusbrug, Zuidwaarts […], daar Noordwaarts den Heer Domheer Scheele’.70 Naar 
alle waarschijnlijkheid ging het om het huidige huis Nieuwegracht nummer 23. Het 

19 Gerarda Bosch (1735-1775), echtgenote van V.V. Koningsberger
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bevond zich in het deel van deze gracht waar toen veel stedelijke bestuurders en de 
top van de gezeten burgerij woonden.71 In dit huis werd op 14 februari 1770 een zoon 
geboren: Victor Jacob. Een jaar later kwam nog een dochter ter wereld. Ze overleed 
echter snel, en werd op 25 mei 1772 in de Buurkerk begraven.72 (Zie genealogisch 
overzicht nr e). Over al deze gebeurtenissen maakte V.V. Koningsberger – bewaard 
gebleven – genealogische aantekeningen. 

Even later ontving hij de mededeling dat hij promotie had gemaakt: de Staten 
van Utrecht hadden hem in september van dat jaar tot substituut-waardijn van de 
Munt benoemd.73 Omdat deze Staten de functie van waardijn de jaren daarna 
vacant hielden, moest hij al die tijd in feite zowel de functie van essayeur als die van 
waardijn vervullen. In 1755 sloeg echter de droefenis weer toe omdat de dood zich 
opnieuw had aangediend: op 7 november van dat jaar kwam Gerarda te overlijden. 
De kist met haar stoffelijk overschot werd, gedragen door twaalf dragers, op 13 
november daaropvolgend plechtig bijgezet in de grafkelder van de kerkeraad in de 
Evang.-Lutherse kerk.74 De begrafenis vond – deftig – ’s avonds plaats, en gebeurde 
bij het licht van flambouwen.75 Deze grafkelder kon opnieuw worden benut, omdat 
Koningsberger op dat moment weer in de kerkeraad zitting had.76 Kort daarvoor had 
hij nog een portret van zijn echtgenote laten maken. Daarop ziet zij er enigszins 
lijdzaam uit. Waarschijnlijk liet hij in diezelfde periode ook een, eveneens bewaard 
gebleven, pastelportret van zichzelf vervaardigen.77

20  De hoge voorgevel links-midden is die van de ev.-luth. kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht.  
In de kerkeraadskelder van deze kerk werd in 1775 het stoffelijk overschot van Gerarda Konings- 
berger-Bosch bijgezet
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V.V. Koningsberger concentreerde zich na de dood van zijn echtgenote niet alleen 
op zijn werk, maar ging zich ook met ‘inventies’ en met de politiek bezig houden. 
De aanleiding voor dit laatste was de volgende: Eind 1780 verklaarde Engeland de 
Republiek de oorlog. Daarmee begon de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784). Een 
van de redenen voor de oorlogsverklaring vormde de steun die vanuit de Republiek 
aan de opstandige Engelse kolonisten in Noord-Amerika was gegeven. De oorlog 
verliep voor de Republiek dramatisch: zeeslagen werden verloren, honderden 
koopvaardijschepen werden opgebracht, de lading in beslag genomen. Daardoor 
kwam de handel vrijwel stil te liggen, en kreeg de economie een enorme klap. Dit 
leidde tot nieuwe werkloosheid en verdere armoede.78

De schok van de oorlog deed de verlichte vaderlandcultus van de jaren 1760/1770 
omslaan in een fel soort nationalisme. Dat ging zich ‘Patriottisme’ noemen.79 Met 
de naam ‘Patriotten’ werden in de jaren na 1780 allen aangeduid, die streefden naar 
regeneratie van de Republiek. Daartoe achtten veel burgers het onontbeerlijk dat zij 
inspraak en medezeggenschap in het lokaal bestuur kregen.80 Met het oog daarop 
waren zij gekant tegen het gesloten regentenbestuur. In deze kring was men tegen 
Engeland, en op Frankrijk georiënteerd. Aan de patriotse beweging namen mensen 
deel die uit verschillende kringen afkomstig waren. Onder hen bevonden zich leden 
van de adel, veelal uit de landgewesten, alsmede stedelijke regenten overwegend 
uit Holland. Verder bemiddelde burgers – met een oververtegenwoordiging van 
dissenters –, alsmede vertegenwoordigers van andere groepen uit het middenseg-
ment van de samenleving.81 De patriotten vormden overigens een betrekkelijk kleine 
minderheid binnen de totale bevolking.82 

V.V. Koningsberger voelde zich aangetrokken tot de patriottenbeweging, en zou 
in dat verband te Utrecht in het jaar 1795 een voortrekkersrol vervullen. Maar zijn 
grootste belangstelling ging gedurende de jaren tachtig – in het verlengde van de door 
hem vervulde functie – uit naar nieuwe ontwikkelingen op natuurwetenschappelijk 
gebied. Hij merkte dat de kring van daarin geïnteresseerden zich, in het kader van de 
Verlichtingsgolf, te Utrecht verwijdde. Uiteindelijk kwam het zelfs tot de oprichting 
van verschillende genootschappen, waaronder het in 1777 opgerichte ‘Natuurkundig 
Genootschap’. Daarin was men druk bezig met wetenschappelijke experimenten.83 
Helaas zijn de ledenlijsten hiervan – net als die van de patriotse gezelschappen, de 
schutterij en het vrijkorps in Utrecht – niet bewaard gebleven.84 Daardoor kan niet 
met zekerheid worden gezegd dat hij lid was van een van die genootschappen, maar 
hoogstwaarschijnlijk is dit – gelet op het navolgende – wel. 

In 1782 schreef de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij van 
Wetenschappen een prijsvraag (nummer 290) uit. Daarin werd een premie van 100 
ducaten uitgeloofd voor degeen, die een verbeterd type baggermolen zou uitvinden 
‘dat in een zandgrond of vaart en andere gronden of vaarten geplaatst, de slib van 
vooren zodanig opwerkt, dat de vaart daardoor ene diepte van zes voet verkrijge 
[…]’. Koningsberger voelde zich hierdoor uitgedaagd. Hij ontwierp een nieuw type 
baggermolen, en liet er een klein model van maken. Omdat de proeven hiermee 
gunstig uitvielen, liet hij een groter model bouwen. Toen ook dit goed bleek te 
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werken, liet hij – opnieuw op eigen kosten – een baggermolen op ware grootte 
vervaardigen. Blijkens het rapport van J.J. Blassière van 4 juli 1785 aan de ‘Ed. Mog. 
Heeren Gecommitteerden van de Staten van Holland en W.Vriesland tot saaken van 
de nieuwe Inventiën’ waren met dit verbeterd type baggermolen proeven genomen 
op de Lek, in de buitenhaven van Muiden en in het IJ bij Amsterdam. Daarbij was 
gebleken dat ‘het Werktuig op aanmerkelijke dieptes van […] vyf en twintig voeten en 
dat wel in harde Zand-, Schulp- en Veengronden […] gebaggert had’, en dat daarbij 
uitstekende resultaten waren geboekt.85 Tegen deze achtergrond verzocht V.V. 
Koningsberger op 28 september 1785 de ‘Weledele Heeren van de Oeconomische 
Tak’ hem de uitgeloofde 100 ducaten toe te kennen.86 Daartoe gingen zij in 1786 
over.87 

Zijn brief van 28 september had hij in rode lak met zijn wapen gezegeld. Dit 
bestond uit drie kreeften (2-1 geplaatst), met een hondekop als helmteken.88 Dat 
lakstempel had hij nodig om in zijn functie van substituut-waardijn op de Munt 
brieven en vertrouwelijk materiaal – zoals de muntbus waarin van elke geslagen 
munt enige proefexemplaren moesten worden bewaard – te kunnen verzegelen.89 
Omdat het archief van deze instelling in de loop van de tijd grondig werd geschoond, 
zijn daarin hiervan geen sporen bewaard gebleven; in een ander archief echter wèl.90 
Kennelijk had hij overigens geen weet van het familiewapen dat zijn voorvaders 
meer dan een eeuw (en drie migraties) daarvóór in Duitsland hadden gevoerd, en 
had hij – zoals in dergelijke situaties wel meer gebeurde91 – een eigen wapen laten 
ontwerpen.92

V.V. Koningsberger had tevoren de Staten van Holland en West-Friesland 
verzocht, hem op zijn uitvinding octrooi te verlenen. Deze Staten beslisten daartoe 
bij resolutie van 14 juli 1785. Zij verleenden hem het octrooi voor een termijn van 
25 jaar.93 Koningsberger had, ter betaling van de bouw van de prototypes en van 
de baggermolen op ware grootte, nogal wat geld nodig gehad om dit te kunnen 
financieren. Omdat de kosten enorm waren opgelopen, had hij in 1781 en 1784 
alle vijf van zijn ouders geërfde huizen in Den Haag moeten verkopen.94 Ook met 
de opbrengst daarvan sprong hij er echter financieel niet uit. Daarom was hij in 
maart 1786 gedwongen bij enige particulieren leningen te sluiten ter grootte van 
drie duizend gulden. Omdat hij ook hieraan onvoldoende had, was hij blij dat de 
Staten op 1 september 1787 beslisten, hem alsnog een bedrag van zeven duizend 
gulden toe te kennen.95 Kort daarna besloten zij hem nog een ‘aanvullend douceur’ 
van drie duizend gulden te verstrekken.96 Deze beloningen moesten kennelijk 
de niet-nagekomen beloften goedmaken, die Statenleden en deskundigen hem 
hadden gedaan met hun stellige bewering dat zijn ‘werktuig voor reekening van den 
Landen zoude worden overgenomen, zodra het Effect vandien te Hellevoetsluis was 
gebleeken’.97 Omdat hij ook door deze beloningen financieel niet uit de brand was, 
moest hij in 1790 ook zijn woonhuis aan de Nieuwegracht in Utrecht verkopen.98 Hij 
verhuisde toen naar de Ambachtstraat, samen met zijn zoon Victor Jacob, de weduwe 
Van Geelen (die kennelijk als zijn huishoudster optrad), alsmede ‘de dienstmeid’ 
Christina Achterberg.99 
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Uit het voorgaande valt af te leiden dat deze uitvinding – waarvan hij het octrooi 
uiteindelijk niet te gelde wist te maken – hem al met al buitengewoon duur was 
komen te staan.100 Daardoor had hij zijn, aanvankelijk ruime, financiële positie 
geweld moeten aandoen. Waarschijnlijk zal hij gehoopt hebben – gelet op de 
verwachtingen die van de kant van het gewest Holland bij hem waren gewekt – 
met zijn octrooi geld te kunnen verdienen, door bijvoorbeeld de productie van het 
verbeterde type baggermolen seriematig ter hand te doen nemen. Wat dat betreft 
kwam hij dus bedrogen uit. Zo hij gehoopt had dat zijn uitvinding en octrooi hem als 
inventeur roem en daarmee extra status zouden hebben gebracht, viel ook dit tegen. 
Hij moest zich tevreden stellen met incidentele aandacht daarvoor.101 In deze periode 
had hij overigens ook voor een ander project geld nodig: de ontwikkeling en bouw 
van een verbeterd type pompmolen. Op deze tweede ‘inventie’ verleenden de Staten 
van Utrecht hem in 1792 voor een periode van vijf jaar octrooi.102 

Zoals hiervoor aangestipt, was V.V. Koningsberger eveneens in de politiek 
geïnteresseerd. Net als veel andere leden van dissentergroepen, was ook hij gebrand 
op veranderingen en dus patriotgezind. Of hij al in de jaren tachtig politiek actief 
was, en zo ja, op welke manier, is niet meer te achterhalen. Het zoeken naar sporen 
van eventuele politieke activiteiten van hem in die tijd wordt niet alleen bemoeilijkt 
door het ontbreken van ledenlijsten van de patriotse sociëteiten, maar is ook lastig 
omdat scribenten van patriotse schrifturen deze veiligheidshalve onder pseudoniem 
uitbrachten. Gezien zijn politiek activisme in het decennium daarná is het echter 
zeer waarschijnlijk, dat hij ook in de patriottentijd (ondergronds) politiek actief was; 
anders zou hij nooit de voortrekkersrol hebben kunnen verwerven, die hij in de 
begintijd van de Bataafse Revolutie vervulde. Om die reden wordt hieronder enige 
aandacht aan de voorafgaande Patriottentijd in Utrecht besteed.

In deze periode ontstonden, net als overal elders in het land, ook in Utrecht 
patriotse burgersociëteiten. Daartoe behoorde onder anderen het patriots genootschap 
‘Getrouw voor ’t Vaderland’. In dit kader werd niet meer alleen over de revitalisering 
van de economie gesproken, maar ook over politieke onderwerpen gedelibereerd. 
Verder werd te Utrecht in 1783 het exercitiegenootschap ‘Pro Patria et Libertate’ (‘Voor 
het Vaderland en de Vrijheid’) opgericht.103 Een van de officieren van dit vrijkorps 
was de jonge advocaat mr J. van Lidt de Jeude (1759-1807). In deze para-militaire 
organisatie bekwaamde men zich niet alleen in het omgaan met wapens,104 maar 
hield men zich ook bezig met politieke aangelegenheden. Daardoor ontwikkelde 
‘Pro Patria’ zich tot een pressiegroep binnen de stedelijke samenleving.105 

In 1784 kwam een door leden van het genootschap ‘Getrouw voor ’t Vaderland’ 
opgesteld concept voor een nieuw Reglement ter tafel, ter vervanging van het 
gewraakte Regeringsreglement van 1674.106 Dat zorgde voor veel discussie. In 1786 
vond een scheuring binnen het genootschap plaats, en kwam het tot de oprichting van 
de burgersociëteit Concordia. Deze nieuwe sociëteit werd meteen een succes. Al snel 
was het aantal leden zo groot dat zij haar vergaderplaats in de herberg ‘De Blaauwe 
Druyf’ aan de Mariaplaats moest verlaten, en deze moest verruilen voor een eigen 
sociëteitsgebouw: ‘Het IJzeren Hek’ aan de Breedstraat. Haar ledenbestand vormde 



Het geSLACHt KonIngSBerger 1485-199576

in sociaal opzicht een tamelijk gemêleerd gezelschap: de top was afkomstig uit de 
maatschappelijke bovenlaag; haar leden putte ze uit de hoge en lage middenstand.107 
Deze sociëteit werd hét centrum van de patriotse, en later van de bataafse activiteiten 
in Utrecht. Dankzij het gezamenlijk optrekken van ‘Concordia’ en ‘Pro Patria’ stemde 
de Utrechtse vroedschap eind 1785 in met het aangepaste reglement. Toen een aantal 
leden van de vroedschap bleef difficulteren, zorgden officieren van ‘Pro Patria’ ervoor 
dat de bevolking in het voorjaar van 1786, via een getrapt kiesstelsel, nieuwe raden 
koos.108 Utrecht was hiermee de eerste stad in Nederland met een vanuit de bevolking 
ontstaan regeringsreglement, en een vroedschap die op democratische wijze tot 
stand was gekomen.109 Tot in de Verenigde Staten werd hier met bewondering naar 
gekeken.110 Dit reglement is zonder twijfel vooruitstrevend te noemen. Over de hele 
linie was het dat echter niet: zo reserveerde het alle zetels in de nieuwe vroedschap 
uitdrukkelijk voor ‘Belijders der waare Gereformeerde Christelijke Religie’.111 Voor 
dissenters was daarin op dat moment dus nog geen plaats.

In de periode daarna volgden veel steden het voorbeeld van Utrecht. Dit leidde 
ertoe, dat Willem V in april 1787 zijn macht als stadhouder over Holland, Utrecht en 
Overijssel kwijt raakte. De Prins en zijn beschermers Engeland en Pruisen lieten dit 
echter niet over hun kant gaan.112 In oktober 1787 zat Willem V, dankzij een militaire 
interventie van Pruisische troepen – die de Republiek overigens duur kwam te 
staan113 – weer op het kussen. Dit mondde uit in een zeer gewelddadige afstraffing 
van de patriotten, plundering van hun huizen, en een vlucht van duizenden van 
hen naar het buitenland.114 De patriotse sociëteiten gingen toen ondergronds, en 
transformeerden zich tot leesgezelschappen.115

In 1789 brak in Frankrijk de revolutie uit. Die leidde er onder meer toe, dat in 1793 
de inmiddels afgezette koning, Lodewijk XVIe, onthoofd werd. Het nieuwe regime 
besloot daarna tot export van de idealen van de revolutie.116 Begin 1795 trokken de 
Fransen, bijgestaan door het inmiddels opgerichte ‘Bataafse Legioen’, de Republiek 
binnen. Militaire weerstand van de Staatse troepen ondervonden ze nauwelijks. In 
elke stad vormden de patriotten – nu veelal Bataven genoemd – een Revolutionair 
Comité, en namen ze de macht over. In het hele land werden de Franse broeders, 
met de terugkerende patriotten in hun kielzog, als bevrijders verwelkomd. Inmiddels 
had Willem V de wijk naar Engeland genomen. Omdat de machtsovername door de 
Bataven geweldloos verliep, ging zij de geschiedenis in als de ‘fluwelen revolutie van 
1795’.117 Ook al was de inval in Nederland een militaire wandeling geweest, toch lieten 
ook de Fransen zich er ruim voor betalen: de Bataafse Republiek kreeg eveneens een 
rekening van 100 miljoen gulden gepresenteerd, nu voor de hulp bij het verdrijven 
van de Stadhouder.118

In iedere stad verliep de omwenteling en de overdracht van het gezag aan een 
nieuw, voorlopig, bestuur op feestelijke wijze.119 Overal klonken nu de Bataafse 
leuzen ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’. In elke plaats hield men – getooid 
met een rood, wit, blauwe kokarde – vreugdedansen rond een vrijheidsboom om de 
herkregen vrijheid te vieren. Waar men verder wilde gaan en aanstalten maakte om 
de revolutie met een bestorming van bijvoorbeeld een stadhuis of kasteel kracht bij 
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te zetten, vond men Franse troepen op zijn weg. De Fransen voelden niets voor een 
herhaling van wat ze in eigen land met de Terreur hadden meegemaakt.120 Wel lieten 
ze toe dat – in het kader van het gelijkheidsstreven – rouwborden met familiewapens 
uit kerken werden verwijderd en op grafzerken uitgebeitelde familiewapens werden 
weggehakt.121 

In Utrecht voltrok de revolutie zich op 25 januari 1795. Daarmee begon het 
eerste jaar der ‘Bataafsche Bevrijding’. Met het Comité Révolutionair aan het hoofd 
trok een grote menigte naar het stadhuis. Daar kregen de leden van de vroedschap 
te horen, dat ze van hun regeringspost vervallen waren verklaard. Vervolgens werd 
een Provisionele Municipaliteit gevormd, waarmee de toegestroomde Utrechters 
bij acclamatie instemden. Het telde, naast een minderheid van patriotse patriciërs, 
ook ondernemers en beoefenaren van vrije beroepen, alsmede een aantal kleine 
zelfstandigen als lid.122 Opvallend is verder dat in dit voorlopig bestuur van veertig 
leden, behalve 29 gereformeerden (kort daarna hervormden genaamd), ook drie 
doopsgezinden, drie lutheranen, twee remonstranten en drie katholieken (waarvan 
twee oud-katholieken en een rooms-katholiek) zitting hadden.123 Daarmee vormde de 
Provisionele Municipaliteit niet alleen in sociaal opzicht, maar ook qua denominatie 
een groot verschil met de oude vroedschap.124

Inmiddels hadden de leesgezelschappen zich weer tot sociëteiten getransformeerd. 
Onder aanvoering van de uit Frankrijk teruggekeerde mr J. van Lidt de Jeude verweten 
de sociëteitsleden het voorlopig stadsbestuur, dat het op ondemocratische wijze 
tot stand was gekomen. Ze eisten dat een nieuw bestuursreglement zou worden 
opgesteld, en dat op basis hiervan een nieuw stadsbestuur zou worden gekozen. 
Verder drongen de sociëteitsleden aan op arrestatie van de afgezette regenten, en 
op het uit hun functie verwijderen van orangistische ambtenaren. Op deze punten 
boekten ze weinig succes. Wel stelde het voorlopig stadsbestuur een commissie in, 
die tot taak kreeg een nieuw bestuursreglement op te stellen. Daarop brandde meteen 
de discussie los over de vraag, wat de inhoud ervan zou moeten zijn. Hierbij speelde 
onder meer de kwestie, wie stemrecht zouden moeten krijgen.V.V. Koningsberger 
was een van de patriotten die zich – samen met een andere voorman, ‘burger’ Jan 
van Russen [Reessen] – in deze discussie mengde. Ze deden dat in een adres d.d. 
26 februari 1795 ‘van eenige Patriotsche Collegien te Utrecht’ aan ‘de Municipaliteit 
en aan ’t Committee van Waakzaamheid’. Naar het oordeel van de adressanten gaf 
het – verwijzend naar de basisrechten ‘Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap’ – geen 
pas, de studenten en de bedeelden van het stemrecht uit te sluiten. Voor wat betreft 
laatstbedoelde categorie meenden zij, dat ‘indien men bewyzen kan, dat allen die 
bedeeld worden onkundig of oneerlijk zijn […]’ uitsluiting van het stemrecht voor de 
hand ligt. Daaraan voegden zij echter toe: ‘[…] Maar dat dan ook zy, die niet bedeeld 
worden, wanneer zy onkundig of oneerlijk zyn, hetzelfde lot mogen ondergaan’.125 
Hieruit kan worden afgeleid, dat Koningsberger er radicaal-ethische opvattingen op 
na hield. Mogelijk had hij die mede ontleend aan zijn ervaringen als diaken van de 
lutherse gemeente. Hun pleidooi vond echter geen gehoor.126 Wie wel succes had, 
was Van Lidt de Jeude met zijn voorstel opnieuw een gewapende burgerwacht in te 
stellen: dat werd aanvaard. Daarmee kreeg ook de Bataafse beweging de beschikking 
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over een revolutionaire machtsfactor van betekenis.127

Begin maart 1795 besloten de sociëteiten tot bundeling. Op 9 maart richtten zij 
de Vaderlandsche Sociëteit onder de zinspreuk ‘Voor Eendragt en ’t Algemeen Welzyn’ 
op. Deze sociëteit werd overigens ook wel Concordia genoemd, naar de sociëteit die 
in de patriotse periode zo’n grote rol in Utrecht had gespeeld.128 Van de oprichting 
van deze overkoepelende sociëteit werd onder meer melding gemaakt in een bericht 
‘Aan alle Burgers’ in de Utrechtsche Courant. Het was ondertekend door ‘Valentijn 
Victor Koningsbergen, Prov. President’ en ‘H. van Goudoever, Prov. Secretaris’.129 
Meergenoemde Van Lidt de Jeude werd uiteindelijk tot president van deze 
overkoepelende sociëteit gekozen. V.V. Koningsberger werd – blijkens de gedrukte 
ondertekening op de lidmaatschapskaart van een lid van de Vaderlandsche Sociëteit 
– vice-president.130 Op 14 maart eisten de sociëteitsleden wederom de arrestatie van 
voormalige regenten en het ontslag van orangistische ambtenaren. Ze deden dit bij 
monde van een kleine commissie. Voorzitter daarvan was de meergenoemde Van Lidt 
de Jeude. Blijkens het verslag van de hand van een ooggetuige van de gebeurtenissen 
van toen werden in deze commissie verder verkozen: ‘Koningsbergen, Kruls, Keyser 
en Linthorst’.131 Toen de Provisionele Municipaliteit opnieuw weigerde op genoemde 
eisen in te gaan, zetten de sociëteitsleden het voorlopig stadsbestuur onder druk, 
door een woelige menigte het stadhuis te laten omsingelen. Daarop zegde de 
Municipaliteit toe, de ex-regenten onder huisarrest te zullen doen plaatsen. Toen het 
bestuur de volgende dag op die toezegging wilde terugkomen, mobiliseerde Van Lidt 
de Jeude opnieuw zijn inmiddels deels bewapende achterban. Voordat deze in het 
geweer kon komen, greep echter de Franse opperbevelhebber, generaal Pichegru, in. 
Het opereren van de radicale revolutionairen was bij hem in het verkeerde keelgat 
geschoten.132 Hij liet Van Lidt de Jeude gevangen zetten, de sociëteit tijdelijk sluiten 
en het huisarrest van de ex-regenten opheffen.133 

Intussen had het voorlopig bestuur niet stilgezeten. Het had een stedelijke 
‘Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger’ afgekondigd, de ridderschap 
opgeheven, het jachtrecht afgeschaft, en een verbod tot het ophangen van wapenborden 
in de kerken uitgevaardigd.134 Verder had het voor een nieuw bestuursreglement 
gezorgd. Dat werd eind maart door de – in een volksvergadering verzamelde – burgers 
van Utrecht aangenomen. Het reglement regelde de verkiezingen voor een ‘Raad der 
Gemeente’ (gemeenteraad) en een ‘Raad van Rechtspleging’ (stedelijke rechtbank). 
Van het stemrecht waren uitgesloten: bedeelden, huisbedienden, gevangenen en 
bankroetiers, alsmede studenten en soldaten die elders konden kiezen. Verder 
voorzag het reglement in de verkiezing van ambtenaren, in een referendumstelsel, 
alsook in wijkvergaderingen die hun eigen wijk mochten besturen en voorstellen 
konden indienen voor volksstemmingen.135

In juni probeerden de radicale leden van ‘Concordia’ opnieuw het aanpakken 
van de oud-regenten en het ontslag van de oranjegezinde ambtenaren op de 
politieke agenda te krijgen. Ze beschuldigden daarbij enkele Franse officieren van 
tegenwerking. Dat bleek een stap te ver: de Franse autoriteiten reageerden fel en 
zorgden ervoor, dat de radicale sociëteitsleden inbonden. Dezen gebruikten de 
sociëteit, die van scheuringen te lijden kreeg, daarna niet meer om invloed uit te 
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oefenen. Voor dat doel benutten ze vanaf nu de wijkvergaderingen. Dit waren in 
feite de oude ‘gebuurten’ in een nieuwe gedaante. Verder maakten ze van de kranten 
gebruik om daarin hun ideeën en eisen kenbaar te maken.136 De felle reactie van de 
Fransen had tenslotte als effect, dat de rol van revolutionair leider mr J. van Lidt de 
Jeude was uitgespeeld.137 

Het ziet er naar uit dat dit ook ten aanzien van V.V. Koningsberger gold.138 Het 
kan echter ook zijn dat deze – net als nogal wat andere burgers – langzamerhand 
genoeg had gekregen van het politieke radicalisme in de voorafgaande periode.139 
In ieder geval komt zijn naam niet voor op de (bewaard gebleven) ledenlijst van 
de in 1797 gevormde radicale ‘Sociëteit voor Eén en Ondeelbaarheid’.140 Deze 
voerde campagne tegen het door de – inmiddels verkozen – Nationale Vergadering 
gepresenteerde voorstel voor een nieuwe grondwet. Naar het oordeel van haar radicale 
leden ging dit voorstel niet ver genoeg, omdat het teveel van de oude structuren 
in de Republiek in stand hield.141 De Nationale Vergadering kon hierover niet tot 
overeenstemming komen. Daarop pleegde een groep radicale Bataven, gesteund door 
de Franse en Bataafse legers, in januari 1798 een staatsgreep. In korte tijd werd nu 
een grondwet ontworpen, die op unitaristische leest was geschoeid. Daarover werd 
in april een volksstemming gehouden. Hierbij werd het nieuwe ontwerp met een 
overweldigende meerderheid aanvaard.142 Eerder was al besloten tot afschaffing van 
het stadhouderschap, van de standenvertegenwoordiging in de statenvergaderingen, 
en van allerlei privileges en voorrechten. Verder was beslist tot de scheiding van 
Kerk en Staat, alsmede tot de gelijkstelling van en vrijheid voor alle godsdiensten.143 
Dit betekende het einde van de bevoorrechte positie van de voordien ‘heersende’ 
Gereformeerde Kerk.144

Omdat de nieuwe staatsregeling voorzag in veel van de door hem nagestreefde 
politieke idealen, valt aan te nemen dat V.V. Koningsberger ermee ingenomen 
was. Maar alle inspanningen die hij zich gedurende de voorgaande jaren voor zijn 
idealen had getroost, alsmede de problemen met de financiering en acceptatie van 
zijn ‘diepmachine’ hadden wel hun tol geëist. Al in 1792 had hij de Staten van 
Utrecht in een brief laten weten, dat de vervulling van zijn beide functies hem zoveel 
inspanningen vergde dat hij graag een adjunct-essayeur benoemd zag. Hij had de 
Staten toen voorgesteld, zijn zoon Victor Jacob – die ‘hij onderwezen heeft in het 
maaken van essayen, en wat daartoe behoort’ – als zodanig te benoemen.145 De 
Staten hadden op 16 november 1792 zijn verzoek bewilligd.146 Met dit verzoek had 
hij ongetwijfeld mede beogen te bereiken, dat zijn functie bij de Munt op termijn op 
zijn zoon zou overgaan. 

Voorjaar 1797 behoefde hij zijn zoon niet langer te huisvesten, omdat deze naar 
Den Haag was vertrokken. Daarop doekte hij zijn huishouding aan de Ambachtstraat 
op en verhuisde hij naar de herberg ‘De Blaauwe Druyf’ op de Mariaplaats.147 Dit was het 
etablissement waarin de leden van de radicale sociëteit ‘De Bataafsche Broederschap’, 
sinds haar afsplitsing van ‘Concordia’ medio 1795, bijeen kwamen.148 Ondanks zijn 
afnemende gezondheid benoemden Gedeputeerde Staten V.V. Koningsberger op 16 
mei 1798 toch tot waarnemend waardijn bij de Munt.149 Uiteindelijk blies hij op 
17 oktober 1799 in genoemde herberg, omringd door zijn oude politieke vrienden, 
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de laatste adem uit. Zijn zoon maakte in de Utrechtsche Courant melding van het 
overlijden.150 Hij zorgde ook voor de begrafenis van het stoffelijk overschot van 
zijn vader. Dat gebeurde op 22 oktober 1799 in de Buurkerk.151 Gelet op de eerdere 
strubbelingen met de financiering van de bouw van de ‘diepmachine’ van zijn vader, 
aanvaardde hij diens erfenis zekerheidshalve beneficiair.152

Ter afsluiting wordt stilgestaan bij de vermogenspositie van V.V. Koningsberger (VIII). 
Uit het vorenstaande valt af te leiden dat diens economisch kapitaal gedurende een 
groot deel van zijn leven aanzienlijk was: hij bleek immers na de dood van zijn 
echtgenote niet alleen eigenaar van een fraai pand aan de Nieuwegracht in Utrecht 
te zijn geweest, ook had het overlijden van zijn ouders hem eigenaar van meerdere 
huizen in Den Haag gemaakt. De opbrengst van de verkoop van al dit onroerend 
goed had hem financieel mede in staat gesteld economisch kapitaal in een andere 
zin te verwerven: de octrooien voor een verbeterd type baggermolen en voor een 
-diepmolen. Vastgesteld moet overigens worden dat de kosten die hij had gemaakt 
voor het ontwerpen van zijn inventies en het op eigen kosten doen bouwen van de 
door hem uitgevonden baggermolen zó hoog waren opgelopen, dat hij – ondanks de 
aanzienlijke financiële tegemoetkomingen daarvoor van de kant van de Staten van 
Holland en Westfriesland – aan het eind van zijn leven nog maar beperkte financiële 
middelen over had. Overigens bleek hij bij de inning in 1798 van de 100e penning 
bepaald niet armlastig.153

21  De Buurkerk in Utrecht ten tijde van de Patriotse/Bataafse periode. In deze kerk werd in 1799 het 
stoffelijk overschot van V.V. Koningsberger (VII) begraven
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Gelet op de politieke constellatie ten tijde van de Republiek was V.V. Koningsberger 
gedurende deze periode niet in staat bestuurlijk kapitaal van publiekrechtelijke aard 
te vergaren. Wel bezat hij dankzij het hem bij de Staatsregeling van 1798 verleende 
kiesrecht, enig politiek kapitaal. Voor de goede orde zij er echter op gewezen, dat 
hij – gelet op zijn leidinggevende positie in het kader van de Bataafse Revolutie 
– gedurende de jaren daarvóór al wel over informele politieke invloed bleek te 
beschikken.

Uit het voorgaande valt voorts op te maken, dat hij over een aanmerkelijk sociaal 
kapitaal beschikte. Daaraan had niet alleen zijn huwelijk met een chirurgijnsdochter 
bijgedragen alsmede hun huis aan het prestigieuze deel van de Nieuwegracht, maar 
ook zijn functies bij de provinciale Munt. Hieraan bleek een zodanige status te zijn 
verbonden, dat zijn functie en naam in het ‘Heerenboekje’ van Utrecht vermeld 
werden. Ook zijn lidmaatschap van de lutherse kerkeraad droeg aan zijn status bij. 
Zijn verkiezing in 1795 tot vice-president van de – alle andere patriottensociëteiten in 
Utrecht overkoepelende – ‘Vaderlandsche Sociëteit’ (ook wel ‘Concordia’ genaamd) 
en zijn uitverkiezing tot een van de afgevaardigden der Bataven voor het overleg 
met de stedelijke en Franse autoriteiten gedurende de Bataafse revolutieperiode 
in Utrecht vormden hiervan eveneens een bewijs. Zijn prestige was verder af te 
leiden uit zijn status als politiek scribent. Het door hem benutte familiewapen, de 
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portretten die hij van zijn echtgenote en van zichzelf had laten vervaardigen, alsmede 
de locaties waar de stoffelijke overschotten van hen beiden en van hun kinderen – de 
Buurkerk en de Lutherse kerk – droegen hieraan bij. Zo het hem gelukt zou zijn om 
zijn octrooi op de door hem ontwikkelde baggermolen te gelde te maken door de 
productie van grote aantallen baggermachines, dan zou zijn prestige overigens nog 
groter zijn geweest. 

Tenslotte had hij, gelet op de hem verleende octrooien, eveneens enig cultureel 
kapitaal.

Op grond van dit alles valt te concluderen, dat Valentijn Victor Koningsberger 
gedurende een groot deel van zijn leven over een geïntegreerd vermogen beschikte. 
Daarvan bleef zijn sociaal kapitaal gedurende zijn hele leven aanmerkelijk. Van zijn 
aanvankelijk ruime economische kapitaal was, als gevolg van het risico dat hij met 
de vervaardiging – op eigen kosten – van zijn baggermolen had gelopen, aan het 
eind van zijn leven echter niet veel meer over. Gelet hierop, alsook gezien de sociale 
stratificatie van Utrecht gedurende de 18e eeuw, kan voorts worden geconcludeerd 
dat hij tot de gezeten burgerij – en daarmee tot de tweede sociale laag van deze stad 
– had behoord.

 
3.3  

Victor Jacob Koningsberger (gen. IX)  
naar centraal Den Haag

Victor Jacob (Victor) Koningsberger (1770-1823; IX) was het enige kind van het echtpaar 
Koningsberger-Bosch dat zijn kinderjaren overleefde. Omdat zijn vader over het 
burgerschap van deze stad beschikte, verkreeg hij bij zijn geboorte (op 14 februari 
1770) eveneens dit recht. Twee dagen later werd hij luthers gedoopt. Zijn grootvader 
van vaders kant, Johan Jacob Koningsberger, was ervoor uit Den Haag gekomen om 
als doopgetuige op te kunnen treden.154 Victor groeide op in het grote huis aan de 
Nieuwegracht. Na de lagere school bezocht hij waarschijnlijk de Franse school.155 
Gelet op zijn verdere loopbaan zal vooral het onderwijs in exacte vakken hem hebben 
geboeid. Die kwamen tot leven wanneer hij af en toe met zijn vader mee mocht naar 
de Munt, om te kijken hoe het daar toeging. Door dit alles aangestoken, besloot hij 
ook essayeur te worden. Zijn vader leidde hem daartoe op. Hierbij leerde hij hem 
hoe hij kon nagaan of een metaal edel was, en zo ja, van welk gehalte. Zondags – de 
enige vrije dag in de week – vergezelde hij zijn ouders naar de lutherse kerk. Op 1 
april 1790 werd Victor lidmaat van de lutherse gemeente in zijn geboorteplaats.156

Twee jaar later achtte zijn vader hem scheikundig volleerd. Daarop verzocht deze 
(zoals eerder opgemerkt, bij brief van 23 oktober 1792) de Staten van Utrecht, zijn 
zoon tot adjunct-essayeur te benoemen en aan hem toe te voegen.157 Gedeputeerde 
Staten besloten hiertoe op 16 november van dat jaar. In hun besluit bepaalden zij 
tevens, dat Victor (hierna veelal aangeduid als V.J. Koningsberger) het recht had zijn 
vader ‘bij diens overlijden of demissie’ als essayeur op te volgen.158 Op 3 december 
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daarop volgend legde hij te ’s-Gravenhage – in handen van de Raden en Generaal-
Meesters van de Munten – de eed op de instructie voor zijn nieuwe functie af.159 
Hij had kennelijk al snel een goede naam op de Munt: in 1795 benoemden de 
Staten hem tevens tot adjunct-waardijn. Ook in deze functie werd hij aan zijn vader 
toegevoegd.160 Begin 1797 lieten Gedeputeerde Staten hem weten, dat zij hem het 
jaar daarop tot waardijn bij de Munt wilden benoemen.

V.J. Koningsberger ging op dit aanbod niet (direct) in, omdat hij een ambtelijke 
functie in Den Haag ambieerde. Kennelijk was hij bereid het aan zo’n overstap 
verbonden risico op de koop toe te nemen.161 Niet alleen via zijn vader maar ook uit de 
pers – waaronder het ‘Dagverhaal der Handelingen van de Nationaale Vergadering’ 
– zal hij ervan op de hoogte zijn geweest, dat in 1796 in genoemde Vergadering 
gesproken was over een uitbreiding van het centrale ambtelijke apparaat. Dit was, 
als gevolg van de op dat moment nog federatieve bestuursstructuur van de Bataafse 
Republiek, uitermate klein: het telde slechts circa 150 ambtenaren.162 Wilde er ook 
maar iets kunnen worden gerealiseerd van de politieke plannen die bij een deel van 
de afgevaardigden leefden, dan zou dit apparaat uitbreiding moeten ondergaan. 
Kennelijk mikte V.J. Koningsberger erop in dat kader een functie te kunnen krijgen. 
Daarop maakte hij een goede kans, omdat de Vergadering kort ervoor besloten had 
tot gelijkstelling van alle godsdiensten. Nu kon hij als lutheraan dus niet langer op 
voorhand afgewezen worden. 

Het decentrale bestuursstelsel, dat in de zeventiende eeuw had bijgedragen aan de 
kracht van de Republiek, was in de achttiende eeuw een sta in de weg geworden 
voor een meer evenwichtige lastenverdeling.163 Daarom waren er ten tijde van de 
totstandkoming der Bataafse Republiek nogal wat voorstanders van een centraler 
bestuursmodel. Maar hoe dat er precies uit zou moeten zien, hierover verschilden de 
meningen. Dit was niet alleen het geval in de patriotse Staten-Generaal (1795-1796), 
maar ook in de daarop volgende Nationale Vergaderingen (maart 1796-januari 
1798). De verschillen werden vooral ingegeven door politieke tegenstellingen. 
Daarnaast speelde de penibele financiële situatie die de Bataafse Republiek van 
haar voorgangster had geërfd een remmende rol. Toch ontstond medio 1796 in de 
Nationale Vergadering overeenstemming over de wenselijkheid van een beperkte 
uitbreiding van het centrale ambtelijke apparaat. Hierbij werd besloten dat deze 
uitbreiding uit maximaal 37 functies zou bestaan. Verder werd bepaald dat de nieuwe 
nationale ambtenaren onder het rechtstreekse gezag van de Vergadering zouden 
komen te staan, en daarom door haar zouden worden aangesteld.164 

Meteen hierna ontstond discussie over de vraag, aan welke eisen de aan te 
stellen personen zouden moeten voldoen. Men werd het erover eens dat een 
kandidaat bekwaam voor de functie diende te zijn, deugdzaam, gehoorzaamheid 
aan de huidige regering moest zweren, en niets zou mogen doen ten bate van een 
herstel van het stadhouderschap.165 Later werd bepaald dat ambtenaren bovendien 
moesten verklaren dat zij ‘een onveranderlijke afkeer van het Stadhouderschap, de 
Aristocratie, het Foederalisme en de Regeeringsloosheid’ hadden.166 Uiteindelijk 
werd besloten dat de nieuwe ambtenaren, 19 zittende functionarissen die hun oude 
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functie ter beschikking hadden moeten stellen en 18 nieuwkomers, vanaf 1 maart 
1797 in dienst konden worden genomen. Ze dienden een aanstelling in tijdelijke 
dienst te krijgen.167 Nadien werd het aantal functies overigens verder uitgebreid. 
Daardoor groeide het centrale ambtelijke apparaat uiteindelijk tot circa 350 functies 
in 1806.168 Maar binnen welke organisatie de benoemde ambtenaren hadden te 
werken, bleef lang onduidelijk.169

Over de bestuursorganisatie ontstond pas in 1798 duidelijkheid, toen de nieuwe 
Staatsregeling van kracht werd. Daarin was bepaald dat het Uitvoerend Bewind – de 
‘Regeering’, bestaande uit vijf personen – werd bijgestaan door een ambtelijk apparaat 
onder leiding van acht Agenten (ministers). Vier van hen zouden zich bezig moeten 
gaan houden met onderwerpen, die vóór 1795 al aan de zorgen van de Generaliteit 
waren toevertrouwd: ‘Buitenlandsche Betrekkingen, Marine, Oorlog en Financie’. 
De vier andere Agenten werden belast met – nooit eerder binnen de Republiek 
vervulde – taken, waarmee beoogd werd de samenleving te hervormen. Hierbij 
ging het om: ‘Inwendige Policie en Waterstaat, Nationaale Opvoeding (waaronder 
Nationaale Zeden, Openbaar Onderwijs, en Konsten en Wetenschappen), alsmede 
Nationaale Economie’.170 De onder de Agenten ressorterende directeuren kregen de 
ruimte om zelf hun departement in te richten en te bemensen. Voorwaarde was wel 
dat dit diende te gebeuren binnen het voor ieder Agentschap vastgestelde financiële 
kader.171

Die ruimte was van het begin af aan beperkt. Bovendien werd deze gedurende 
de daarop volgende jaren – als gevolg van de zich verslechterende financiële situatie 
– verder ingesnoerd.172 Niet alleen de korte financiële polsstok stond realisering van 
het ambitieuze Bataafse beleidsprogramma in de weg.173 Zo kampte de Bataafse 
Republiek in haar beginperiode met het probleem dat bekwame bestuurders en 
ambtenaren de nieuwe politieke situatie zo onzeker vonden, dat ze niet bereid 
waren een benoeming onder het nieuwe bestel te aanvaarden.174 Hier kwam bij dat 
het nieuwe ambtelijke apparaat moest opereren zonder centrale bureaucratische 
traditie, en zonder adequate informatievoorziening. Bovendien had het te werken 
in een situatie van voortdurende organisatorische veranderingen – zes gedurende 
de periode 1795-1813! – en daarmee deels samenhangende frequente personele 
wisselingen.175 

Tegen deze achtergrond is het bewonderenswaardig wat er in deze korte, woelige 
periode met zo’n piepklein ambtelijk apparaat toch nog tot stand werd gebracht of 
op de rails werd gezet: een nieuwe, vooruitstrevende grondwet, de vervanging van 
het federalistische bestel door een gecentraliseerd staatsbestel met een werkzame 
organisatie op centraal en decentraal niveau, alsmede de grondslagen voor een 
nationale codificatie van het burgerlijk- en strafrecht, een financiële unificatie, en 
de basis voor een burgerlijke stand. Bij dit rijtje behoren ook de aanzetten voor 
een nationale economische politiek, alsmede voor een dito seculiere armenzorg, 
gezondheidszorg en een lager onderwijswet. Verder voor een eenheid in maten en 
gewichten.176 Over de beleidsresultaten van deze periode wordt in de historische 
wereld overigens verschillend gedacht.177
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Ondanks de lang voortdurende onzekerheid waagde V.J. Koningsberger het, toch 
naar een van de nieuwe plaatsen te solliciteren.178 Deze beslissing vormt een bewijs 
van zijn vermogen, adequaat op nieuwe ontwikkelingen in te kunnen spelen: ‘nieuwe 
tijden, nieuwe kansen’. Net als zijn vader, was ook hij dus geen risicomijder. Hij had 
succes: op 4 maart 1797 verkoos de Nationale Vergadering hem voor een functie in 
het nieuwe ambtelijke apparaat. Mogelijk dat de goede naam die zijn vader in de 
patriots/bataafse beweging in Utrecht had, hem hierbij te stade was gekomen. De 
Nationale Vergadering belastte hem met het opzicht over de gebouwen en andere 
goederen van ‘de voormalige Vorst van Nassau’ (ofwel van de voormalige stadhouder 
Willem V) in Den Haag en omgeving, en benoemde hem tot assistentklerk.179 Als 
object van expliciete zorg kreeg hij het ‘Huis in het Bosch’ (paleis Huis ten Bosch) 
opgedragen.180 Zijn functie werd na enige tijd ingebed in het ‘Bureau der Nationale 
Domeinen herkomende van den Vorst van Nassau’ bij het inmiddels ingestelde 
ministerie van Financiën.181 

Met het oog op zijn benoeming verhuisde hij naar Den Haag. Daar meldde hij 
zich meteen bij de lutherse gemeente aan. Met Pasen 1797 werd Koningsberger als 
lidmaat aangenomen.182 In zijn nieuwe functie kreeg hij het al snel druk: hij had 
te zorgen voor onderdak op het ‘Huis in ’t Bosch’ voor de, bij de staatsgreep op 22 
januari 1798, gevangen genomen leden van de Tweede Nationale vergadering. Op 
12 juni van dat jaar kwamen daar nog enige in hechtenis genomen leden van het 
Vertegenwoordigend Lichaam bij.183 Ze werden ‘Boschmannen’ genoemd, naar de 
riante plek in het Haagse Bos waar ze werden vastgehouden.184 De jaren daarna zal 
hij waarschijnlijk mede van doen hebben gehad met de organisatie en het beheer 
van de ‘Nationaale Konst-Gallery’ in dit paleis.185 In deze galerij, die op 31 mei 1800 
haar poorten opende, werden onder meer geconfisceerde schilderijen van de Oranje-
Nassaus tentoongesteld.186 

V.J. Koningsberger ging op dat moment overigens niet meer alleen door het 
leven: op 9 december 1798 hadden zijn bruid, Cornelia Johanna (Cornelie) Meder, 
en hij – niet in een kerk, maar voor schout en schepenen in het stadhuis van Den 
Haag – elkaar het ja-woord gegeven.187 Cornelie was de dochter van Johannes 
(Jan) Meder en Cornelia van der Wilde.188 Haar vader was van origine een Duits 
immigrant die in ’s-Gravenhage was neergestreken, daar burger was geworden en 
lidmaat van de Gereformeerde Kerk. Vervolgens was hij er getrouwd.189 Cornelie 
was derhalve gereformeerd gedoopt. Kennelijk deed het overlijden van (schoon-)
vader Valentijn Victor Koningsberger eind 1799 de echtelieden besluiten, hun 
testament te laten opstellen. Dat gebeurde op 8 februari 1800. Daarbij lieten zij 
notaris Arnoldus van Beek onder meer vastleggen, dat de langstlevende testateur 
gehouden was hun kind(eren) ‘behoorlijk op te voeden en te alimenteeren tot de 
leeftijd der meerderjarigheid’.190 Op 12 augustus van dat jaar werd hun eersteling 
geboren: eveneens Victor genaamd. Hij werd op 17 augustus daarop volgend (luthers) 
gedoopt.191 (Deze zette, als generatie Xa, de oudste tak (A) van het geslacht voort. Zie 
het genealogisch overzicht nr e). 

Het is moeilijk te reconstrueren, waar het jonge gezin de eerste jaren woonde. 
Vast staat echter dat het in 1800 in de Wagenstraat huisde.192 Daarna woonde V.J. 
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Koningsberger aan het Noordeinde,193 in de buurt van ‘Het Oude Hof’ (het paleis 
‘Noordeinde’) waarin het Uitvoerend Bewind zijn intrek had genomen.194 In deze 
straat woonde overigens ook zijn principaal, A. Gogel, Agent en later minister 
van Financiën.195 Koningsberger onderhield – bij ontstentenis van eigen familie – 
intensieve contacten met familieleden van zijn echtgenote. Daartoe behoorde ook 
haar oudste broer, Johan Jacob Meder. Deze was brander en distillateur.196 Met 
hem had hij niet alleen familiaire, maar waarschijnlijk ook zakelijke banden: in een 
notariële acte van eind 1803, waarin hij zich voor een derde borg stelde, werd V.J. 
Koningsberger namelijk eveneens als ‘brander en distillateur alhier’ (’s-Gravenhage) 
aangeduid.197 Het ziet ernaar uit dat deze functies hem financieel geen windeieren 
legden. Op dat moment was zijn hoofdfunctie overigens ambtenaar op het ministerie 
van Financiën.198 

Uit zijn bereidheid tot borgstelling voor een derde kan worden afgeleid, dat 
Koningsberger over de daartoe nodige financiële middelen beschikte. Zijn financiële 
armslag bleek opnieuw toen hij op 29 april 1805 een eigen huis kocht. Dat was niet 
zomaar een woning, maar de ‘vermakelyke en welgelegene Buytenplaats genaamt 
Hof Rust’ in Den Haag.199 Die was met haar zuidzijde gelegen aan de Delftsche Vaart 
(de trekvaart naar Delft). De ingangspoort van de tuin lag aan het Voorburgstraatje, 
ook wel het Geldeloze Pad genaamd. Blijkens een beschrijving van enige jaren 
daarna ging het om een ‘kapitale Heerenhuizing’ van onder andere drie beneden en 
zes bovenkamers, ‘alle behangen, geplafonneerd en van stookplaatsen, waaronder 
met marmeren Mantels en Spiegels, voorzien’. Tot de buitenplaats behoorden, naast 
een theekoepel, onder meer ook ‘een grooten wel aangelegden Tuin, beplant met 

22   Silhouetten van Victor Jacob Koningsberger (1770-1823; IX) en zijn echtgenote  
Cornelia Johanna Meder (1769-1842)
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een aantal Vrucht- en andere Boomen, schuur en uitgang aan het water’.200 Mogelijk 
had zijn zwager hem bij de aankoop van de buitenplaats financieel geholpen.201 In 
dit huis werd op 16 juli 1805 zoon Johan Jacob (Jan) geboren, vernoemd naar deze 
oom van moeders kant. Bij zijn doop op 21 januari door de lutherse predikant bij hen 
aan huis trad bedoelde oom dan ook als doopgetuige op.202 Tevens zal hij vernoemd 
zijn naar zijn overgrootvader Johan Jacob Koningsberger. Ruim een jaar later werd 
dochter Cornelia Johanna (Cornelie) geboren. Het gezin bracht in dit, vrij gelegen, 
ruime huis een aantal gelukkige jaren door. Waarschijnlijk lieten de echtelieden in 
deze periode silhouetportretjes van zichzelf maken.203

Kennelijk voldeed V.J. Koningsberger op zijn werk: blijkens het Haagse 
‘Heerenboekje’ van 1803 was hij inmiddels bevorderd tot klerk bij het ‘Bureau 
van Administratie over de Nationale Domeinen, herkomende van den Vorst van 
Nassau’.204 Uit de versie van deze almanak voor het jaar 1806 valt af te leiden dat hij 
op dat moment commies was,205 en toegevoegd aan commissaris (later Inspecteur-
Generaal) E. Temminck.206 Deze was door minister Gogel speciaal belast met de 
verdere inkoop van schilderijen en andere kunstvoorwerpen ten behoeve van de 
Nationaale Konst-Gallery.207 Op grond van het voorgaande is het aannemelijk, dat 
Koningsberger mede betrokken was bij de nadere acquisitie van kunstschatten 
ten behoeve van dit museum en bij de inrichting daarvan – de voorganger van het  
Rijksmuseum te Amsterdam.

Inmiddels was het Staatsbewind van 1801 in 1805 opgevolgd door het bewind 
onder leiding van Raadpensionaris Schimmelpenninck.208 Daarna was in 1806 
koning Lodewijk Napoleon aangetreden. Gogel, die als Agent/ daarna minister 
van Financiën zijn collegae altijd financieel ‘kort’ had gehouden maar zijn eigen 
ambtelijk apparaat ook in personeel opzicht kwalitatief en kwantitatief goed had 
bedeeld,209 werd in 1808 geconfronteerd met het rapport van de door de koning 
ingestelde commissie-Van Stralen. Ter verbetering van de slechte financiële situatie 
stelde deze commissie voor om ministeries samen te voegen, teneinde het ambtelijk 
apparaat terug te kunnen brengen tot het niveau van rond 1805.210 Gogel ontkwam er 
toen niet aan, ook zijn ministerie te reorganiseren en af te slanken.211 

V.J. Koningsberger werd in 1809 overgeplaatst naar de directie der Staatsdomeinen 
te Amsterdam. Kort daarvoor was ook eerdergenoemde Temminck naar die stad 
overgeplaatst, om het Koninklijk Museum in het oude stadhuis op de Dam, de 
opvolger van de Nationaale Konst-Gallery in Den Haag, in te richten.212 Dit gebouw 
was inmiddels door koning Lodewijk Napoleon als koninklijk paleis in gebruik 
genomen. Waarschijnlijk zette Temminck Koningsberger bij de vervulling van 
zijn taak toen opnieuw in. Op 12 oktober van dat jaar liet laatstbedoelde zich als 
lidmaat van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente aldaar administreren.213 
Blijkens deze inschrijving woonde hij op dat moment op de ‘Binnen-Amstel bij 
de Achtergracht’.214 Kort daarvoor had hij in de kerk van deze gemeente zijn, op 
10 september geboren, jongste zoon Jacob Christiaan (Koo) laten dopen215 (die het 
begin van tak B van het geslacht zou gaan vormen. Zie het genealogisch overzicht 
nr e). Enige tijd later bleek dat hij met zijn overplaatsing naar Amsterdam geluk 
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had gehad: keizer Napoleon, die in 1810 het Koninkrijk bij Frankrijk had ingelijfd, 
deed begin 1811 nagenoeg de hele Haagse departementale organisatie opruimen, 
en verving bijna alle daar werkzame ambtenaren door Fransen.216 Koningsberger – 
inmiddels bevorderd tot inspecteur, met de status van hoofdambtenaar217 – behield 
zijn functie in Amsterdam. In de herfst van 1811 zal ook hij het druk hebben gehad 
met het bezoek van de Keizer aan de hoofdstad. Onder trompetgeschal en met 
massaal militair vertoon had deze, gezeten op een wit paard, op 11 oktober zijn 
intocht gehouden. Daarna bleef hij er veertien dagen. Gedurende die periode stond 
de stad met parades, feesten en vuurwerk volledig op haar kop.218

Het wonen in het volle Amsterdam viel het echtpaar Koningsberger-Meder 
kennelijk niet mee. Vooral in de zomer was de stank van het water in de grachten 
niet om te harden. Met weemoed zullen de echtelieden daarom hebben teruggedacht 
aan hun periode op de buitenplaats ‘Hofrust’ in Den Haag. Uiteindelijk besloot V.J. 
Koningsberger opnieuw op zoek te gaan naar een verblijfplaats buiten. Gezien de 
onzekere economische tijden wilde hij echter niet opnieuw kopen, maar huren. 
Mogelijk speelden hierbij de hoge, door Napoleon opgelegde, belastingen ook een 
rol. Hij slaagde er in 1812 in, van mr Paulus Willem Bosch van Drakestein – een 
katholiek die, rijk geworden, zijn geld onder meer benutte om buitenplaatsen van 
armlastige edellieden op te kopen, en het op dat moment tot adjunct-maire van 
Utrecht had gebracht219 – diens buitenplaats Sternberg voor twee jaar te huren.220 
Dit buiten, dat ook wel ‘Sterrenberg’ werd genoemd, lag in de gemeente Soest.221 
In het huurcontract werd vastgelegd dat hij als huurder mede gerechtigd was tot 
het benutten van de stal en de druivenkas. Of Koningsberger een eigen equipage 
had, is overigens niet bekend. Verder mocht hij vruchten van de vruchtbomen doen 
plukken en groenten uit de groentetuin laten halen. Al deze objecten bevonden zich 
achter het huis.222 

Begin 1795 waren de Fransen met veel gejuich het land binnengehaald. Die positieve 
houding veranderde in de loop van de jaren daarna. Dit was mede het gevolg van de 
zware financiële lasten die de Bataafse Republiek en haar rechtsopvolgers van de 
Fransen kregen opgelegd. De welvaart had een verdere knauw gekregen als gevolg 
van de strenge douanecontroles bij de handhaving van het Continentaal Stelsel. 
Daardoor werd de handel over zee grotendeels lamgelegd. Ook de invoering in 1812 
van de conscriptie (dienstplicht) had kwaad bloed gezet. Daar was de preventieve 
censuur nog bijgekomen. Op het laatst begon Nederland, mede vanwege de geheime 
politie en haar vele verklikkers, zelfs trekken van een politiestaat te vertonen. De liefde 
voor de Fransen daalde door dit alles drastisch. Toen Napoleon in 1813 verslagen 
was, verlieten de Franse troepen eind van dat jaar stilletjes het land. De negatieve 
herinneringen aan het stadhouderlijk bewind waren intussen bij veel mensen 
vervaagd. De volksmenigte, feestvierend vanwege het vertrek van de Fransen, zong 
als vanouds weer het ‘Oranje boven’, en riep om terugkeer van de Prins. Aan die roep 
gaf prins Willem, de latere koning Willem I, kort daarop gehoor.223

Omdat bij de overgang van het Napoleontische regime naar het Koninkrijk der 
Nederlanden weer geruchten opdoken over nieuwe organisatorische en personele 
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veranderingen bij de Rijksdienst, vond Koningsberger het kennelijk raadzaam terug 
te keren naar zijn oude stiel: het essayeurschap. Dit kon hij uitoefenen in het kader 
van een eveneens tot het ministerie van Financiën behorend onderdeel, het Bureau 
van de Waarborg van gouden en zilveren werken.224 Nadat de Inspecteur-Generaal 
van het Muntwezen – ‘krachtens de autorisatie door Zijne Koninklijke Hoogheid’ – 
hem op 1 februari 1814 ‘tot de provisionele waarneming van den post van Essayeur 
van het Bureau van Waarborg der gouden en zilveren werken in het Arrondissement 
Rotterdam benoemd en aangesteld had’, beëdigde de rechtbank in die plaats hem op 
14 maart van dat jaar als zodanig.225 Overigens had hij in de jaren daarvóór zijn oude 
werkveld niet uit het oog verloren, en zijn ervaring als essayeur onderhouden.226 

23  Achterzijde met een deel van de tuin van de buitenplaats ‘Hofrust’ aan het Geldeloze Pad in Den 
Haag, in het begin van de 19e eeuw eigendom van en bewoond door V.J. Koningsberger (IX) en zijn 
gezin
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Deze nieuwe functie betekende verhuizen naar Rotterdam. Hij betrok toen met zijn 
gezin eerst een woning aan de Nieuwe Haven in deze stad. Op 3 november 1814 liet 
hij zich als lidmaat van de Evang.-Lutherse Gemeente te Rotterdam inschrijven.227 
In 1817 verhuisde hij naar de Hoogstraat (nr 235).228 Beide woningen lagen in de 
zogenaamde Waterstad, het gedeelte van Rotterdam tussen de Hoogstraat en de 
Nieuwe Maas waar toen veel leden van de hogere burgerij woonden.229 Nog geen 
tien jaren vervulde V.J. Koningsberger zijn nieuwe functie. Op 18 maart 1823 kwam 
een einde aan zijn leven.230 Vijf dagen later werd zijn stoffelijk overschot plechtig 
begraven in de hervormde Grote of Laurenskerk te Rotterdam.231

Zijn weduwe moest al snel daarna zelfstandig optreden. Haar zoon Jan was 
namelijk ingeloot voor de Nationale Militie. Deze voelde er echter niets voor, de 
dienstplicht in deze pas ingestelde krijgsmacht te vervullen. Daarom besloten ze 
gebruik te maken van het middel dat veel welgestelden toen benutten: inschakeling 
van een remplaçant, die tegen betaling namens betrokkene de dienstplicht vervulde.232 
Gelukkig kon die worden gevonden. Daarop sloot moeder Cornelie met deze 
plaatsvervanger ten dienste van haar minderjarige zoon een contract.233 Nauwelijks 
was deze zaak beklonken, of ze moest opnieuw in actie komen. Dit keer voor het 
vervullen van een droeve plicht: de regeling van de begrafenis van haar op 14 oktober 
1823 overleden dochter Cornelie. Deze vond op 18 oktober plaats, eveneens in de 
Grote of Laurenskerk.234 Enige tijd daarna verliet Cornelie haar woning. Ze ging bij 
haar oudste zoon, Victor, inwonen in het huis dat deze aan de Houttuin had gekocht. 
Zelf overleed ze daar negen jaar later, op 5 mei 1842. Omdat het op dat moment niet 
meer was toegestaan in een kerk te begraven, werd haar stoffelijk overschot bijgezet 
in een graf op de, datzelfde jaar geopende, begraafplaats ‘Crooswijk’ te Rotterdam.235

In het voorgaande kwam naar voren dat V.J. Koningsberger (IX) – in feite een migrant 
van de derde generatie – een aantal stappen zette die hem snel verder deden integreren. 
Daartoe behoorden naast zijn kerkelijke gemeente zowel zijn semi-ambtelijke 
functies bij de Munt te Utrecht, alsook zijn volwaardig-ambtelijke functies bij het 
(latere) ministerie van Financiën en zijn huwelijk met de gereformeerde Cornelie 
Meder. Zijn verhuizingen vanuit zijn geboortestad Utrecht naar ’s-Gravenhage en 
daarna achtereenvolgens naar Amsterdam, [Soest] en Rotterdam waren als stappen 
begrijpelijk: ze hingen samen met zijn werk bij het net gevormde centrale ambtelijke 
apparaat, en boden hem nieuwe kansen. Zij hadden echter wel als negatief effect, dat 
hij zich in iedere nieuwe woonplaats telkens een eigen plek moest zien te verwerven.

Dankzij de Staatsregeling van 1798 werd Koningsberger – ook al bleef hij 
lutheraan – benoembaar in alle functies, en verkreeg hij het kiesrecht. Daarmee had 
hij enig politiek kapitaal. Laatstbedoeld recht raakte hij overigens met de grondwet 
van 1814 weer kwijt. Ook al beschikte hij hiernaast in zijn opeenvolgende ambtelijke 
functies bij Financiën over een zekere discretionaire bevoegdheid, toch was en bleef 
zijn bestuurlijk kapitaal van publiekrechtelijke aard van betrekkelijke omvang.

Zijn economisch kapitaal was daarentegen beduidend ruimer, onder meer 
blijkend uit zijn aankoop van de buitenplaats ‘Hofrust’ te ’s-Gravenhage. Ook het 
feit dat hij de financiële ruimte had om zich voor een derde borg te stellen, wijst in 
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die richting. Dat geldt eveneens voor zijn huur van de buitenplaats ‘Sternberg’ te 
Soest. Zijn financiële middelen lijken overigens – waarschijnlijk als gevolg van de 
economische malaise in de Napoleontische periode – daarna weer te zijn afgenomen: 
hij volstond er in Rotterdam immers mee, in huurhuizen te wonen – zij het dat deze 
beiden in de ‘Waterstad’ stonden.

Voor wat betreft zijn sociaal kapitaal is het van gewicht, dat laatstbedoelde 
huizen beide ‘op stand’ lagen: aan de Nieuwe Haven, en aan de Hoogstraat. Dat 
gold overigens ook voor zijn daarvóór bewoonde huurhuis aan het Noordeinde in 
’s-Gravenhage, en voor dat in Amsterdam aan de Binnen-Amstel. Zijn aankoop en 
bewoning van de buitenplaats ‘Hofrust’ droegen het meest aan zijn sociaal kapitaal 
bij. Niet onbelangrijk was verder de status van de door hem vervulde ambtelijke 
functies – waarbij bijvoorbeeld die van Inspecteur der Domeinen hem zeker aanzien 
zal hebben verleend. De silhouetportretjes die hij van zijn echtgenote en zichzelf liet 
vervaardigen, wijzen in dezelfde richting. De plek waar zijn stoffelijk overschot en 
dat van zijn dochter Cornelie werden begraven – de Laurenskerk te Rotterdam – was 
in dit verband eveneens van betekenis. 

Al met al is de conclusie gerechtvaardigd, dat V.J. Koningsberger (IX) gedurende 
een groot deel van zijn leven over een niet onaanzienlijk vermogen van geïntegreerde 
aard beschikte. Daarvan waren de economische en sociale componenten het grootst. 
Net als bij zijn vader, lijkt zijn economisch kapitaal aan het einde van zijn leven 
overigens verminderd te zijn geweest. Op grond hiervan, alsook gelet op de door 
Kloek en Mijnhardt getraceerde sociale piramide van die dagen, kan voorts worden 
geconcludeerd dat hij tot de grote of brede burgerij – de bovenste laag van de tweede 
stand, derhalve – had behoord.

3.4 Conclusies 

Uit de voorgaande bladzijden valt in de eerste plaats af te leiden, dat V.V. (VIII) 
en V.J. Koningsberger (IX) er beiden in slaagden, volledig in hun samenleving te 
integreren. Daarmee bevestigden zij de algemene onderzoeksuitkomst, dat integratie 
binnen twee à drie generaties na binnenkomst van een migrant een feit kan zijn.

Bij hun integratie bleken beiden dezelfde instrumenten te benutten: hun 
lutherse gemeente, (semi-)ambtelijke functies en hun gereformeerde echtgenote/
schoonfamilie. Hiernaast bleken ze allebei gebruik te maken van bijzondere 
omstandigheden in de turbulente tijd waarin zij leefden. Zo werd in paragraaf 3.2 
duidelijk dat V.V. Koningsberger als extra integratie-instrument de lokale politiek 
ten tijde van de Bataafse Revolutie had benut. Hiernaast bleek uit paragraaf 3.3 dat 
V.J. Koningsberger de gelijkstelling van godsdiensten en de vorming van een nieuw, 
centraal, bestuursapparaat in Den Haag – mede bedoeld voor het vervullen van 
taken die voordien nog nooit door de overheid waren verricht – bij zijn integratie 
had gebruikt.

Voorts blijkt uit de paragrafen 3.2 en 3.3 voor wat betreft hun vermogenspositie 
het volgende: Van beiden was hun economisch kapitaal – vooral bestaand uit 
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onroerend goed –, alsmede hun sociaal kapitaal van aanmerkelijke omvang. Voor 
wat betreft hun economisch kapitaal gold overigens voor ieder van hen dat dit aan 
het eind van hun leven van geringer omvang was dan daarvoor. Voorts bleek dat ze 
(nagenoeg) geen bestuurlijk kapitaal van publiekrechtelijke aard hadden bezeten, 
maar wel enig politiek kapitaal. Hiernaast bleken ze invloed op de politiek te hebben. 
Tenslotte bleek V.V. Koningsberger wat cultureel kapitaal te bezitten. Daarmee 
hadden ze beiden de beschikking over een vermogen dat een geïntegreerde aard 
had. Afgezet tegen de eerder in dit hoofdstuk genoemde sociale stratificaties bleek 
dit voor beiden een maatschappelijke positie op te leveren in de tweede laag/stand, 
direct onder de top.

Op grond van het voorgaande valt ten derde de conclusie te trekken dat zij 
weliswaar een aanmerkelijk deel van het in hoofdstuk 2 geconstateerde ‘migratiegat’ 
hadden weten te dichten, maar dat dit toch niet geheel was gelukt. Dit lijkt niet alleen 
het gevolg van hun beslissing om vast te houden aan hun lutherse geloof waardoor 
veel functies buiten hun bereik bleven, maar voor wat betreft V.V. Koningsberger 
bovendien samen te hangen met het financiële risico dat hij nam met de bouw 
van zijn baggermolen. Ten aanzien van zijn zoon Victor lijkt eveneens een tweede 
reden hem parten te hebben gespeeld: de economische malaise als gevolg van de 
Napoleontische periode.

Behalve deze ‘familiaire’ conclusies zijn er op basis van de voorgaande paragrafen 
eveneens enige algemene te trekken. Zoals in paragraaf 3.2 duidelijk werd, leverde de 
patriottentijd Utrecht in 1786 weliswaar een vooruitstrevend regeringsreglement op, 
maar bleek er toen toch voor geen enkele dissenter plaats in de vroedschap. Pas de 

24  Silhouet van een echtpaar uit de gezeten burgerij met hun kinderen rond 1800



93H3 – dISSenter-‘IntegrAnten’ In de pAtrIotS-BAtAAfSe perIode

Bataafse Revolutie baarde in 1795 een Provisionele Municipaliteit, waarin – naast 29 
gereformeerden – ook enige doopsgezinde, lutherse, remonstrantse en katholieke 
burgers zitting konden nemen. Weliswaar werden met de Staatsregeling van 1798 
de godsdiensten met elkaar gelijk gesteld, na 1800 bleek dat dit vooreerst toch vooral 
formeel het geval was. Toen werd immers duidelijk dat nog vele jaren daarna (op 
één uitzondering na) geen enkele lutheraan of andere dissenter in de Utrechtse Raad 
der Gemeente zitting kon nemen. Op grond hiervan valt de conclusie te trekken, dat 
dissenters ook na 1800 nog steeds niet volledig werden geaccepteerd.

Deze informele belemmering van de toegang voor dissenters tot bestuursfuncties 
lijkt mede samen te hangen met de na 1801/3 herstelde bestuurlijke ruimte 
voor adellijke- en oude regentengeslachten. Dit resulteerde er niet alleen in dat 
vertegenwoordigers van deze geslachten toen weer posities in het bestuur der 
gemeente Utrecht gingen innemen,236 maar ook dat zij na de invoering van de 
staatsregeling van 1801 op ‘departementaal’- (lees provinciaal) niveau eveneens weer 
een rol van betekenis gingen spelen.237 In feite gaat het hierbij om een regressie.238 

Uit paragraaf 3.2 kwam verder naar voren dat een kerkelijke gemeente een 
integratie-bevorderende functie kon vervullen. Voorts dat het tegenovergestelde 
zich ook voordeed. Dit laatste bleek het geval te zijn, indien zij taalassimilatie van 
(voormalige) immigranten tegenwerkte. Dit deed zich niet alleen voor bij de lutherse 
gemeente met veel Duitse immigranten, maar ook bij de Waalse gemeente die vooral 
bestond uit hugenoten welke uit Frankrijk waren gevlucht. Beide gemeenten bleken 
– overigens met uitdrukkelijk goedvinden van de stedelijke burgerlijke overheid – 
lang vast te houden aan de moedertaal, ook tijdens de kerkdiensten. 
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4  
GEZETEN BURGERIJ IN DE 19e EEUW

4.1  
Nederland in de 19e eeuw

Zoo onmiskenbaar ziet men aan hun kleeren
Dat zij rechtvaardig zijn.
Terwijl de plicht die eedle lijnen groefde in hun gezicht:
De dominé, de dokter, de notaris,
Drievuldig beeld van al wat wijs en waar is. 1

Nederland was in de negentiende eeuw een overzichtelijk land. In de periode 1813-
1815 had het de gedaante van Koninkrijk der Nederlanden gekregen. Het telde een 
kleine drie miljoen inwoners. Vanaf 1814 was het tot 1839 formeel met de Zuidelijke 
Nederlanden verbonden. Aan die periode wordt, met uitzondering van de Belgische 
opstand en de Tiendaagse Veldtocht in 1831, in het onderstaande echter voorbijgegaan. 
Bij de vorming van het Koninkrijk werd een aantal veranderingen ongewijzigd 
gelaten, die getroffen waren tijdens de Bataafs/Franse periodes. Zo behielden de 
katholieken en andere vroeger achtergestelde groepen (op papier) dezelfde rechten 
als de calvinistische Nederlanders. Laatstgenoemden werden vanaf nu veelal als 
‘hervormden’ betiteld. Met de grondwet van 1814 werden echter ook veranderingen 
ongedaan gemaakt. Zo was het weer gedaan met het algemeen kiesrecht voor 
mannen, en kregen de standen een wettelijk geregelde vertegenwoordiging.2 
Daardoor kwam de regering van stad, provincie en land opnieuw in handen van een 
kleine groep notabelen. 

Ook al was Nederland na 1814 één natie, daarbinnen bleven grote verschillen 
bestaan. Dit was onder meer het geval op sociaal en godsdienstig gebied, alsmede 
qua kiesrecht. Voor wat betreft de sociale verschillen: rijken en armen waren door 
een diepe kloof van elkaar gescheiden. De kleine groep rijken en de grote groepen 
armen leefden in aparte werelden.3 Ze woonden gescheiden, werkten in een ander 
soort beroepen, ontmoetten elkaar buitenshuis in andere gelegenheden, en kleedden 
zich anders.4 Ja, men zag elkaar als verschillende soorten mensen. De ongelijkheid 
werd als onveranderlijk gezien,5 zelfs als ‘door God gegeven’.6 

Om iemand sociaal te kunnen plaatsen, werden in de negentiende eeuw 
verschillende methodes gehanteerd. De Belastingdienst ging toen – tot de invoering 
van de belasting op inkomen – af op uiterlijke kenmerken. Zo werd de hoogte van de 
aanslag in de personele belasting, de voorloper van de inkomstenbelasting, bepaald 
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aan de hand van de volgende uiterlijke tekenen van welstand: de straat en buurt 
waar iemand woonde, het aantal ramen en schoorstenen van zijn huis, het personeel 
dat hij in dienst had, en het eventuele bezit van een koets of ‘weeldepaard’.7 Veel 
tijdgenoten baseerden hun oordeel over anderen vooral op afkomst, prestige en 
status. Aan de hand daarvan deelden ze de mensen in verschillende standen in.8 Al 
naar gelang de lokale omstandigheden onderscheidde men binnen elke stand vaak 
ook nog ‘substanden’.9 De hele eeuw bleef men van dit standsdenken vervuld.10 Men 
trouwde zoveel mogelijk binnen zijn stand en bovendien met iemand van gelijke 
religie.11 Hetzelfde gold voor het aangaan en onderhouden van andere relaties op 
sociaal vlak.12 In de literatuur van en over die tijd is aan dit standsfenomeen ruime 
aandacht besteed.13 

Tot ver in de negentiende eeuw bleef de bestuursmacht in handen van de eerste 
stand,14 ook wel notabelenelite genaamd.15 Dit was zowel in de publieke als in de 
private sfeer het geval.16 Volgens sommige historici bestendigde deze situatie zich 
tot na de Eerste Wereldoorlog.17

Mede samenhangend met de langzaam toenemende industrialisatie kwam in 
de tweede helft van de negentiende eeuw – naast ‘stand’ – het begrip ‘klasse’ als 
term in zwang.18 Bij de inschaling van iemand naar klasse werd vooral gekeken naar 
zijn bezit, inkomen en economische macht.19 Welke term zij ook bezigden, volgens 
Van Tijn rekenden tijdgenoten feitelijk alleen met ‘standen’.20 De benutting van deze 
termen was overigens deels ook sociaal bepaald: de ‘oude’ elite bleef heel lang in 
standen denken, de ‘nieuwe’ – bestaande uit onder meer fabrikanten en eigenaren 
van grootwinkelbedrijven – had het veelal over klassen.21 

In dit (en in het volgende) hoofdstuk sluit ik mij bij tijdgenoten aan en hanteer ik 
het woord ‘stand’, ter aanduiding van een groep van mensen met nagenoeg dezelfde 
afkomst, alsmede een zelfde leefwijze en status/prestige.22 Het woord ‘klasse’ acht 
ik – vanwege de daaraan inherente gerichtheid op economische ijkpunten – daartoe 
niet geschikt.23 

Niet alleen op sociaal maar ook op godsdienstig gebied bestonden er strenge 
scheidslijnen. De Nederlandsche Hervormde Kerk, waarbij circa 55% van de 
bevolking was aangesloten, vormde het grootste kerkgenootschap. Deze Kerk was 
de opvolgster van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk onder het Ancien Régime. 
Qua aantal gelovigen kwam daarna de Rooms-Katholieke Kerk. Hiervan maakte 
38% van de bevolking deel uit. Verder waren er enkele andere, kleine christelijke 
kerkgenootschappen zoals de Doopsgezinden, Lutheranen en Remonstranten. De 
Lutheranen waren hiervan met 2,8% het talrijkst.24 Ook de leden van de verschillende 
kerkgenootschappen gingen veelal gescheiden door het leven. 

Nog een verschil: mensen met en zonder kiesrecht. Zoals hierboven vermeld, 
beperkte de grondwet van 1814 het kiesrecht weer sterk. De daarin vervatte 
bepalingen hadden als effect dat slechts de rijksten – als notabele vertegenwoordiger 
van een ridderschap, stad of het platteland – mochten stemmen25. Gevolg was dat 
slechts enkele procenten van de Nederlandse bevolking over kiesrecht beschikten.26 
De grondwet van 1848 maakte niet alleen een einde aan de grondwettelijk geregelde 
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standenvertegenwoordiging, maar breidde ook de grondrechten van de gezeten 
burgerij uit. Hiertoe behoorde een uitbreiding van het kiesrecht tot de gehele eerste 
stand (gemiddelde 3 à 4% van de Nederlandse bevolking).27 De drempel (census) om 
te kunnen stemmen kwam toen zo te liggen, dat landelijk gemiddeld 10,7% van de 
mannelijke bevolking boven 23 jaar deel kon nemen aan de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten en de Tweede Kamer.28 Die situatie zou tot de herziening van de 
Kieswet in 1887 ongewijzigd blijven.29 Het kiesrecht voor de gemeenteraden was wat 
ruimer.30

Onder de hiervoor bedoelde gezeten burgerij golden als belangrijke waarden: 
ijver, plichtsbesef, zelfbeheersing, spaarzaamheid en huiselijkheid. De moraal was 
preuts. Hiernaast stonden behoud van deftigheid en fatsoen hoog in het vaandel. 
Verder leefde onder hen het gevoel, dat men plichten tegenover de samenleving 
had.31 Ontegenzeggelijk bestond er een verband tussen deze burgerlijke cultuur 
en het christelijk geloof (in gematigde zin).32 Het benadrukken door de gegoede 
burgerij van het ideaalbeeld van huiselijkheid en dergelijke kan overigens ook als 
een ‘Selbstvergewisserungsprozess’ worden gezien.33

Omdat de andere standen er veelal minder beschaafde gewoonten op na hielden, 
werden deze burgerlijke idealen van beschaving, scholing en vorming de overige 
standen in de loop van de negentiende eeuw tot voorbeeld gesteld. Met het oog 
daarop zette de nog steeds florerende ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ een 
beschavingsoffensief in.34 Lokale verenigingen deden hetzelfde. Burgerlijke normen 
en waarden werden als wenselijk en nastrevenswaard gepropageerd.35 Kortom: 
de negentiende eeuw wordt niet alleen in een land als Duitsland,36 maar ook in 
Nederland als hét tijdperk van De Burgerij gezien.37

In de 19e eeuw woonden meerdere generaties Koningsberger in Rotterdam. Daarom 
wordt nu eerst nader op het wonen en werken in deze stad ingegaan, alsmede 
op de sociaal-economische structuur ervan. Tegen deze achtergrond wordt in 
de daarop volgende paragraaf verkend, welke sociale positie de Koningsbergers 
in het negentiende-eeuwse Rotterdam innamen. Hierbij wordt een antwoord 
gezocht op onder meer de volgende vragen: Wat deden ze in die stad? Wat was hun 
maatschappelijke positie? En hoe verhield die zich ten opzichte van de kerngroep 
binnen de elite in deze havenstad?

4.2  
Rotterdam rond 1850

Rotterdam was rond 1850 nog een koopstad waar handel de belangrijkste bron van 
inkomsten vormde. De haven nam daarbij een grote plaats in.38 Langzaam begon de 
stad toen de draai naar transitohandel in te zetten, versneld door het gereed komen 
van de Rijnspoorweg (1855) en de Nieuwe Waterweg (1868).39 Bij de volkstelling van 
1849 telde de stad ruim 90.000 inwoners. Van hen was 57% hervormd en 30% 
katholiek.40 Als gevolg van de economische groei liep het bevolkingsaantal daarna 
snel op: in 1870 telde de stad al circa 148.000 inwoners. Er bestonden in velerlei 
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opzicht grote verschillen. Die uitten zich vooral in de sociale stand waartoe men 
behoorde, in de plek en manier van wonen, de werkkring, alsmede in het al of niet 
hebben van kiesrecht.

Mede op basis van documenten van tijdgenoten kon de sociale stratificatie in 
Rotterdam gedurende de negentiende eeuw worden gereconstrueerd.41 Dit gebeurde 
vooral aan de hand van de aanslagen in de personele belasting.42 Bij de aanduiding 
van de verschillen tussen de onderscheiden sociale niveaus43 hanteerden leden 
van de bovenlaag voor zichzelf overigens ook hier veelal de term ‘stand’,44 en voor 
mensen op lagere sociale niveaus vaak de aanduiding ‘klasse’.45

De eerste stand werd gevormd door de ‘gezeten’ of ‘gegoede’ burgerij, ook wel 
‘bourgeoisie’ genaamd. Deze kleine groep van slechts enkele procenten der stedelijke 
bevolking bestond in Rotterdam vooral uit welgestelde kooplieden. Daarnaast 
behoorden tot deze stand o.a. bankiers, hoge ambtenaren en welvarende academici 
die eveneens méér dan f. 100 personele belasting betaalden, corresponderend met 
een huurwaarde van f. 1.000 of meer. Tegen deze stand hing een intermediaire laag 
aan, bestaande uit personen die tussen f. 50 en f. 100 personele belasting hadden 
te betalen. Hiertoe behoorden o.a. minder gegoede academici, chirurgijns, minder 
rijke kooplieden alsmede makelaars, leraren en notarissen. Naar het oordeel van 
De Nijs bepaalde overigens niet alleen iemands welstand of hij al dan niet tot de 

25 Gezicht op het schip van de 
Laurenskerk te Rotterdam in 
de 19e eeuw. Hierin vonden 
Victor Jacob Koningsberger 
(1770-1823; IX) en zijn dochter 
Cornelia Johanna (1806-1823) 
hun laatste rustplaats
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elite behoorde, maar ook de volgende factoren: het geslacht waaruit hij afkomstig 
was, zijn huwelijkspartner, het beroep dat hij uitoefende, zijn onroerend goedbezit, 
gedrag en leefwijze, alsmede zijn religie.46

De stand daaronder werd gevormd door de middenstand of ‘kleine burgerij’. 
Hiertoe werden personen gerekend die tussen f. 20 en f. 50 in de personele belasting 
werden aangeslagen. Tot deze stand behoorden o.a. apothekers, lagere ambtenaren, 
kleine ondernemers en -kooplui, winkeliers, zelfstandige ambachtslieden, 
onderwijzers en kunstenaars.47 Vervolgens onderscheidden de onderzoekers nog een 
intermediaire laag van personen die minder dan f. 20 personele belasting betaalden. 
Daartoe rekenden zij o.a. geschoolde arbeiders, -handwerkslieden, herbergiers en 
klerken.

De onderste laag werd gevormd door ‘het volk’. Deze groep was verreweg het 
grootst: meer dan 60% van de Rotterdamse bevolking behoorde ertoe. Zij bestond 
o.a. uit dienstpersoneel, ongeschoolde arbeiders, sjouwers, kruiers en matrozen.48

De meeste aanzienlijken hadden hun huis in de zogenaamde ‘Buiten- of Waterstad’.49 
Dat was het gedeelte van de stad tussen de Hoogstraat en de Nieuwe Maas. Verder 
woonde de gegoede burgerij langs de Rotte- en Schiekade.50 Na 1855 verhuisde 
een deel van de beter gesitueerden naar het ‘Nieuwewerk’, een nieuwe wijk met 
grote huizen naast het in 1850 aangelegde Park.51 Veel kooplieden bewoonden een 
zogenaamde Rotterdamse koopmanswoning. Deze had een indeling die afweek van 
haar Amsterdamse tegenhanger. Anders dan in Amsterdam, werd bij de Rotterdamse 
koopmanswoning de begane grond als pakhuis en kantoor gebruikt. De huizen, 
meestal drie traveeën breed, bezaten daarom twee deuren: een poort die toegang gaf 
tot het kantoor- en pakhuisgedeelte op de begane grond, en een deur ernaast die via 
een trap naar het woongedeelte op de etages erboven voerde.52

Heel anders was de woonsituatie van de arme bevolkingsgroepen. ‘Het volk’ 
woonde vooral in de ‘Binnen- of Landstad’. Dat waren de straten en stegen ten noorden 
van de Hoogstraat. Men huisde in kleine een- of tweekamerwoningen, in kelders of 
stallen, dan wel op zolders. Het was in dit gebied met z’n 60.000 inwoners overvol. 
Het water in de grachtjes en sloten tussen de huizenrijen werd niet alleen benut 
als drinkwater, maar ook om er urine, fecaliën en ander afval in te lozen. Drinken 
ervan leverde op z’n minst een ingewandstoornis op, “Rotterdammertje” genaamd.53 
Zeker bij warm weer stonk het er verschrikkelijk.54 Rijk en arm woonden overigens 
niet volledig van elkaar gescheiden: tussen de grote straten in de Waterstad met hun 
daaraan gelegen deftige huizen bevonden zich gangen en steegjes waar armen hun 
onderkomen hadden.55

De functie die iemand vervulde, werd eveneens in hoge mate door zijn financiële 
positie bepaald.56 De handel vormde, zoals gezegd, rond 1850 in Rotterdam de 
belangrijkste economische activiteit.57 Omdat de overslag van goederen in die 
periode nog nauwelijks gemechaniseerd was, waren daar veel arbeidskrachten voor 
nodig.58 De meeste mannen uit de onderste groep werkten daarom als loswerkman 
of sjouwer in de haven. Verder leverde deze laag het huispersoneel, bestaande uit 
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koetsiers, huisknechten, dienstmeisjes, wasvrouwen en dergelijke.59 
Ook uit de hoogste stand waren de meeste mannen in de handel of een daaraan 

gerelateerde functie werkzaam.60 Overigens ging in de loop van de negentiende eeuw 
een deel van hun zonen – in plaats van in de familiefirma te gaan werken –, na 
een middelbare schoolopleiding aan het gymnasium, aan een van de universiteiten 
studeren. Daarna gingen ze als academicus in een vrij beroep of bij de groeiende 
overheid aan de slag.61 Hiermee veranderden ze, naar hun Duitse voorbeelden, van 
‘Wirtschaftsbürger’ in ‘Wissenschafts’- of ‘Bildungsbürger’.62 Daarbij stond ‘Bildung’ 
vooral voor karaktervorming, en een brede algemene ontwikkeling – inclusief 
interesse in kunst en cultuur.63 Overigens deden zich in andere Europese landen 
soortgelijke ontwikkelingen voor.64 

Vrouwen uit deze stand werden geacht geen beroep uit te oefenen.65 Dames 
hadden de zorg voor het huishouden, inclusief de leiding over het dienstpersoneel.66 
Daartoe behoorden ook het ontvangen van gasten, en het geven van diners en 
partijtjes.67 Nogal wat dames uit deze stand hielden zich hiernaast bezig met 
liefdadigheid, of met werk in kerkelijk verband.68 Zij deden een en ander deels uit 
godsdienstige overwegingen, deels ook omdat zij het idee hadden dit aan hun stand 
verplicht te zijn.69 In andere landen, zoals Engeland, gingen het er niet veel anders 
aan toe.70

Een ander verschil kwam tot uitdrukking wanneer er verkiezingen werden 
gehouden. In die tijd bepaalde de hoogte van de som van de aanslagen in de grond-, 
patent- en personele belastingen of iemand wel of niet mocht gaan stemmen. Wilde 
een Rotterdammer aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Tweede 
Kamer meedoen, dan moest hij voor tenminste f. 100 in genoemde belastingen zijn 
aangeslagen.71 In Rotterdam behoorden in 1854 – op een totale stedelijke bevolking 
van circa 95.000 inwoners – slechts 564 mannen tot deze categorie.72 Voor de 
gemeenteraadsverkiezingen lag in Rotterdam de census bij f. 50.73 Als gevolg hiervan 
was in hetzelfde jaar circa 7% van de Rotterdamse mannen bij laatstgenoemde 
verkiezingen stemgerechtigd.74 Deze waren, behalve uit de eerste, deels ook uit de 
tweede (en derde) stand afkomstig. Die situatie bleef tot 1887 onveranderd. 

Binnen de elite bestonden subtiele onderscheiden. In zijn dissertatie over de 
Rotterdamse gegoede burgerij in de periode 1815-1890 komt De Nijs tot de slotsom, 
dat de toon binnen deze elite lang gezet werd door een groepje families wier geslacht 
in de achttiende eeuw tot de gegoede Rotterdamse burgerij had behoord, met een 
partner afkomstig uit hetzelfde milieu, in het bezit van een inkomen dat rechtstreeks 
dan wel indirect uit handel of havenactiviteiten was verkregen, veelal wonend in de 
‘Waterstad’, met een voorname leefwijze, en meestal van protestantse huize (waarbij 
remonstrantse families domineerden).75 M. Callahan heeft deze coterie in haar 
proefschrift in kaart gebracht. Daarbij stuitte zij telkens op dezelfde groep namen.76 
Dit kleine groepje families bleek in feite een clan te vormen waartoe buitenstaanders 
slechts met moeite toegang kregen.77 Daarmee had deze situatie in Rotterdam tot 
ver in de negentiende eeuw feitelijk veel weg van de situatie in de eeuw daarvoor 



Het geSLACHt KonIngSBerger 1485-1995100

met zijn moeilijk toegankelijke vroedschap.78 Pas ver in de tweede helft van de 
negentiende eeuw slaagden meer nieuwkomers, eveneens overwegend afkomstig 
uit de handelssector, erin zich toegang tot dit bastion te verschaffen.79 

4.3  
Vier theekooplieden (gen. X en XI) in Rotterdam

Het in hoofdstuk 3 behandelde echtpaar Koningsberger-Meder had drie zonen: 
Victor, Johan Jacob en Jacob Christiaan. Omdat Johan Jacob geen nageslacht 
kreeg en zijn beide broers wel, splitste het geslacht zich in de eerste helft van de 
negentiende eeuw op in twee takken. Victor stond aan het begin van tak A, Jacob 
Christiaan van tak B. (Zie genealogisch overzicht nr f). Mede in verband hiermee 
wordt in het navolgende vanaf generatie X met behulp van een letter aangeduid tot 
welke tak iemand behoorde.

Victor Koningsberger (1800-1863; Xa)
 
Victor Koningsberger (Victor; Xa) werd op 12 augustus 1800 in Den Haag geboren. 
Hij was vernoemd naar zijn (groot)vader: de hernieuwing van een familietraditie. Na 
zijn middelbare school (waarschijnlijk de Franse school) besloot hij – inmiddels met 
zijn ouders, zusje en broers in Rotterdam woonachtig – op achttienjarige leeftijd voor 
zichzelf te beginnen. Hij startte een winkel in koloniale waren aan de Hoogstraat. 
Met deze stap trad hij uit het voetspoor van zijn vader en grootvader. Het is niet 
bekend, waarom hij dit deed. Wel is duidelijk, dat hij hiermee – in plaats van met het 
betrekkelijk veilige ambtenarenbestaan, zoals van zijn vader – aanmerkelijk meer 
risico op zich nam. Maar hij verhoogde er eveneens de kans mee op een aanzienlijk 
hoger inkomen. Ook liet Victor zien, gebruik van nieuwe kansen te durven maken: 
dankzij de sinds kort geïntensiveerde exploitatie van – de door Engeland teruggeven 
kolonie – Indië en de overheidsprotectie daarvan, was de handel in koloniale 
waren weer lucratief geworden.80 Hierbij dient wel te worden aangetekend dat hij 
het economisch avontuur van het starten van een eigen onderneming naar alle 
waarschijnlijkheid alleen kon aangaan dankzij de financiële hulp van zijn vader.81

Victors onderneming liep goed. Blijkens zijn bewaard gebleven Memoriaal 
(kasboek) over de jaren 1818-1822 veranderde zijn winkel al snel in een groothandel 
in thee, koffie, specerijen en chocolade.82 Uit dit memoriaal valt verder af te leiden 
dat hij als zakenpartner geaccepteerd werd door bekende Rotterdamse kooplieden 
en -koopmansgeslachten als: G.C. Burger, A. van Oordt, M.C. Sprenger van Eijk, 
en J. Witkamp, alsmede door de firma’s Hollert en Kolff, Corn. Kolff en Zoonen, 
en Van Oordt en Herklots.83 Later concentreerde hij zich op de theehandel. In 
officiële documenten werd hij toen al niet meer als ‘winkelier’, maar als ‘koopman’ 
aangeduid.84 

Na het overlijden van zijn vader (en waarschijnlijk mede met behulp van diens 
erfenis) kocht Victor (hierna aangeduid als V. Koningsberger) eind 1823 een eigen 
huis aan de Houttuin (nr 167; later omgenummerd).85 Deze straat was gelegen in de 
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‘Waterstad’. Zoals gemeld, was dit het deel van de stad waar toen – aan de hoofdstraten 
en -grachten – het grootste deel van de Rotterdamse bovenlaag woonachtig was. Per 
1 mei 1824 betrok hij dit huis, samen met zijn moeder en beide broers. Het huis had 
op de begane grond een pakhuis en een kantoor. Hier sloeg hij zijn voorraden op. 
In de drie verdiepingen erboven woonde hij met zijn familieleden. Het was dus een 
typisch Rotterdams koopmanshuis. 

Het ging V. Koningsberger financieel voor de wind. Dit bleek niet alleen in 1823 
toen hij zijn huis aan de Houttuin kon kopen, maar kwam een jaar later opnieuw 
naar voren: hij was toen in staat zich voor een groot bedrag borg stellen voor zijn 
neven Johan Jacob en Jacob Christiaan Meder in Amsterdam.86 In 1826 werd hij in de 
gemeentelijke belastingen voor een huurwaarde van f. 600 aangeslagen.87 Daarmee 
viel hij dat jaar in de op één na hoogste huurwaardeklasse in de stad.88 Zoals in zijn 
kringen te doen gebruikelijk, zal hij waarschijnlijk lid van een ‘Heeren’sociëteit zijn 
geweest. Vanwege het verloren gaan van de ledenlijsten van de meeste sociëteiten is 
dit echter niet meer na te gaan.89

V. Koningsberger was op zijn achttiende lidmaat geworden van de Evangelisch-
Lutherse Gemeente te Rotterdam.90 Blijkens een brief aan zijn zoon Jan (XIa) ‘had 
hij niet veel aan de prediking in die kerk, en ging hij daarom [in 1824] over naar 
de Hervormde Kerk’.91 Zijn jongere broers volgden hem hier later in.92 Het geloof 
trok hem in de jaren daarna steeds sterker, het zaken doen ging hem steeds meer 
tegenstaan. In toenemende mate liet hij dan ook de handel aan zijn beide broers 
over. Om te testen hoe sterk zijn nieuwe ‘liefde’ was, zette hij zich in 1833 aan het 
vertalen uit het Duits van een aantal preken van Maarten Luther. Dit resulteerde in 
de uitgave op eigen kosten van een vijftal preken in brochurevorm.93 Het is overigens 
opmerkelijk dat V. Koningsberger – na zijn recente overstap van de Lutherse naar 
de Hervormde Kerk – toch koos voor preken van Luther om te vertalen. Kennelijk 

26 Kaft van het ‘Memoriaal’ (kasboek) van Vic-
tor Koningsberger (1800-1863; Xa). Hierin 
hield hij de boekhouding bij van zijn handel 
in thee, koffie, specerijen en chocolade
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spraken de geschriften van deze theoloog hem nog steeds zeer aan, of had hij nog 
niet volledig gebroken met het – eeuwenlang door zijn voorouders aangehangen – 
lutherse geloof.

Gesterkt door de vreugde die hij aan dit werk had beleefd, besloot hij de 
theegroothandel te verlaten en zich geheel aan de theologie te wijden. Hij zal zich 
toen hebben gerealiseerd dat hij, gezien het lage tractement van een predikant, 
daarmee in inkomen achteruit zou gaan. Kennelijk was hij bereid deze prijs te betalen. 
Daartoe was hij overigens in staat, gelet op de financiële middelen die hij in de jaren 
daarvóór in de theehandel had vergaard. In een advertentie in de ‘Rotterdamsche 
Courant’ van 11 januari 1834 deelde hij mee dat hij ‘de zaak in thee, gedurende 
zeventien jaren door hem gedreven, heden kwiteert’ en aan zijn broers Johan Jacob 
en Jacob Christiaan had overgedaan. Dezen meldden in dezelfde advertentie dat zij 
de zaak onder de naam Firma J.J. en J.C. KONINGSBERGER zouden voortzetten.94 
V. Koningsberger werd uiteindelijk hervormd predikant. Daarop wordt in paragraaf 
4.4 nader ingegaan.

Johan Jacob Koningsberger (1805-1866; IX2)

Victors jongere broer Johan Jacob (Jan) Koningsberger (IX2) kwam op 16 juli 1805 
op de buitenplaats ‘Hofrust’ in ’s-Gravenhage ter wereld. Vijf dagen later werd hij 
luthers gedoopt.95 Ook al trad Johan Jacob Meder (een oom van moeders kant) daarbij 
als doopgetuige op, toch vormden zijn voornamen eveneens een verwijzing naar zijn 
overgrootvader van vaders kant: Johan Jacob Koningsberger (VII). Na zijn middelbare 
school werkte hij enige jaren mee in de handel in koloniale waren van zijn oudere 
broer. In deze periode werd hij ingeloot voor de, pas ingestelde, Nationale Militie. 
Zijn moeder en hij voelden er echter niets voor dat hij zou gaan dienen. Daarom 
huurden ze zoals gemeld een remplaçant in, die voor hem in dienst ging.96

In de zomer van het revolutiejaar 1830 kwam de al langer smeulende onvrede 
onder de bevolking van de Zuidelijke Nederlanden tot uitbarsting over de gedwongen 
samenvoeging met de noordelijke helft van het land tot het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden. Men kwam daar toen in opstand, en drong aan op autonomie.97 Koning 
Willem I liet in september van dat jaar Nederlandse troepen tegen de opstandelingen 
in Brussel oprukken. Deze aanval mislukte echter.98 Nederland raakte toen in rep en 
roer. De Koning riep daarop in een proclamatie zijn onderdanen te hulp:

De Grondwet schrijft, in omstandigheden waarin Wij thans zijn geplaatst, het 
dragen van wapenen voor, als eene der eerste pligten, van alle ingezetenen 
van het Rijk. Dit voorschrift komt met uwe wenschen overeen. Welaan! 
Te wapen, op de dringende bede van Uwen Vorst. Te wapen, voor de zaak 
van orde en regt. Te wapen, onder ootmoedig en biddend opzien tot den 
Almagtigen God, die NEDERLAND en ORANJE zoo dikwijls uit de grootste 
gevaren heeft gered. 99

Duizenden gaven aan ’s konings oproep gehoor, en meldden zich aan als vrijwilliger. 
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Teneinde de kwaliteit van het reguliere leger te versterken, werden medio oktober 
alle dienstplichtigen zelf onder de wapenen geroepen. De remplaçanten werden 
daarop naar huis gestuurd. Jan Koningsberger moest toen ook in eigen persoon 
opkomen. Hij werd als flankeur bij een compagnie van de Rotterdamse Schutterij 
ingedeeld. Hiermee trok hij op 8 november 1830 naar Breda. Daar werd de winter, 
al oefenend, doorgebracht. Golven van nationale saamhorigheid sloegen in die 
dagen over Nederland. De gemoederen raakten nog meer verhit, toen een deel van 
de Antwerpse bevolking in opstand kwam tegen het Hollandse gezag. Nederlandse 
troepen bombardeerden daarop vanuit de citadel de stad.100 Onder druk van de 
grote mogendheden werd daarna een wapenstilstand gesloten. Intussen werden de 
diplomatieke onderhandelingen geïntensiveerd om tot een vreedzame scheiding van 
Noord en Zuid te komen.

Gesteund door een agressieve strijdlust onder de Nederlandse bevolking gaf de 
Koning zijn leger op 2 augustus 1831 opdracht, tegen de ‘muitzieke Belsen’ ten strijde 
te trekken.101 Op 7 augustus schreef Jan zijn moeder en broers dat hij zich in Diest 
in de provincie Antwerpen bevond, en op weg was naar Brussel.102 Op 12 augustus 
stond het Nederlandse leger voor de poorten van Brussel. Toen moest het zich, 
onder druk van een Frans interventieleger, echter terugtrekken.103 In zijn brief van 
16 augustus aan het thuisfront in Rotterdam maakte Jan hiervan melding, en liet hij 
weten dat de Belgen inmiddels de Nederlandse voorwaarden hadden geaccepteerd.104 
Nog jaren hield Willem I een aanmerkelijk deel van zijn leger gemobiliseerd, omdat 
hij van de grote mogendheden betere voorwaarden wilde afdwingen. Uiteindelijk 

27 Prent uit circa 1830 met daarop afgebeeld een groepje Schutters, behorend tot verschillende  
onderdelen ervan
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werd pas in 1839 in Londen het vredesverdrag getekend waarbij België definitief als 
onafhankelijke staat werd erkend. Jan had het geluk dat hij al in het voorjaar van 1832 
werd gedemobiliseerd, en zich op 6 april van dat jaar weer door zijn plaatsvervanger 
kon laten remplaçeren. Inmiddels was hij onderscheiden met het Metalen Kruis,105 
een eremedaille waarmee allen die aan de Tiendaagse Veldtocht hadden deelgenomen 
werden begiftigd.106

Terug in Rotterdam hervatte Jan (hierna aangeduid als: J.J. Koningsberger (IX2)) 
zijn werk in de theehandel. Begin 1834 nam hij – samen met zijn jongere broer 
Koo – de groothandel in thee van broer Victor over. Dankzij de inkomsten hieruit 
was hij in 1836 in staat een eigen huis te kopen, ook aan de Houttuin (nummer 
203; later omgenummerd) en dus eveneens in de ‘Waterstad’ gelegen. Het was een 
vier verdiepingen hoog, typisch Rotterdams koopmanshuis. Op deze basis trad hij 
op 24 mei 1837 in het huwelijk met Sara Hendrika (Saar) Krap.107 (Zie genealogisch 
overzicht nr f). Zij was de dochter van Cornelis Leonardus Krap, makelaar in koffie 
en thee in Rotterdam, en van Hendrika van Doesburg.108 Saar was lidmaat van de 
Hervormde Kerk. In haar jeugd had ze de opvoeding genoten, die bij een meisje van 
haar stand behoorde: ze was niet alleen in de moderne talen onderwezen, maar had 
ook (kunst)geschiedenis, muziekonderwijs en schilderles genoten.109 Twee door haar 
beschilderde, bewaard gebleven, porseleinen kopjes getuigen nog van dit laatste. 

In 1848 maakte J.J. Koningsberger opnieuw politieke onrust mee. Die deed zich 
dat jaar in veel Europese landen voor. Begin 1848 was deze in Parijs met een 
volksrevolutie begonnen. Daarbij vielen duizenden doden. Als gevolg ervan 
moest de Franse koning aftreden. De revolutiegolf sloeg daarna over naar Duitse 
vorstendommen en naar Oostenrijk. Ook in Amsterdam deden zich toen opstootjes 
voor. De schrik sloeg koning Willem II om het hart. Hij veranderde ‘in één nacht 
van conservatief in liberaal’, en benoemde een commissie ter herziening van de 
grondwet. Die commissie werkte onder leiding van Thorbecke uitermate snel: al 
eind 1848 kon de herziene grondwet worden aangenomen. Deze voorzag in een 
groot aantal wijzigingen, zoals invoering van de onschendbaarheid van de Koning en 
van de directe ministeriële verantwoordelijkheid, rechtstreekse verkiezingen voor de 
Tweede Kamer, alsmede uitbreiding van de grondrechten van de burgers. Hiernaast 
werd opnieuw bepaald dat Staat en Kerk strikt gescheiden dienden te zijn. Voorts dat 
onderwerpen als onderwijs, kiesrecht en het bestuur op gemeentelijk en provinciaal 
niveau nader bij wet geregeld moesten worden.110 De herziening in 1848 maakte 
de Nederlandse constitutie tot een moderne grondwet.111 Als een der uitvloeisels 
hiervan kwam in 1850 een kieswet tot stand. Daarin werd – zoals eerder aangestipt – 
vastgelegd, dat het actieve en passieve kiesrecht voortaan werd bepaald door iemands 
welstand, blijkend uit de hoogte van diens belastingaanslag.112 Zoals hieronder nog 
zal blijken, was op grond van deze wet en de hoogte van hun belastingaanslag niet 
alleen J.J. Koningsberger (IX 2) gerechtigd aan alle verkiezingen deel te nemen, 
maar ook de andere gezinshoofden Koningsberger die in de negentiende eeuw in 
Rotterdam woonden.

J.J. Koningsbergers zaken liepen voorspoedig. Dit maakte dat hij in 1854 f. 377 
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(waaronder f. 111 personele belasting) aan belastingen moest betalen.113 Daarmee 
behoorde hij tot de zeer kleine groep Rotterdamse mannen, die voor meer dan f. 
100 in de personele belasting werden aangeslagen.114 Hierdoor was hij bij alle 
verkiezingen stemgerechtigd. Zijn financiële middelen stelden hem verder in staat, 
er een voorname leefwijze op na te houden. In 1858 vierde hij, samen met zijn 
broer J.C. Koningsberger, het vijfentwintigjarige bestaan van hun handelsfirma. Dit 
gebeurde met een uitgebreide receptie en een groot diner.115 

Begin mei 1866 kwam J.J. Koningsberger (IX2) plotseling te overlijden. Hij was 
een van de vele slachtoffers van de dat voorjaar in Rotterdam uitgebroken cholera-
epidemie. Deze ziekte, afkomstig uit India, trok vanaf 1830 over heel Europa. In 
Rotterdam hadden zich al eerder epidemieën van deze ziekte voorgedaan, o.a. in 
1848/49 waarbij in deze stad zo’n 2.000 dodelijke slachtoffers vielen.116 Medici 
wisten toen niet wat de oorzaak ervan was,117 noch wat er gedaan moest worden om 
deze te stoppen. Talloze Rotterdammers zochten in wanhoop hun heil in overvolle 
gebedsdiensten. Anderen verlieten ijlings de stad. Aanvankelijk dacht men dat de ziekte 
veroorzaakt werd door miasmen (kwalijke dampen van rottende stoffen). Daarom 
haalden de stedelijke autoriteiten recepten uit de kast, die ook in de Middeleeuwen 
tegen deze veronderstelde ziekteverwekkers waren toegepast.118 Op advies van artsen 
kwam de gemeente in het voorjaar van 1866 met de aanwijzing dat ‘openbare 
secreten, privaten en beerputten met 
chloorkalk moesten worden ontsmet’, en 
verbood zij om urinoirs nog langer op de 
gracht te laten lozen.119 Verder besloot ze 
tot aanvoer van drinkwater in tonnen. In 
de krant van 12 mei gaf de burgemeester 
de Rotterdamse bevolking een aantal 
raadgevingen, waaronder tot het koken 
van water alvorens dit te drinken.120 
Pas in 1874 kreeg Rotterdam een 
drinkwaterleiding; eerst in 1889 werd 
riolering aangelegd.121 Deze maatregelen 
kwamen voor J.J. Koningsberger echter 
te laat. In een bericht in dezelfde krant 
van gelijke datum moest zijn echtgenote 
melden dat haar man op 10 mei 1866, 
‘na een ziekte van weinige uren’, 
overleden was.122 Hij werd begraven op 
de begraafplaats ‘Crooswijk’.123 Bij het 
opmaken van de memorie van successie 
bleek, dat hij het aanzienlijke bedrag van 
f. 172.329 had nagelaten.124 

Na enige jaren besloot zijn weduwe 
het huis aan de Houttuin te verlaten.125 
Ze verhuisde naar een huis aan de 

28 Sara Hendrika Krap (1810-1894), echtgenote 
van Johan Jacob Koningsberger (1805-1866; 
IX2)
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Schiekade (oostzijde, nr 112).126 In 1880 verhuisde ze naar de Nieuwe Haven (nr 
115).127 Niet alleen uit het bezit van een eigen huis – waarbij haar huis aan de deftige 
Nieuwe Haven het meest ‘op stand’ was128 – bleek dat Saar eveneens vermogend 
was, ook uit haar aanduiding als ‘particuliere’ in het Rotterdamse Adresboek van 
1889 valt dat af te leiden. Dit laatste duidde er namelijk op dat ze als ‘rentenier’ 
te boek stond.129 Ze had de beschikking over twee inwonende dienstbodes.130 Saar 
Koningsberger-Krap overleed op 29 augustus 1894. Haar stoffelijk overschot werd 
op 1 september daarop volgend plechtig op ‘Crooswijk’ ter aarde besteld.131

In het voorgaande bleek dat J.J. Koningsberger (IX2) een zodanig inkomen had, dat 
hij – op grond van zijn eigendom van een vier verdiepingen hoog koopmanshuis 
aan de Houttuin in Rotterdam, alsmede van zijn inkomsten uit de theehandel – voor 
méér dan 100 gulden in de personele belasting werd aangeslagen. Zijn financiële 
positie is verder af te leiden uit de omvang van zijn nalatenschap: omgerekend naar 
euro’s zou de ‘koopkracht’ daarvan nu gelijk zijn aan een bedrag in euro’s van zeven 
cijfers. Zijn economisch kapitaal was derhalve aanmerkelijk. 

Zijn financiële positie zorgde ervoor dat J.J. Koningsberger tot de selecte groep 
mannen behoorde die in Rotterdam gerechtigd was aan de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer, Provinciale Staten en de Rotterdamse gemeenteraad deel te nemen. 
Omdat die groep zo klein was,132 had deze vorm van politiek kapitaal toen nog gewicht.
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Voor wat betreft zijn sociaal kapitaal zij gewezen op de status die hij als deftig 
Rotterdams koopman had, onderlijnd door de ligging van zijn huis in de ‘Waterstad’. 
Ook zijn huwelijk met een echtgenote afkomstig uit dezelfde koopmansstand en 
zijn manier van leven droegen hieraan bij. Tenslotte zal hij enig aanzien hebben 
ontleend aan het ‘Metalen Kruis’ dat hij gerechtigd was te dragen. 

Op grond van het vorenstaande valt te concluderen dat J.J. Koningsberger over 
een geïntegreerd vermogen van aanmerkelijke omvang beschikte.133 Toetsing van 
deze vermogenspositie aan de in paragraaf 4.2 genoemde sociale stratificatie van 
Van Dijk leert, dat hij tot de eerste stand van Rotterdam behoorde.

Jacob Christiaan Koningsberger (1809-1890; Xb)

De jongste zoon van Victor Jacob Koningsberger (IX) was Jacob Christiaan (Koo; Xb). 
Met hem begint tak B. Koo werd op 10 september 1809 in Amsterdam geboren, en 
op 22 september van dat jaar luthers gedoopt.134 Hij groeide op in Rotterdam. Daar 
ging hij ook naar de middelbare school, waarschijnlijk de Franse. Toen Nederland 
in 1830 in rep en roer raakte over de opstandige beweging in België, gaf Koo (hierna 
veelal als J.C. Koningsberger (Xb) aangeduid) zich als vrijwilliger bij de Rotterdamse 
Schutterij op ‘om tegen de Belgen op te trekken’.135 Kennelijk hadden zoveel mannen 
zich in hun nationalistisch enthousiasme als vrijwilliger aangemeld, dat van zijn 
diensten geen gebruik behoefde te worden gemaakt. In 1834 nam hij zoals eerder 
vermeld, samen met zijn oudere broer Jan, de theefirma J.J. en J.C. Koningsberger 
van hun oudste broer Victor over. Op basis hiervan trad J.C. Koningsberger op 
20 mei 1835 in het huwelijk met Helena van den Berg. Zij was hervormd, haar 
echtgenoot inmiddels eveneens. Haar ouders waren Jan Cornelis van den Berg (die 
bij hun huwelijk als ‘particulier’, dus rentenier werd aangeduid) en Gijsberta van der 
Veur.136 Het echtpaar ging in het, door broer Victor verlaten, huis aan de Houttuin 

29 Miniatuurportretten van Jacob Christiaan Koningsberger (1809-1890; Xb) en zijn eerste echtgenote 
Helena van den Berg (1813-1837)
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167 wonen. Het liet zich meteen na het huwelijk portretteren.137 De huwelijksvreugde 
was van korte duur: Helena overleed op vierentwintig jarige leeftijd op 22 februari 
1837, kort na de geboorte van hun dochter Cornelia Johanna (1837-1928).138 Ze werd 
begraven op het kerkhof van de Hillegondakerk te Hillegersberg, een begraafplaats 
waar veel leden uit de gegoede Rotterdamse burgerij hun laatste rustplaats vonden.139 
Na haar overlijden werd de boedel van het echtpaar geïnventariseerd.140 Daaruit valt 
af te leiden, dat het over een voorname inboedel had beschikt.141

J.C. Koningsberger (Xb) hertrouwde betrekkelijk snel na het overlijden van 
zijn vrouw. Dat was niet ongebruikelijk voor een jonge weduwnaar uit de hogere 
burgerij.142 Op 30 januari 1839 trad hij in het huwelijk met Wilhelmina Catrina 
Hendrina (Mina) Witkamp (* 1817). Ze beleed het hervormde geloof. Haar ouders 
waren Johannes Thomas Witkamp, makelaar in koffie en thee, en Hendrina van 
Boxtel.143 J.C. Koningsberger werd bij zijn huwelijk als ‘koopman’ aangeduid.144 
Hij bleef jaren wonen in het huis aan de Houttuin. Tijdgenoten beschreven hem 
als ‘een lange man, steeds gekleed in een zwarte lakense geklede jas, buitenshuis 
met hoge hoed. Een rechtschapen burger, die zich weinig met de buitenwereld 
bemoeit en rustig zijn eigen weg gaat’.145 Na het overlijden in 1866 van zijn broer 
Jan associeerde hij zich met zijn neef Johan Jacob Koningsberger (XIa). In 1869 
zetten zij de rechtsvorm van de familiefirma om in die van een vennootschap.146 De 
inkomsten uit hun vennootschap waren zodanig, dat J.C. Koningsberger (Xb) niet 
alleen gerechtigd was om aan alle verkiezingen deel te nemen,147 maar ook in staat 

30 Gezicht op de Geldersche Kade (links) en de Spaansche Kade (rechts) in Rotterdam rond 1800. Het 
hoge huis links droeg de naam ‘De Zon’. Het werd gedurende de periode 1873-1890 bewoond door 
eigenaar J.C. Koningsberger (Xb) en zijn gezin
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om in 1873 het huis ‘De Zon’ aan de Geldersche Kade nr 2 te kopen.148 (De theefirma 
zelf bleef aan de Houttuin gevestigd). Aan deze kade lagen fraaie achttiende eeuwse 
koopmanshuizen, waarin het voornaam wonen was.149 De koop van dit grote – 
vijf verdiepingen hoge – huis was mede toegesneden op de kinderschaar van het 
echtpaar: in de loop van de jaren werden uit hun huwelijk tien kinderen geboren. 
Helaas stierven de meesten daarvan op jeugdige leeftijd; alleen zoon Victor Jacob 
(waarover in paragraaf 4.4 meer) en de dochters Hendrina Johanna (1843-1911) en 
Helena Gijsberta (1851-1945) bereikten de meerderjarige leeftijd.150 Opvallend is dat 
al deze kinderen familievoornamen kregen. (Zie het genealogisch overzicht g op 
pag. 164). 

Al aan de Houttuin had zich binnen het gezin van J.C. Koningsberger een hecht 
familieleven ontwikkeld. Dat zette zich op de Geldersche Kade voort. Ook de andere 
Koningsbergers in Rotterdam, woonachtig aan de Schiekade (daarna aan de Nieuwe 
Haven) of aan de Houttuin (daarna op het Willemsplein), namen daaraan deel. 
Tenminste eenmaal per maand kwam de hele familie bij elkaar.151 Net als bij veel andere 
gegoede Rotterdamse families werd tijdens deze bijeenkomsten muziek gemaakt, 
gereciteerd, en werden spelletjes gespeeld.152 Deze activiteiten – die onbewust zorgden 
voor een overdracht van cultureel kapitaal153 – versterkten de onderlinge band en 
verdiepten het familiegevoel.154 Een hoogtepunt vormde de uitgebreide viering begin 
1889 van het gouden huwelijksfeest van het echtpaar Koningsberger-Witkamp. Op 
31 januari vond ter gelegenheid daarvan een groots diner plaats. Tussen de (tien)155 
gangen door werden gedichten voorgedragen en toneelstukjes opgevoerd. Daaraan 
namen – blijkens het, bewaard gebleven, gedrukte programma – niet alleen alle 
Koningsbergers van beide takken deel, ook aangetrouwde familieleden vervulden 
er een rol bij.156 Hieruit kan worden afgeleid, dat er een duidelijke familie-identiteit 
bestond. Overigens kunnen al deze onderlinge visites, diners, reciteer-, muziek- en 
dansavondjes – uitingen van een elitaire levensstijl – ook gezien worden als een 
onderstreping van hun maatschappelijke positie.157 

J.C. Koningsberger (Xb) vierde zijn gouden bruiloft met een zorgeloos gevoel: 
Kort daarvoor had hij zijn handelsrelaties in een gedrukte brief laten weten ‘dat J.C. 
Koningsberger, wegens zijn gevorderden leeftijd, heden ophoudt deelgenoot te zijn 
van […] de firma J.J. en J.C. Koningsberger’.158 De brief meldde verder dat de firma 
‘zou worden voortgezet door J.J. Koningsberger V.zn en zijn medefirmant J.C. van 
den Berg G.L.zn’ (de broer van zijn eerste echtgenote). Helaas kon J.C. Koningsberger 
niet lang van zijn bestaan als rentenier genieten: op 13 januari 1890 overleed hij. Zijn 
stoffelijk overschot werd op de begraafplaats ‘Crooswijk’ ter aarde besteld.159

Enige maanden later werd de memorie van aangifte voor het recht van successie 
ingediend. Deze bevestigde dat J.C. Koningsberger bemiddeld was geweest: 
blijkens deze memorie bedroeg het zuiver actief van de boedel van het echtpaar 
Koningsberger-Witkamp f. 456.171.160 Na aftrek van o.a. de legaten aan de nichten 
Wilhelmina en Sara Hendrica Koningsberger (dochters van broer Victor) van elk 
f. 2.000, alsmede van het nog te betalen loon aan de twee inwonende dienstbodes 
bleek het zuiver saldo van de nalatenschap van J.C. Koningsberger (Xb) f. 233.744 
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te bedragen.161 Uit de memorie van aangifte valt verder af te leiden dat, naast zijn 
huiseigendom, het grootste deel van zijn erfenis uit aandelen en obligaties bestond. 
Tot 1892 behoefde over effecten geen inkomstenbelasting te worden betaald. 
Daardoor werd dit vermogensbestanddeel niet meegenomen bij de vaststelling van 
de ‘Lijsten van de Hoogstaangeslagenen in ’s Rijks directe belastingen’,162 en komt 
zijn naam niet op deze lijsten voor.

Zijn weduwe bleef in het grote huis aan de Geldersche Kade wonen. Gelet op haar 
financiële positie is het niet verwonderlijk dat ook zij in het Rotterdamse Adresboek 
van 1892 als ‘particuliere’ werd aangeduid.163 Mina Koningsberger-Witkamp 
overleefde haar echtgenoot veertien jaar. Ze overleed op 3 december 1904.164

Uit het voorgaande valt af te leiden dat de financiële middelen van J.C. Koningsberger 
(Xb) omvangrijker waren dan die van zijn broer J.J. Koningsberger. Dit stelde hem 
in staat een vijf verdiepingen hoog huis aan de Geldersche Kade te kopen, daar op 
tamelijk grote voet te leven, en een zeer forse erfenis na te laten. Hiermee staat vast 
dat zijn economisch kapitaal omvangrijk was. 

Zijn politieke kapitaal stond in de schaduw hiervan: op dit punt beschikte hij 
– gezien de aanslag in de personele belasting waarmee hij werd geconfronteerd – 
weliswaar over het recht om te stemmen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, 
Provinciale Staten en de gemeenteraad van Rotterdam en behoorde ook hij tot de 
minuscule groep Rotterdamse mannen die daartoe gerechtigd was, maar daar bleef 
het voor wat betreft deze kapitaalvorm bij. 

Wat wél een aanzienlijke omvang had, was zijn sociaal kapitaal. Dat viel niet 
alleen af te leiden uit zijn functie van Rotterdams koopman en uit zijn huis aan de 
deftige Geldersche Kade, maar ook uit de aanzienlijke manier waarop hij met zijn 
gezin leefde. Hij deed dit overigens op dezelfde voet als de andere Koningsbergers 
in Rotterdam. De portretten die hij van zijn eerste echtgenote en van zichzelf liet 
vervaardigen, wijzen in dezelfde richting. Dat geldt eveneens voor de begraafplaatsen 
die hij voor zijn eerste en tweede echtgenote (alsmede voor zichzelf) koos. Gelet op 
de muziek- en toneelavonden die hij in zijn huis liet houden, bezat hij eveneens 
cultureel kapitaal.

Op grond van het voorgaande valt te concluderen dat J.C. Koningsberger (Xb) 
over een geïntegreerd vermogen van aanmerkelijke omvang had beschikt. Voorts 
is de conclusie gerechtvaardigd dat hij – getoetst aan de criteria van de reeds eerder 
aangehaalde sociale stratificatie van Van Dijk c.s. – tot de eerste stand van Rotterdam 
behoorde. Ook al voldeed hij aan nagenoeg alle door De Nijs genoemde criteria voor 
de Rotterdamse elitekern, doordat zijn voorgeslacht in de achttiende eeuw niet in 
Rotterdam woonde en daar tot de gegoede burgerij behoorde, maakte hij daar geen 
deel van uit.

Johan Jacob Koningsberger (1845-1922; XIa)

De laatste theehandelaar onder de Koningsbergers was Johan Jacob (Jan) 
Koningsberger (XI a). Hij was de oudste zoon van (de in paragraaf 4.4 nader aan de 
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orde komende) ds Victor Koningsberger, en daarmee de voortzetter van de tak (A) 
van het geslacht. Hij werd op 25 januari 1845 in Maria-Hoorebeke (Oost-Vlaanderen) 
geboren. Jan was vernoemd naar zijn oom Johan Jacob (IX2) en daarmee indirect 
naar zijn gelijknamige overgrootvader (VII). Zijn oom Jan was dan ook getuige bij 
zijn (hervormde) doop op 23 februari daarop volgend.165 Jan was voorbestemd om 
te zijner tijd in de theegroothandel van de familie te worden opgenomen. Met het 
oog daarop ging zijn vader op zoek naar een geschikte middelbare school. Omdat 
deze in Noord-Brabant – waar hij op dat moment als predikant stond – niet te 
vinden was, stuurde ds Koningsberger zijn oudste zoon in 1857 naar de kostschool 
waarover hij in het Rotterdamse zeer goede berichten had gehoord: het ‘Instituut 
voor Jonge Heeren’ van de Herrnhutters in Zeist.166 De hoogte van het kostgeld 
van dit internaat was zodanig, dat deze school alleen voor kinderen van bemiddelde 
ouders was weggelegd.167 Hier kreeg Jan uitstekend onderwijs in onder meer de 
moderne talen.168 Dat kwam hem later goed van pas, toen hij voor zaken naar het 
buitenland moest.169 Verder leerde hij op deze kostschool veel andere jongens uit 
de gezeten burgerij kennen.170 Na deze met goed gevolg afgerond te hebben, volgde 
Jan vanaf 1863 een leertijd als koopman in Rotterdam. Het is niet duidelijk of dit op 
het kantoor van de familiefirma gebeurde, dan wel op dat van een bevriende collega. 
Doordat oom Jan Koningsberger (IX2) in 1866 plotseling overleed, werd Jans leertijd 
bekort. Al in 1869 werd hij – op 24 jarige leeftijd – als vennoot in de firma J.J. en J.C. 
Koningsberger opgenomen. 

Deze economische basis maakte het Jan (hierna veelal als J.J. Koningsberger 
(XIa) aangeduid) mogelijk in het huwelijk te treden. Op 11 augustus 1870 trouwde 
hij met Wilhelmina Catrina (Mina) Koningsberger (*1849), dochter van zijn oom 
en tante Koningsberger-Witkamp. Huwelijken tussen neef en nicht kwamen in 
die dagen onder voorname Rotterdamse families overigens meer voor.171 Dit soort 
huwelijken had als voordeel dat de huwelijkspartners elkaar goed kenden en van 
gelijk sociaal niveau waren. Bovendien, dat zo het familiekapitaal in eigen hand kon 
worden gehouden.172 Het jonge paar betrok het huis aan de Houttuin nr 52 (nieuwe 
nummering). Daar kreeg het vijf kinderen. Vier daarvan kwamen jong te overlijden. 
Opvallend is dat allen familievoornamen kregen. In 1877 werd hun laatste kind, 
Jacob Christiaan (Koo) geboren, die tak A zou voortzetten. 

Moeder Mina was – net als veel tijdgenoten – godsdienstig bewogen.173 Op 
het moment waarop ze de zorg voor haar kinderen aan haar kindermeisje kon 
toevertrouwen, hervatte zij haar taak als leidster van de zondagsschool.174 Ze was 
verder nauw betrokken bij de ‘Inwendige Zending’ onder verwaarloosde kinderen 
in Rotterdam.175 Begin 1879 sloeg het noodlot binnen het gezin opnieuw toe. Niet 
alleen twee kinderen maar ook moeder Mina kwamen toen te overlijden. Alle 
drie waren ze het slachtoffer van een roodvonkepidemie.176 Moeder Mina en haar 
gelijknamige dochter werden beiden op 8 februari 1879 op ‘Crooswijk’ begraven.177 
Vader Jan beschreef hun lijden en heengaan in een, bewaard gebleven, ontroerend 
verslag. Daarin sprak hij tevens met veel lof over degenen die de zieken hadden 
verzorgd.178 Hij ging overigens ook op een hartelijke manier om met het personeel 
van de familiefirma.179
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Na het overlijden van zijn echtgenote moest een scheiding en deling van de boedel 
plaatsvinden.180 Met het oog daarop werd eerst een inventarisatie opgesteld. De 
inventaris geeft inzicht in de grootte en indeling van hun huis aan de Houttuin nr 
52, alsmede in de inboedel van het echtpaar. Daaruit valt af te leiden dat het huis 
vier etages hoog was, en – naast een kantoor en het pakhuis op de begane grond 
– daarboven zeven kamers bevatte, via een aparte ingang te bereiken. Verder een 
keuken, twee zolders en een vliering.181 Het was derhalve een typisch Rotterdams 
koopmanshuis. Blijkens de inventarislijst had het echtpaar een voorname inboedel 
bezeten.182 Uit het overzicht blijkt verder dat de eerder door familieleden bewoonde 
panden aan de Houttuin (de nummers 54 en 56; nieuwe nummering) inmiddels op 
naam van de firma J.J. en J.C. Koningsberger waren gezet.183 Ook op de begane grond 
van deze huizen bevond zich een pakhuis voor de opslag van haar handelsvoorraad. 
Alle huizen lagen aan de noordzijde van de Houttuin. Met hun achterkant 
grensden ze aan de Steigersgracht, waarlangs de aan- en afvoer van goederen kon 
plaatsvinden. Van deze huizen is niets meer terug te vinden: ze werden verwoest bij 
het bombardement op de binnenstad van Rotterdam in mei 1940.

J.J. Koningsberger had intussen, naast een huishoudster ondersteund door 
een ‘keukenmeid’,184 een kinderjuffrouw in huis genomen om voor zijn enig 
overgebleven kind, de toen tweejarige Koo, te zorgen.185 Die situatie was weinig 
gelukkig. J.J. Koningsberger besloot daarom opnieuw in het huwelijk te treden. Op 
3 december 1880 hertrouwde hij met Cornelia Jorissina (Cornelie) van Voorthuysen 
(1848-1918). (Zie genealogisch overzicht nr f). Cornelie was de dochter van Dirk 

31 Het Institut des jeunes Messieurs (Instituut voor Jongeheeren) van de Herrnhutters te Zeist. Op 
deze kostschool zaten Johan Jacob Koningsberger (1845-1922; XIa) en zijn jongere broer Petrus 
Jacobus (Pieter; 1852-1876), zonen van ds V. Koningsberger
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Gerrit Weigardus van Voorthuysen, Rotterdams koopman,186 en Anna Elisabeth 
Geertruida Sanderson. Het prestige van het geslacht Van Voorthuysen was zodanig, 
dat de genealogie ervan kort daarop in een van de eerste delen van het ‘Nederland’s 
Patriciaat’ werd opgenomen.187 Waarschijnlijk werd rond deze tijd een (bewaard 
gebleven) portrettekening van hem vervaardigd. Aanvankelijk bleef het echtpaar 
in het huis aan de Houttuin nr 52 wonen. In 1884 werd J.J. Koningsberger (XIa) 
hier voor méér dan f. 100 in de personele belasting aangeslagen.188 Daardoor was 
ook hij gerechtigd aan alle verkiezingen deel te nemen. In 1890 kocht hij het grote 
huis (nr 9) aan het aanzienlijke Willemsplein.189 Het was – blijkens een foto – vier 
verdiepingen hoog en tamelijk breed: het telde op elke verdieping vier ramen naast 
elkaar. Genoemd plein lag in het zogenaamde ‘Nieuwewerk’. 

Het echtpaar Koningsberger-van Voorthuysen ontving graag en gaf vaak diners.190 
Blijkens notities in het aantekeningenboekje van J.J. Koningsberger (XIa) ging het 
hiernaast geregeld naar concerten en de schouwburg.191 In laatstgenoemde instelling 
woonde het niet alleen toneelstukken bij, maar luisterde het ook naar opera’s. 
Mede vanwege de toegangsprijzen was dit soort evenementen alleen weggelegd 
voor de elite.192 Verder ging het geregeld met vakantie, in binnen- en buitenland.193 
Langduriger waren de reizen naar het voorname kuuroord Bad Ems in Duitsland. 
Naar het hotel daar werd tevoren een hutkoffer gezonden met o.a. avondkleding voor 
diners en feesten.194 In eigen land was Velp voor hen een geliefd vakantieoord. 

Rond de eeuwwisseling gaf zijn zoon, Jacob Christiaan (Koo (XIIa), waarop in 
paragraaf 5.4 nader wordt ingegaan) hem te kennen dat hij er niets voor voelde om 
zijn hele leven in de theehandel werkzaam te zijn. Omdat er geen ander familielid 
voor een functie in dit verband beschikbaar was, besloot J.J. Koningsberger (XIa) 

in 1902 de ‘theefirma J.J. en J.C. 
Koningsberger’ op te heffen. Hij zal 
waarschijnlijk mede tot dit besluit 
zijn gekomen, omdat de handel in 
koloniale producten te Rotterdam al een 
aantal jaren aan het teruglopen was.195 
Daar kwam bij dat hij zijn schaapjes 
inmiddels ruim op het droge had. Hij liet 
bij brief van 26 maart aan al zijn relaties 
weten dat hij de vennootschap per 1 
april 1902 beëindigde.196 Kort daarop 
besloot het echtpaar Koningsberger- 
van Voorthuysen Rotterdam te verlaten. 
Hiermee kwam een einde aan de 
aanwezigheid der Koningsbergers 
van bijna een eeuw in deze stad. Die 
aanwezigheid had zich op sociaal 
vooraanstaand niveau afgespeeld.197 
Het echtpaar vestigde zich in Arnhem. 

32 Johan Jacob Koningsberger (XIa)
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J.J. Koningsberger ging vanaf toen als rentenier door het leven. Dat was voor iemand 
in zijn omstandigheden geen ongewone gang van zaken. Het was voor heren uit de 
hogere burgerij namelijk niet ongebruikelijk om – zo hun financiële middelen dit 
toelieten – na hun vijftigste met werken te stoppen, om zich daarna als rentenier in 
de provincie terug te trekken.198 In andere Europese landen gebeurde hetzelfde.199 
Het echtpaar betrok eerst een huis aan de Emmastraat (nr 69). Na een aantal jaren 
kocht J.J. Koningsberger het huis aan de Cronjéstraat nr 11. Dat huis ruilde hij later 
met zijn zoon Koo; zelf ging hij toen met zijn echtgenote op de Apeldoornscheweg 
nr 89 wonen.200 Omdat hij nu van alle zakelijke beslommeringen bevrijd was, 
ging hij in op het verzoek om ouderling-kerkvoogd van de hervormde gemeente in 
zijn nieuwe woonplaats te worden. Deze functie was overigens alleen weggelegd 
voor de voornaamste leden van een kerkelijke gemeente.201 Verder hield hij zich 
bezig met het ordenen van op het geslacht Koningsberger betrekking hebbende 
papieren.202 Het echtpaar leidde ook in zijn nieuwe woonplaats een druk sociaal 
leven. Daar kwam een einde aan, toen Cornelie Koningsberger-van Voorthuysen 

33 Enige huizen aan het Willemsplein (in het ‘Nieuwewerk’) te Rotterdam. Het huis met vier verdie-
pingen (nr 9) deels verscholen achter de boom was gedurende de periode 1890-1903 het woonhuis 
van het echtpaar Koningsberger-Van Voorthuysen
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op 17 maart 1918 plotseling overleed. Ze was een van de vele slachtoffers van de 
Spaanse griepepidemie. Haar echtgenoot bleef, verzorgd door een huishoudster, in 
het herenhuis aan de Apeldoornscheweg achter. Op 13 juni 1922 kwam er ook aan 
het leven van J.J. Koningsberger (XIa) een einde. 

Net als veel andere vermogenden203 leed ook hij, als gevolg van vooral het 
verdwijnen van het tsarenrijk in Rusland, in zijn effectenportefeuille gevoelige 
financiële verliezen.204 Toch bleek na zijn overlijden dat zijn erfenis – bestaande 
uit o.a. het eigendom van het huis aan de Cronjéstraat nr 11 te Arnhem, alsmede 
uit een ruime effectenportefeuille met obligaties en aandelen – nog steeds niet 
onaanzienlijk was.205 

Zoals in het voorgaande naar voren kwam, beschikte J.J. Koningsberger (XIa) over 
een aanmerkelijk economisch kapitaal. Dit bestond onder meer uit zijn eigendom 
van het grote huis aan het Willemsplein te Rotterdam en later van het huis aan de 
Cronjéstraat in Arnhem, alsmede uit een ruime effectenportefeuille. Zijn financiële 
middelen stelden hem in staat zijn functie van theekoopman op 57 jarige leeftijd 
neer te leggen, en als rentenier verder door het leven te gaan. De Russische revolutie 
van 1917 sloeg weliswaar een gevoelig gat in zijn portefeuille, maar belette hem niet 
zijn voorname leefwijze voort te zetten. 

Zijn financiële positie maakte dat hij gerechtigd was om aan alle verkiezingen op 
nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau deel te nemen. Dit laatste resulteerde 
in een bescheiden politiek kapitaal, waarvan de waarde – na de invoering in 1917 
van het algemeen mannenkiesrecht – overigens sterk was gereduceerd. Vanwege 
zijn kerkeraadsfunctie beschikte hij hiernaast over enig bestuurlijk kapitaal van 
privaatrechtelijke aard. Aanmerkelijk groter was zijn cultureel kapitaal. Dat uitte zich 
in de vorm van zijn opleiding en opvoeding op de kostschool van de Herrnhutters in 
Zeist, zijn familieleven en frequente theater- en concertbezoek te Rotterdam, als ook 
in zijn bezoeken aan (buitenlandse) tentoonstellingen. 

In het oog vallend was tevens de omvang van zijn sociaal kapitaal. Dat was 
niet alleen gebaseerd op het aanzien dat hij als Rotterdams koopman genoot, zijn 
deftige huis aan het Willemsplein, alsmede op de door hem in Arnhem bewoonde 
herenhuizen. Aan zijn status droegen ook bij de omvang van zijn huispersoneel, zijn 
sociale leven, buitenlandse reizen, alsmede de langdurige verblijven in het kuuroord 
Bad Ems. De van hem vervaardigde portrettekening past in dit beeld. 

Dit alles rechtvaardigt de conclusie dat J.J. Koningsberger (XIa) over een 
geïntegreerd vermogen van aanmerkelijke omvang beschikte. Voorts dat hij – gelet 
op de uitkomst van een toetsing van een en ander aan de sociale stratificatie van Van 
Dijk c.s. – onmiskenbaar tot de eerste stand van Rotterdam had behoord. In Arnhem 
zal hij eveneens tot de lokale elite zijn gerekend.

Niet alle negentiende-eeuwse gezinshoofden Koningsberger waren overigens in de 
theefirma van de familie werkzaam. Twee van hen gaven (op termijn) de voorkeur aan 
een heel ander beroep: dominee. Aan hen is de volgende paragraaf gewijd. Hierbij 
wordt mede onderzocht, wat de sociale positie van deze hervormde predikanten was.
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4.4  
Twee dominees 

Aan het eind van haar leven legde Cornelia (Keetje) Hooijer-Bruins (1817-1886) 
onder meer het volgende over haar jeugd vast:

Dominés waren in dien tijd bijna zonder uitzondering beschaafde menschen, 
behoorende door hunne afkomst tot de meest geachte families van den 
hoogeren burgerstand. Zij stonden in rang heel wat boven het volk, dat tot 
hen met eerbied opzag en waarop zij een onbeperkten invloed hadden. Hoe 
zuiver gereformeerd [hervormd] ze wezen mochten, zij hadden toch nog iets 
van het priesterlijk waas, dat eigenlijk in de katholieke kerk thuis behoort. 
De aristocratie eerde hen, omdat zij een soort middenpersonen waren 
tusschen haar en het volk en tevens tusschen haar en God. Alles sloot in die 
ouderwetsche maatschappij als een busje in elkander.206

De schrijfster wist waar ze het over had: ze was de dochter van een hervormde 
dominee, en getrouwd met een ambtgenoot. Het beroep van hervormd predikant207 
– waarvan er tot 1880 zo’n 1.600 in Nederland waren208 – stond in de negentiende 
eeuw in aanzien.209 Daaraan lagen meerdere oorzaken ten grondslag. Omdat twee 
gezinshoofden Koningsberger dit beroep uitoefenden, wordt in het onderstaande op 
deze oorzaken kort ingegaan.

Veel hervormde predikanten waren, zoals in het bovenstaande citaat opgemerkt, 
afkomstig uit de gezeten burgerstand.210 Niet zelden had hun vader hetzelfde 
ambt bekleed.211 Daardoor ontstonden soms ware predikanten-‘dynastieën’.212 Niet 
alle hervormde predikanten waren overigens van deftige komaf. Een deel van hen 
stamde uit een minder voornaam geslacht.213 Maar door hun deftige doen en laten 
was dit later niet meer naspeurbaar.214 Daardoor kon dit ambt een opstap bieden 
voor sociale stijging.215 Ook al was hun traktement gering – op zich een probleem 
in de negentiende eeuw, waarin iemands maatschappelijk aanzien in hoge mate 
door zijn financiële positie werd bepaald – toch werden hervormde predikanten tot 
de gezeten burgerij gerekend.216 Daarbij vormde hun status een compensatie voor 
hun beperkte bezoldiging.217 Deze status maakte voorts dat hervormde predikanten 
een gewilde huwelijkspartner waren voor dochters uit de gegoede burgerij.218 Zo’n 
‘goed huwelijk’ stelde een predikant zonder ruim eigen geld in staat toch op stand 
te leven.219

Dat een predikant tot de gezeten burgerij gerekend werd, kwam mede vanwege 
zijn deftig voorkomen.220 In de tweede helft van de eeuw zag men hem in een 
lange zwarte lakense jas over straat schrijden, met een ‘hoge zijden’ op het hoofd.221 
Zijn eerbiedwaardigheid werd echter niet alleen door zijn afkomst en voorkomen 
bepaald, maar ook door zijn welsprekendheid als kanselredenaar en als spreker in het 
openbaar.222 Zijn deftigheid werd verder ondersteund door de grootte van het huis 
dat hij bewoonde: ook in kleinere plaatsen had de pastorie (de predikantswoning) 
niet zelden de omvang van een herenhuis, gelegen in een grote tuin.223 
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Het belangrijkst in dit verband was evenwel zijn status als academicus. Vanaf het 
begin van de negentiende eeuw kregen alle hervormde predikanten hun academische 
vorming aan een van de drie (Rijks) Hoogescholen (voorlopers van de universiteiten 
in Groningen, Leiden en Utrecht).224 Om daaraan te kunnen studeren, was een 
gymnasiumdiploma voorwaarde. Hun kennis van het Latijn werd zo tevens een 
opstap tot sociale distinctie.225 Hun daarop volgende theologische opleiding aan een 
hogeschool opende voor hen uiteindelijk de toegang tot de ‘algemene beschaafde 
stand’. Een predikant had dan ook een vaste plek in de plaatselijke intellectuele 
elite.226 In Duitsland en Engeland deden zich soortgelijke ontwikkelingen voor.227

Er was nog een factor die bijdroeg aan de vooraanstaande positie van een 
hervormd predikant: zijn macht. Ook al waren sinds de Bataafse Republiek Kerk 
en Staat gescheiden, toch bleef de Staat zich in hoge mate met de Hervormde Kerk 
bemoeien. In het begin van de negentiende eeuw had koning Willem I zelfs gepoogd 
van deze Kerk een staatskerk te maken, ten einde via dit instituut de nieuwe nationale 
eenheid te kunnen versterken en ‘het volk’ op te kunnen voeden. Dit idee had hij 
echter moeten laten varen. Wel slaagde hij erin deze Kerk in 1816 bij Koninklijk 
Besluit een Algemeen Reglement op te leggen.228 Daarin kregen al haar bestuurders 
– waaronder de predikanten – tot taak 

te zorgen […] voor de belangen, zoo van het Christendom in het algemeen, 
als van de hervormde kerk in het bijzonder, de handhaving harer leer, de 
vermeerdering van godsdienstige kennis, de bevordering van Christelijke 
zeden, de bewaring van orde en eendracht, en de aankweeking van liefde 
voor Koning en Vaderland.229

Tijdens de Bataafse Revolutie waren alle kerkelijke goederen onteigend. Als 
compensatie had de Staat toen opnieuw de verplichting op zich genomen, de 
tractementen van (onder anderen) de hervormde predikanten te betalen.230 Mede 
via deze ‘zilveren koorden’ bevorderde de Staat dat deze predikanten con amore 
invulling gaven aan hun taken uit het Reglement.231 Als tegenprestatie verleende 
de Staat de predikanten, naast aanzien,232 een zekere bescherming.233 Niet alleen 
hieraan ontleenden laatstbedoelden macht, dat deden ze ook op basis van hun 
bemoeienis met de verdeling van gelden in het kader van de kerkelijke armenzorg.234 
Overigens, ook op gemeenteleden die geen enkele geldelijke ondersteuning van de 
Kerk behoefden, had een predikant invloed. Daar stond zijn positie als ‘Man Gods’ 
borg voor.235 

Dit alles maakte dat een hervormd predikant in de negentiende eeuw, als gezeten 
burger met aanzien, een graag geziene gast was: 

Doopmaal, verjaringsfeest, groene, zilveren en gouden bruiloft, deftige 
dinés en gezellige burgerlijke avondjes, alles moest gewijd worden door de 
tegenwoordigheid van een dominé. Hij had de eereplaats naast de vrouw des 
huizes, werd verzocht het feest te openen en te sluiten met een dankgebed 
overluid uitgesproken en als hij sprak luisterde ieder.236  
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Ds Victor Koningsberger (1800-1863; Xa)

Victor Koningsberger (Xa) besloot in 1834 – een jaar waarin veel onrust binnen 
de Hervormde Kerk heerste – zich geheel uit de theehandel terug te trekken. Hij 
realiseerde zich dat hij, wilde hij zijn hart volgen en theologie kunnen gaan studeren, 
eerst Grieks en Latijn moest beheersen. Met het oog daarop vertrok hij begin van dat 
jaar naar Leiden ‘om zich hier tot de Evangeliedienst voor te bereiden’. Hier liet hij 
zich waarschijnlijk door een privaatdocent in de klassieke talen onderwijzen. Verder 
volgde hij er aan de hogeschool inleidende colleges, onder meer in de Hebreeuwse 
taal. Vooral ook omdat hij zijn theologische studie pas op latere leeftijd aanvatte 
en hij op dat moment als koopman in Rotterdam al aanzien genoot, lijken sociale 
aspiraties hierbij nauwelijks een rol te hebben gespeeld.

In Leiden kwam hij in contact met een kerkelijke gemeente die bezig was zich bij 
de Afscheiding aan te sluiten. Dat was een beweging onder gemeenten, aanvankelijk 
binnen de Hervormde Kerk, van een sterk orthodoxe snit.237 In deze kringen, 
waarvan het grootste deel der aanhangers uit ‘kleine luyden’ bestond, heerste toen 
veel onvrede.238 Die had primair betrekking op de rationalistische, humanistische 
geest welke in die dagen binnen de Hervormde Kerk heerste.239 Verder ergerde men 
zich in deze gemeenten aan de bemoeienis van de van hogerhand opgelegde (lees: 
door de Koning opgedrongen) Generale Synode met de gang van zaken in de lokale 
kerkelijke gemeenten. Binnen bedoelde groepering bestond een sterke neiging 
zich dogmatisch op te stellen, de Bijbel letterlijk te nemen, en – in eigen kring – de 
kerkorde strikt te handhaven. Los van welke overheidsbemoeienis dan ook wilde 
deze in kerkelijk opzicht haar eigen weg kunnen gaan.240 Onder leiding van hun 
predikanten – die in die dagen overigens zelf veelal afkomstig waren uit de hogere 
burgerij241 – vroegen deze gemeenten in petities aan de koning om meer ruimte voor 
hun eigen richting. 

Blijkens de ledenlijst van deze Leidse gemeente was V. Koningsberger een 
van de weinige als ‘aanzienlijk’ aangemerkte leden onder hen.242 Gelet hierop is 
het niet verwonderlijk dat hij begin 1836 tot ouderling werd verkozen. De classis 
Zuid-Holland vaardigde hem daarna als afgevaardigde af naar de, in Amsterdam 
gehouden, eerste Generale Synode der Afgescheiden Gemeenten. In opdracht van 
deze synode bood hij, samen met ds A. Brummelkamp en ouderling H.G. Klijn, 
op 16 maart 1836 koning Willem I een adres aan ter verkrijging van bescherming 
van de kerkdiensten der afgescheiden gemeenten.243 De Koning voelde aanvankelijk 
niets voor hun afscheidingsverlangen, bang als hij was voor herleving van de 
vroegere kerkelijke versplintering. Die zou aan ‘zijn nationale’ Hervormde Kerk – en 
daarmee aan de nagestreefde nationale eenheid in zijn land – afbreuk doen. Toen 
boetes, inkwartiering van militairen en ander machtsvertoon niets hielpen en de 
maatschappelijke onrust alleen maar aanwakkerden, moest Willem I uiteindelijk 
bakzeil halen. Tandenknarsend stemde hij in 1838 in met de afscheiding van deze 
gemeenten van de Hervormde Kerk.244

V. Koningsberger had zich intussen medio 1836 van bedoelde Leidse gemeente 
losgemaakt. Hij vertrok op 13 september van dat jaar per schip over de Rijn richting 
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Zwitserland.245 Daar schreef hij zich te Genève in bij de ‘Ecôle de Théologie’. Deze 
theologische hogeschool was in 1832 geopend, en in het ‘Oratoire’ gehuisvest. 
Vanaf haar opening meldden stromen studenten uit kringen van het Réveil uit heel 
Europa zich voor deze hogeschool aan.246 Het Réveil was een in 1815 te Zwitserland 
ontstane internationale protestantse opwekkingsbeweging,247 die ook in Nederland 
onder leden van de Hervormde Kerk met een ‘ingekeerde vroomheid’ aanhangers 
had.248 Réveilaanhangers behoorden veelal tot de maatschappelijke bovenlaag. Ook 
zij hadden bezwaren tegen het Reglement van 1816. Ook zij waren gekant tegen de 
rationalistisch-humanistische geest binnen de Hervormde Kerk. Zij vonden echter dat 
ze deze van binnenuit moesten zien te hervormen, en haar niet mochten verlaten.249 
Bij deze beweging, waartoe V. Koningsberger zich kennelijk aangetrokken voelde, 
zouden zich in de loop van de tijd twee ontwikkelingen voordoen. In de eerste jaren 
zou de nadruk liggen op de bevordering van een warm individueel geloofsleven. 
In de periode 1840-1854 zouden de aanhangers evenwel niet alleen hiermee bezig 
blijven, maar zich ook gaan bemoeien met toestanden in de samenleving die naar 
hun oordeel verbetering behoefden, zoals alcoholbestrijding, armenzorg, verbetering 
van het onderwijs, prostitutiebestrijding en reclassering. Ook ijverden zij voor 
uitbreiding van het kiesrecht en afschaffing van de doodstraf.250 

V. Koningsberger volgde in het collegejaar 1836-1837 aan de Geneefse theologische 
hogeschool de vooropleiding. Eind 1837 sloot hij deze met goed gevolg af.251 Gedurende 
dat jaar onderhield hij een briefwisseling met ds H.P. Scholte in Nederland.252 Daarin 
informeerde hij deze predikant over de Réveilbeweging in Zwitserland. Op basis van 
de inlichtingen die hij van ds Scholte ontving, lichtte Koningsberger op zijn beurt 
‘Genève’ in over de ontwikkelingen bij de Afscheidingsbeweging in Nederland. Vijf 
brieven van deze reeks zijn bewaard gebleven en gepubliceerd.253 Medio 1839 vertrok 
hij naar Berlijn, om aan de universiteit daar af te studeren.254 

Uit het voorgaande valt af te leiden dat V. Koningsberger in theologisch opzicht 
lang zoekende was: aanvankelijk was hij immers luthers; in 1824 stapte hij over naar 
de Hervormde Kerk. Vervolgens ging hij studeren aan de vrijzinnige theologische 
faculteit van de hogeschool in Leiden, maar sloot hij zich aan bij een hervormde 
gemeente van orthodoxe snit aldaar en bewoog hij zich in kringen van de Afscheiding. 
In 1836 trok hij naar het calvinistische Genève, maar ging hij daar studeren aan een 
theologische hogeschool met een piëtistische inslag. Hij rondde zijn studie af aan de 
luthers georiënteerde universiteit van Berlijn.

Toen dat gebeurd was, ontving hij op 8 mei 1842 een beroep van de kerkelijke gemeente 
van Maria-Hoorebeke. Deze maakte onderdeel uit van een protestantse enclave in 
het verder rooms-katholieke Oost-Vlaanderen (België).255 Zijn ‘onbaatzuchtig aanbod 
om desnoods de Gemeente zonder bezoldiging te dienen’ bleek bij de beslissing om 
voor hem te kiezen een rol te hebben gespeeld.256 Verder zal zijn beheersing van 
het Frans mogelijk hebben bijgedragen aan het op hem uitgebrachte beroep. Hij 
nam het aan.257 Op 14 augustus van dat jaar deed ds V. Koningsberger als predikant 
bij deze gemeente zijn intrede. Ze was klein. Haar leden waren in het algemeen 
weinig bemiddeld. Als gevolg daarvan verkeerde de pastorie in een slechte staat 
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van onderhoud. Onder leiding van zijn nieuwe predikant besloot de kerkeraad de 
pastorie te doen opknappen, en met een vleugel van twee verdiepingen ten behoeve 
van vier slaapkamers uit te breiden. Die besluiten vielen de kerkeraad licht: zijn 
voorzitter (ds Koningsberger) had zich tevoren bereid verklaard de kosten van een en 
ander grotendeels zelf te zullen dragen, op voorwaarde dat gemeenteleden zijn tuin 
zouden onderhouden.258 Deze toezegging had hij alleen kunnen doen dankzij de 
financiële middelen waarover hij uit zijn periode in de theehandel beschikte.

Ds V. Koningsberger woonde niet lang alleen in de opgeknapte pastorie. Op 23 
augustus 1843 trouwde hij met Johanna Catharina Blommaert.259 Ze was een ‘lokale’, 
dochter van de bemiddelde Jan Baptiste Blommaert en Dina van Couwenberghe. Uit 
dit huwelijk werden in Maria Hoorebeke de jaren daarna drie kinderen geboren.260 Ze 
droegen allen familievoornamen. De eerste daarvan was Johan Jacob (XIa) die tak A 
zou voortzetten (en in de paragraaf hiervoor al aan de orde kwam). In 1851 vertrok ds 
V. Koningsberger naar Koudekerke (Zeeland). Daar was hij als hervormd predikant 
gedurende de periode 1851-1854 werkzaam. In deze plaats werd nog een zoon 
geboren. (Zie het genealogisch overzicht nr f). Na Koudekerke was ds Koningsberger 

34   Ds Victor Koningsberger (1800-1863; Xa)
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nog hervormd predikant in Hedel (1854-1857). Naar deze gemeente was hij krachtens 
koninklijke collatie beroepen.261 Zijn laatste standplaats was Fijnaart (1857-1863).262 
In een van de twee laatstgenoemde gemeenten werd waarschijnlijk zijn portret 
geschilderd. Na zijn vertrek uit Hedel schreef hij:

Met veel liefde zijn wij van allen gescheiden. Maandagmorgen liet de 
Burgemeester ons met zijn rijtuig naar Bommel brengen waar we de 
Stoomboot namen tot Dordt. Aldaar, na een uur toevens, bragt Oom Koo 
[J.C. Koningsberger, Xb] Ceetje [mogelijk een kindermeisje uit Rotterdam] 
tot ons, met welke wij om half vijf op de Moerdijksche boot gingen en 
vervolgens per spoor naar Oudenbosch. Ten half zeven kwamen wij daar aan 
en wierden er door Vrienden van hier [Fijnaart] verwelkomd, die ons met 
hunne rijtuigen herwaarts bragten. De ontvangst hier was uiterst hartelijk. 

263

 
In al zijn genoemde standplaatsen bevorderde hij – in lijn met het Réveil – waar 
mogelijk de verbetering van de armenzorg en van het lokale onderwijs.264 In deze 
plaatsen zal overigens ook een taak voor zijn echtgenote weggelegd zijn geweest: de 
regie van de zondagsschool voor de kinderen van de gemeente, alsmede die van de 
meisjesclub en de vrouwenvereniging.265 Over kinderen gesproken: voor zijn eigen 
kinderen was het niet altijd een genoegen ‘kind van de dominee’ te zijn: ze hadden 
zich voortdurend netjes te gedragen. Bovendien namen ze een enigszins geïsoleerde 
positie binnen de lokale gemeenschap in.266 

Mede omdat het middelbaar onderwijs ter plekke veel te wensen overliet, stuurde 
hij zijn beide zoons en oudste dochter naar de kostschool van de Herrnhutters in 
Zeist. Dit was niet alleen voor jongens van grote betekenis om – met het oog op hun 
beroepskeuze – het nodige onderwijs te ontvangen,267 maar eveneens voor meisjes.  
In plaats van – zoals in kringen van de gezeten burgerij te doen gebruikelijk – alleen 
Frans te leren alsmede muziek, handwerken en huishoudelijke bezigheden,268 kregen 
meisjes van goeden huize dan onderricht in o.a. de moderne talen, geschiedenis, 
aardrijkskunde, muziek, kunst en handwerken. Daardoor werd hun geest verrijkt, en 
werden ze een ook door heren gewaardeerde gesprekspartner.269 Een ‘femme savante’ 
moesten ze echter niet worden; dat was voor veel heren teveel van het goede.270 De 
beslissing van ds V. Koningsberger om zijn kinderen goed middelbaar onderwijs te 
laten volgen, leverde hen niet alleen de nodige kennis op maar ook vriendinnen en 
vrienden afkomstig uit de hogere burgerij. Het is overigens niet verwonderlijk dat ds 
Koningsberger zijn kinderen naar de – mede om de uitstekende kwaliteit van hun 
onderwijs bekend staande – kostscholen van de Herrnhutters stuurde: die vormden 
een piëtistische beweging waaraan het Réveil verwant was. 

Begin 1860 openbaarde zich bij ds Koningsberger ‘een ziekte in de lendenen’.271 
Deze belette hem af en toe zijn werk te doen, en maakte zijn vervanging nodig.272 Toch 
zag hij nog kans in 1862 een boek te publiceren.273 Verder legde hij een verzameling 
van familiepapieren aan.274 Op het laatst baarde plotseling ook de gezondheid van 



123H4 – gezeten BurgerIj In de 19e eeuw

zijn vrouw zorg. Op 12 november 1862 overleed ze, amper 39 jaren oud. Later bleek 
ze in het bezit te zijn geweest van een zevental (van haar vader geërfde) percelen 
grond in haar geboorteplaats Maria Hoorebeke en in Mater. Deze vererfden nu op 
haar oudste zoon.275 Met de gezondheid van vader ging het daarna ook bergafwaarts. 
Op zaterdag 31 oktober 1863 blies ds V. Koningsberger zijn laatste adem uit.276 

Kort na zijn begrafenis werd het huishouden opgedoekt. Zijn uitgebreide 
bibliotheek werd in 1864 te Utrecht geveild.277 Omdat zijn kinderen nu wees waren 
geworden, werden ze door hun tantes en ooms in Rotterdam opgevangen: de oudste 
kinderen werden door hun oom en tante Koningsberger-Krap onder hun hoede 
genomen, de jongste door hun oom en tante Koningsberger-Witkamp.278 Dat het 
familiegevoel nog springlevend was, blijkt eveneens uit het feit dat J.C. Koningsberger 
(Xb) voogd van alle kinderen van zijn oudste broer werd, en ds V.J. Koningsberger 
optrad als hun toeziend voogd.279

Voor wat betreft de vermogenspositie van ds V. Koningsberger (Xa) kwam in het 
voorgaande al naar voren, dat hij zijn theologische studie aan de hogescholen/
universiteiten in Genève en Berlijn had kunnen volgen dankzij de financiële 
middelen die hij vóór 1834 met zijn theehandel had vergaard. Deze bleken van 
een zodanige omvang te zijn dat hij, ook na de financiering van zijn studie, geld 
over had om de kosten van de verbouwing en uitbreiding van de pastorie in Maria 
Hoorebeke nagenoeg volledig voor zijn rekening te kunnen nemen. Daarnaast 
bleek hij financieel in staat te zijn, drie van zijn kinderen naar de kostscholen van 
de Herrnhutters in Zeist te laten gaan, 280 en zijn jongste zoon aan de Hoogeschool 
in Utrecht theologie te laten studeren281 (inclusief het kostbare lidmaatschap van 

35 Johanna Catharina Blommaert 
(1823-1862), echtgenote van ds 
V. Koningsberger, en hun jongste 
zoon Pieter
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het Utrechtsch Studenten Corps).282 Ook al ontbreken exacte gegevens over de 
omvang van zijn economisch kapitaal, uit het vorenstaande valt af te leiden dat dit 
aanmerkelijk moet zijn geweest. 

Voorts werd duidelijk dat ds V. Koningsberger eveneens over een aanmerkelijk 
cultureel kapitaal beschikte in de vorm van onder meer een voltooide academische 
studie. Die had hem toegang verschaft tot de intellectuele elite. Zijn theologische 
bibliotheek, bestaande uit naar schatting enige honderden boeken, was daarvoor niet 
alleen een van de fundamenten geweest, maar ook een uiting ervan. Tot dit kapitaal 
kunnen ook de vijf door hem vertaalde preken van Luther worden gerekend, die hij 
op eigen kosten in brochurevorm uitgaf. Hetzelfde geldt voor het boek dat hij aan het 
einde van zijn leven publiceerde.

Hiernaast bleek hij over veel sociaal kapitaal te hebben beschikt. Dit kwam 
allereerst tot uitdrukking in het prestige dat hij als hervormd predikant genoot, en 
in de vooraanstaande positie die hij in elk van zijn standplaatsen innam. Voorts in 
de vriendenkring waarover hij in zijn standplaatsen beschikte. Verder vormde zijn 
familienetwerk hiervan een teken. Ook de grote pastorieën welke hij bewoonde, 
hadden aan zijn status bijgedragen. Hetzelfde gold voor het portret dat rond 1860 
van hem werd vervaardigd. Tenslotte had hij, op grond van zijn kiesrecht, een 
beperkt politiek kapitaal.

Op basis van dit alles kan worden geconcludeerd, dat ds V. Koningsberger over 
een geïntegreerd vermogen beschikte dat voor wat betreft de meeste componenten 
van aanmerkelijke omvang was. Dit rechtvaardigt tevens de conclusie dat hij tot de 
(lokale) notabelenelite behoorde.

Ds Victor Jacob Koningsberger (1840-1923; XIb)

Victor Jacob (Victor) Koningsberger (XIb) was de enige zoon van het echtpaar 
Koningsberger-Witkamp die zijn jeugdjaren overleefde (en daarna tak B van het 
geslacht voortzette). Hij was al vroeg tot de conclusie gekomen dat hij niet in de 
theehandel van de familie werkzaam wilde zijn, maar theologie wilde gaan studeren. 
Deze beslissing – die voor hem de weg vrij zou maken om de academische functie 
van predikant te bereiken – was financieel gezien echter hoogst onaantrekkelijk: 
het traktement van een predikant was immers laag.283 Toch was hij kennelijk bereid 
deze prijs voor zijn theologische voorliefde te betalen. Waarschijnlijk rekende hij op 
financiële bijstand (c.q. de erfenis) van zijn vader. Deze stemde uiteindelijk met zijn 
keuze in. Victor doorliep het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. Na het behalen 
van zijn eindexamen vertrok hij in 1858 naar Utrecht om aan de Hoogeschool 
aldaar de theologische studie aan te vatten.284 Hij werd er meteen lid van het 
Utrechtsch Studenten Corps (USC), een (standsgebonden)285 studentenvereniging 
die toegang tot de elite gaf.286 Binnen deze vereniging trad hij toe tot het theologisch 
dispuutgezelschap ‘Secor Dabar’.287 De financiële toelagen die zijn vader hem 
verstrekte stelden hem niet alleen in staat zijn studie te volgen, maar tevens actief 
aan het studentenleven deel te nemen.288 De corpscultuur, habitus en mores die hij 
hier leerde, zouden hem zijn hele leven bijblijven en te stade komen.289 
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V.J. Koningsberger studeerde af in een tijd, waarin de theologische faculteiten de 
grootste aantallen studenten kenden.290 Daardoor was het voor kandidaten in de 
theologie uitermate moeilijk om een predikantsplaats te bemachtigen. Dit had geleid 
tot een heus proponentenprobleem: niet zelden gingen er jaren overheen, voor een 
kandidaat van een kerkelijke gemeente een beroep ontving.291 Hij was daarom blij 
toen zijn oom, ds V. Koningsberger (Xa), hem – na zijn bevordering tot proponent292 
– in de loop van 1862 verzocht naar Fijnaart te komen om hem in verband met diens 
ziekte tijdelijk te vervangen. 

Aan deze bijstand kwam een eind, toen hij begin 1863 zelf een beroep van 
de hervormde gemeente in Noordwijk aan Zee ontving. De keus bleek op hem te 
zijn gevallen ‘overeenkomstig de electie van den Heer F.A.G. Graaf van Limburg 
Stirum, Noordwijk’.293 Deze was, als eigenaar van de heerlijkheid ‘Noordwijk’, in 
het bezit van het collatierecht – het heerlijk recht tot benoeming van onder anderen 
de predikant in deze plaats –, en derhalve nauw bij de beroeping betrokken. V.J. 
Koningsberger nam dit beroep met beide handen aan. Omdat hij nu van een vast 
inkomen – hoe betrekkelijk van omvang ook – zou zijn verzekerd, kon hij trouwen. 
Dat deed hij op 20 mei 1863 met Magdalena Catharina Jurriaanse (* 1838). Op 7 juni 
daarop volgend vonden zijn bevestiging en intrede plaats.294 Binnen een jaar stond 
hij er echter weer alleen voor: zijn echtgenote kwam op 10 maart 1864 te overlijden, 
vlak na de geboorte van hun dochter. Die stierf kort daarop zelf eveneens. 

Op 26 oktober 1864 hertrouwde ds V.J. Koningsberger met Josina Cornelia 
(Josien) Tieleman (* 1844). Haar vader, Adriën Tieleman, was een welgesteld 
koopman. Begin 1865 vertrok het echtpaar Koningsberger-Tieleman naar zijn 
volgende standplaats: Hazerswoude (1865-1867). Daarna diende hij als predikant 
de Ned. Herv. Gemeenten te Velp (1867-1871) en te Utrecht (1871-1900).295 Uit 
dit echtpaar werden vijf kinderen geboren. Daarvan werden alleen Johanna Maria 
(1868-1906), Jacob Christiaan en Johan Jacob meerderjarig.296 In het oog valt dat de 
jongens familievoornamen kregen. (Zie het genealogisch overzicht g op pag. 164). 

Ds V.J. Koningsberger kreeg in zijn laatste standplaats veel van doen met prostitutie. 
Als gevolg van de snelle toename van de bevolking van Utrecht in het laatste kwart 
van de eeuw – mede samenhangend met de agrarische crisis, en de ontluikende 
industrialisatie in de stad – was de prostitutie er sterk toegenomen. In het kader van het 
beschavingsoffensief van die dagen trok een leger van maatschappelijke organisaties 
daartegen ten strijde.297 In 1886 werd het ‘Protestantsch Doorgangshuis voor 
Vrouwen’ geopend waar ‘jeugdige slachtoffers der zonde’ een toevluchtsoord konden 
vinden. In 1888 volgde de oprichting van de ‘Utrechtsche Middernachtzending’. Een 
van de activiteiten daarvan was dat leden zich voor bordelen opstelden om bezoekers 
te wijzen op het immorele van hun gedrag.298 Ds Koningsberger beijverde zich, in 
lijn met het Réveil, om meisjes en vrouwen de prostitutie vaarwel te laten zeggen. 
Zo mogelijk plaatste hij hen in asiel ‘Steenbeek’ – een door Réveilaanhanger ds 
O.G. Heldring opgezette inrichting in Zetten waar ze een opleiding tot dienstbode 
kregen.299 De omvang van het probleem en de ellende die het veroorzaakte leidden 
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er uiteindelijk toe, dat de Utrechtse gemeenteraad in 1890 tot een algeheel 
bordeelverbod in de stad besloot.300 

Ds Koningsberger speelde in zijn Utrechtse tijd tevens een (kleine) rol bij 
de Doleantie van 1886/87. In de aanloop daarnaar toe was het al langer onrustig 
binnen de Hervormde Kerk. Een van de aanstichters daarvan was dr A. Kuyper. 
Deze Amsterdamse predikant was erop uit om tot een scheiding te komen tussen 
de voorstanders van een intellectueel radicalisme – een moderne theologische 
stroming, vooral aangehangen door de elite binnen de Hervormde Kerk – aan de 
ene kant, en zijn orthodox-christelijke aanhangers veelal behorende tot de kleine 
luyden aan de andere zijde.301 Naar het oordeel van socioloog Zahn was dit conflict 
overigens geen kerkconflict, maar een standenconflict tussen de liberaal denkende, 
welgestelde bourgeoisie die in de Hervormde Kerk bleef, en de orthodox-calvinistische 
kleinburgerij die daarbuiten haar eigen weg wilde gaan.302 

Die onrust liet zich ook voelen binnen de centrale Utrechtse kerkeraad welke 
vanouds een sterke orthodoxe stroming kende. Eind 1886 ging het Provinciaal 
Kerkbestuur van Utrecht over tot de schorsing van dertien lidmaten, waaronder 
enkele predikanten en ouderlingen. Dit gebeurde omdat betrokkenen weigerden 
zich langer aan de synodale kerkorde der Hervormde Kerk te houden. Op 23 
maart 1887 barste de bom. Tijdens de die dag gehouden kerkeraadsvergadering 
las ds Koningsberger – op verzoek van de praeses – het schorsingsbesluit van het 
provinciaal kerkbestuur voor.303 De kerkeraad besloot daarop in meerderheid, de 
geschorsten niet langer in zijn midden te dulden. De ‘gereformeerden’ werd verzocht 
de vergadering te verlaten. Dat weigerden ze. Emotionele taferelen speelden zich toen 
af, vooral op het moment dat een van de predikanten een luid orerende, dissidente 
collega (ds H. Hoekstra) met zijn wandelstok te lijf wilde gaan. Een verslag van dit 
gebeuren meldt verder: ‘Ook Ds Koningsberger moet er van weerhouden worden, 
handtastelijkheden tegenover Ds Hoekstra te bedrijven’.304 De geschorsten en andere 
dissidenten werden met veel moeite de vergaderzaal uit gewerkt. Daarop stapten 
ze uit de Hervormde Kerk.305 Omdat zich die jaren in andere plaatsen (waaronder 
Amsterdam) soortgelijke gebeurtenissen hadden voorgedaan, was toen een nieuwe 
kerkscheuring een feit: de Doleantie.306 

Naast dit soort spanningvolle bijeenkomsten maakte ds Koningsberger ook 
feestelijker gebeurtenissen mee. Zo was hij in 1884 te gast bij de – grootscheeps 
gevierde – zeventigste verjaardag van de beroemde dichter-dominee (prof. dr) 
Nicolaas Beets.307 Op twintig augustus 1896 was hij zelf het feestelijk middelpunt 
van een receptie ter viering van zijn 25-jarig ambtsjubileum in Utrecht.308 In 1899 
was hij wederom bij de familie Beets te gast, nu als genodigde voor de receptie ter 
gelegenheid van het aanstaande huwelijk van dochter Ada Geertruida met Jean 
Jacques Went.309 Blijkens een verslag van deze festiviteit kwam toen de hele Utrechtse 
upper ten zijn opwachting maken, waaronder deftige echtparen van adellijke en 
patricische afkomst, alsmede een stoet hoogleraren en predikanten.310

In 1900 legt ds V.J. Koningsberger zijn ambt neer.311 Waarom dit gebeurde, valt 
niet meer te achterhalen.312 Het zou kunnen zijn dat hij – na de ontvangst van de 
erfenis van zijn (in 1890 overleden) vader – uiteindelijk besloten had, als rentenier 
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verder door het leven te gaan.313 Mogelijk 
ook had hij, net als andere vakbroeders,314 
genoeg van het predikantschap. Omdat 
hij nu predikant-af was, moest hij 
na verloop van tijd de door hem in 
Utrecht bewoonde pastorie verlaten. 
Het echtpaar Koningsberger-Tieleman 
vond toen onderdak in het ruime huis 
van hun zoon Johan Jacob (XIIc) aan 
de Kerkstraat 41 in Leerdam. In deze 
plaats leefde het een teruggetrokken 
bestaan. Daar overleed ds Victor Jacob 
Koningsberger op 30 april 1923. Zijn 
echtgenote volgde hem zes jaar later (op 
7 februari 1929). Hun beider stoffelijk 
overschot werd in een eigen graf op de 
algemene begraafplaats aan de Tiendweg 
te Leerdam begraven.315 Dit graf is daar 
thans nog te vinden.

Voor wat betreft zijn vermogenspositie 
valt uit het voorgaande af te leiden, dat ds 
V.J. Koningsberger (XIb) – mede dankzij 
de erfenis van zijn vader – over tamelijk ruime financiële middelen beschikte. Het feit 
dat hij (zoals in het volgende hoofdstuk nog zal blijken) in staat was de academische 
studie van zijn oudste zoon te bekostigen en zijn jongste zoon financieel bij te staan 
bij de aankoop van diens huis, vormt daarvan een bevestiging. Dit geldt evenzo voor 
zijn terugtreden als predikant op zestigjarige leeftijd. Op grond hiervan kan worden 
vastgesteld dat hij een niet onaanzienlijk economisch kapitaal moet hebben bezeten. 
Van zijn financiële middelen was aan het eind van zijn leven overigens betrekkelijk 
weinig over.316 

Zijn politiek kapitaal bestond uit zijn – gedurende zijn leven nog spaarzaam 
toegekend – kiesrecht. Van grote omvang was zijn cultureel kapitaal. Dat bleek 
immers te bestaan uit zijn gymnasiumdiploma, zijn aan de theologische faculteit 
van de Utrechtsche Hoogeschool behaalde academische graad, en zijn in aanzien 
staand ambt – met als culminatiepunt zijn langjarig predikantschap in het deftige 
Utrecht. Tot dit kapitaal behoorde tevens zijn culturele (en financiële) ruimte om 
zijn oudste zoon een academische studie te doen volgen (inclusief het lidmaat- en 
senatorschap van het USC).

Voorts bleek hij over nogal wat sociaal kapitaal te hebben beschikt. Daaraan hadden 
niet alleen zijn lidmaatschap van het Utrechtsch Studenten Corps en de habitus die 
dit hem had bijgebracht bijgedragen, maar vooral ook zijn ambt als predikant en de 
kringen waarin hij in Utrecht had verkeerd. De druk bezochte receptie ter gelegenheid 
van zijn 25-jarig ambts-jubileum in die stad had zijn status onderlijnd. 

36 Ds Victor Jacob Koningsberger  
(1840-1923; XIb)
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Ten aanzien van ds V.J. Koningsberger kan op grond van het voorgaande worden 
geconcludeerd dat hij een geïntegreerd vermogen van deels aanmerkelijke omvang 
bezat. Dit maakt de conclusie gerechtvaardigd, dat ook hij deel uitmaakte van de 
lokale notabelenelite.

4.5  
Conclusies 

Op grond van het in paragraaf 4.3 vermelde valt de conclusie te trekken, dat zowel 
J.J. (IX2) als zijn broer J.C. (Xb) en neef J.J. Koningsberger (XIa) in Rotterdam over 
een economisch kapitaal van aanzienlijke omvang beschikten, bestaande uit het 
eigendom van een huis in de ‘Waterstad’ en uit een ruim aandelenbezit. Hetzelfde 
gold voor hun sociaal kapitaal. Dit hadden zij te danken aan hun beslissing, de 
theegroothandel van hun oudste broer over te nemen respectievelijk daarin te gaan 
werken. Verder bleek dat ze alle drie enig politiek kapitaal hadden in de vorm van 
het, tot 1887 slechts voor weinigen weggelegde, kiesrecht. Hiernaast hadden enigen 
van hen cultureel kapitaal. Gezien het voorgaande kan worden vastgesteld, dat alle 
genoemden over een geïntegreerd vermogen beschikten. Mede gelet op de stratificatie 
van Van Dijk c.s. behoorden ze daarmee tot de eerste stand van Rotterdam. Verder 
kan worden geconcludeerd dat ze – omdat hun geslacht in de achttiende eeuw geen 
onderdeel van de gegoede burgerij van Rotterdam had uitgemaakt – niet tot de inner 
circle van de elite aldaar hadden behoord. 

Hiernaast kwam naar voren dat ook de predikanten ds V. (Xa) en ds V.J. Konings-
berger (XIb) een geïntegreerd vermogen bezaten. Zij bleken immers niet alleen 
een aanmerkelijk economisch en sociaal kapitaal alsmede een bescheiden politiek 
kapitaal te hebben, maar tevens over een ruim cultureel kapitaal te beschikken. 
Dankzij dit geïntegreerde vermogen bleken de beide predikanten tot de kringen der 
lokale intellectuele- en notabelenelites te behoren. 

Dat de beslissing om hun hart te volgen en theologie te gaan studeren in plaats 
van in de theegroothandel van de familie te blijven c.q. te gaan werken hen financieel 
en sociaal niet had opgebroken, bleek overigens het gevolg van het feit dat ze beiden 
toch de beschikking hadden over de – aan bedoelde theehandel ontleende – nodige 
financiële middelen om op stand te kunnen blijven leven. Op basis van dit alles 
kan worden geconcludeerd, dat alle gezinshoofden Koningsberger in de negentiende 
eeuw op lokaal niveau tot de eerste stand c.q. notabelenelite behoorden. 

Uit dit en het daaraan voorgaande hoofdstuk valt af te leiden dat de terugkeer van 
het geslacht op het bovenste sociale segment een tijdvak van vijf generaties had 
gevergd. De lengte van deze terugweg hing ongetwijfeld samen met de tijd die het de 
gezinshoofden Koningsberger van de VIIIe en IXe generaties niet alleen kostte om 
te integreren, maar ook om de sociale dip – veroorzaakt door de drie opeenvolgende 
migraties van de gezinshoofden der generaties Va, VI en VII – te boven te komen. 
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Aan deze terugkeer lag een complex van interne en externe factoren ten grondslag. 
Voor wat betreft de interne droeg de (eerder genoemde) beslissing van de vier 
Rotterdamse gezinshoofden om in de theehandel te gaan c.q. blijven werken in hoge 
mate bij aan hun stevig financieel fundament. Dit was eveneens gunstig voor hun 
sociaal kapitaal. Dat laatste werd verder versterkt door de keuze van hun echtgenote(s) 
van tenminste gelijke stand, alsmede door hun levensstijl. De beslissing van de twee 
betrokken gezinshoofden Koningsberger om theologie te gaan studeren en het 
aanzienlijke predikantsambt te gaan vervullen, leverde hen een toename van hun 
sociaal en cultureel kapitaal op.

Een externe factor die aan hun sociale positie bijdroeg was de totstandkoming 
van de grondwet van 1848. Die verschafte hen (dankzij hun financiële positie) met de 
Kieswet van 1850 definitief het kiesrecht, en daarmee enig politiek kapitaal. Verder 
trokken de Rotterdamse familiehoofden profijt van de protectie in de negentiende 
eeuw van de koloniale handel, alsmede van de toen plaatsvindende economische 
opbloei van hun havenstad – mede als gevolg van de aanleg van de Nieuwe 
Waterweg. Overigens maakten in deze eeuw ook andere geslachten een soortgelijke 
ontwikkeling door.317 

De standsgevoelige negentiende eeuwse maatschappij bleek – ondanks de 
progressieve grondwet van 1848 waarbij niet alleen de standenregeling, maar ook de 
meeste heerlijke rechten werden afgeschaft – nadien toch nog lang als onveranderlijk 
te worden gevoeld. Dit werd in de hand gewerkt doordat een deel van de heerlijke 
rechten na 1848 werd gehandhaafd. Zo hield het heerlijk collatierecht, waarmee ds 
V.J. Koningsberger in 1863 werd geconfronteerd, tot 1922 stand. Het zou daarna pas 
met de dood van zijn laatste eigenaren langzaam uitsterven.318 Hiernaast bleven ook 
andere standsbevestigende wettelijke regelingen nog lang na 1848 ongewijzigd.319 
Dit alles bleek ervoor te zorgen dat de Nederlandse samenleving ook na 1848 een 
hiërarchisch geordende standenmaatschappij bleef,320 zij het dat de eerste stand 
niet langer een gesloten bastion vormde. Een belangrijke factor hierbij was dat 
economisch-, politiek-, sociaal- en cultureel kapitaal gedurende het grootste deel van 
de negentiende eeuw bij de gezeten burgerij onlosmakelijk met elkaar verbonden 
bleven. Daardoor leverden deze haar onveranderlijk een geïntegreerd vermogen op. 
Hierdoor bleef haar positie in de notabelenelite ongeschonden.

Dit neemt niet weg dat zich in deze kringen wel degelijk ook veranderingen 
voltrokken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het feit, dat de ‘aristocratie’ er na 
1848 toe overging haar zonen massaal te laten studeren. Ook onder andere delen van 
de hogere burgerij valt vanaf de eerste helft van de negentiende eeuw overigens een 
academisering waar te nemen. Dat was eveneens bij de Koningsbergers het geval. 
Hetzelfde gebeurde bij andere koopmansgeslachten in Rotterdam waarvan zonen 
niet alleen rechten gingen studeren, maar ook voor – overigens eveneens respectabele 
– andere studies zoals geneeskunde en theologie kozen.321 Hetzelfde gebeurde 
bij andere geslachten uit de eerste stand elders. In de literatuur is laatstbedoelde 
ontwikkeling wel gesignaleerd,322 maar de redenen daarvoor zijn (voor zover ik weet) 
nooit uitgebreid onderzocht.323 Dit zou een breed onderzoek vergen.
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5  
ACADEMICI IN DE 20e EEUW

Nederland vertoonde tot in de jaren zestig van de vorige eeuw twee gezichten: 
enerzijds dat van een land waar alles hetzelfde bleef. Zo leek de sociale situatie 
met haar ongelijkheid en maatschappelijke verdeeldheid veel op die van de eeuw 
ervoor. Hetzelfde gold voor de kerkelijkheid.1 Kortom: stilstaand water. Anderzijds 
toonde het een gelaat met sterk wisselende trekken. Zo nam de bevolking toe van 
circa vijf miljoen inwoners in 1900 tot circa twaalf miljoen in 1970. In combinatie 
met de doorzettende industrialisatie leidde dit onder meer tot een forse groei van 
de steden, en een afname van de bevolking op het platteland. Ook in politiek en 
maatschappelijk opzicht waren er veranderingen: zo kregen alle mannen in 1917 
kiesrecht, in 1919 gevolgd door de vrouwen. Voorts groeiden politieke groeperingen 
uit tot dito partijen, die mede zorgden voor een toename van de bemoeienis van de 
overheid. Verder leidden ze tot een maatschappelijke opdeling in zuilen. Daarnaast 
zorgden wetenschappelijk onderzoek, uitvindingen en technische ontwikkelingen 
op velerlei terrein voor vernieuwingen.

Buiten Nederland deden zich nog veel schokkender gebeurtenissen voor. Zo vond 
gedurende de jaren 1914-1918 voor het eerst een Wereldoorlog plaats. Nederland 
mobiliseerde al zijn dienstplichtigen en hield hen jaren onder de wapenen, maar 
slaagde erin zelf buiten het oorlogsgewoel te blijven. Liet deze oorlog Nederland 
ongemoeid, ten aanzien van andere landen gold het tegenovergestelde: hij kostte 
miljoenen militairen en burgers het leven, en maakte een eind aan o.a. het Russische 
tsarenrijk (1917), het Duitse keizerrijk, alsmede aan de Oostenrijks-Hongaarse 
dubbelmonarchie. Ook de val van het Sultanaat in Turkije (1922) was er een gevolg 
van.

Toen de rust leek weergekeerd, stortten in 1929 in de Verenigde Staten de beurzen 
in. Dit leidde tot een economische crisis. Die strekte zich over de hele wereld uit, en 
deed zich nog jaren daarna voelen. In het verlengde van deze oorlog en crisis voltrok 
zich gedurende de periode 1939-1945 de Tweede Wereldoorlog.2 Nederland werd 
toen (in mei 1940) zelf ook door Duitse troepen onder de voet gelopen. Nederlands-
Indië overkwam hetzelfde, toen Japanse troepen dit eilandenrijk in februari 1942 
overrompelden. De bevolking in beide delen van het Koninkrijk leed hier sterk 
onder. In mei resp. augustus 1945 was deze wereldbrand formeel ten einde.

Het herstel na deze oorlog leverde in Nederland weliswaar een grootschalige 
wederopbouw van woningen en fabrieken op, maar betekende politiek en sociaal 
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toch vooral een restauratie van de vooroorlogse situatie. Van de tijdens de oorlog 
ontwikkelde plannen tot vernieuwing kwam niets terecht.3 In feite herleefde de sterk 
verzuilde samenleving, en zorgden veel kiezers die hun kerk en christelijke partij 
trouw waren gebleven ervoor dat de confessionelen hun meerderheid behielden.4 
Overigens, niet over de hele linie vond een ‘herstel van de oude toestand’ plaats: 
Indië veranderde in 1949 van een Nederlandse kolonie in de onafhankelijke staat 
Indonesië. 

Gedurende de periode 1950-1973 zorgden de landbouw, industrie en 
dienstensector voor een sterke economische groei. Die deed de welvaart in 
brede kringen van de bevolking fors toenemen.5 Daarnaast ontwikkelde zich de 
verzorgingsstaat.6 Nederland bleef met dit alles tot begin jaren zestig een stabiel land 
waarin de heersende normen en waarden bij de meerderheid van de bevolking stevig 
verankerd leken.7 De sociale controle binnen de zuilen droeg hier flink aan bij.8 

Pas in de loop van de jaren zestig deden zich fundamentele wijzigingen voor. Die 
lieten ook de elite niet ongemoeid. Alvorens in paragraaf 5.2 aandacht aan deze – 
diep ingrijpende – maatschappelijke veranderingen te besteden, wordt in paragraaf 

37  De Volksraad van Nederlandsch-Indië, in 1918 voor het eerst bijeen. Links (in het witte uniform) 
gouverneur-generaal mr J.P. graaf van Limburg Stirum, zijn installatierede uitsprekend. Helemaal 
rechts dr J. C. Koningsberger (1867-1951; XIIb), toenmalig voorzitter van deze Raad.
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5.1 eerst – als schildering van de context waarin de gezinshoofden Koningsberger 
van de generaties XII en XIII leefden – nader ingegaan op een aantal onderwerpen 
waarmee zij te maken hadden. Zelf komen de betrokken gezinshoofden aan de orde 
in de paragrafen 5.3 en 5.4. Hierbij wordt niet alleen hun leven geschetst, maar wordt 
ook bekeken in hoeverre de grote maatschappelijke veranderingen eveneens op hen 
vat hadden. Op grond daarvan worden in paragraaf 5.5 conclusies getrokken. Hierbij 
wordt onder meer duidelijk, of deze generaties erin slaagden een sociale positie op 
eliteniveau te handhaven.

5.1  
Nederland tussen 1900 en ‘1968’

De Nederlandse samenleving bleef, zoals gezegd, tot ver in de twintigste eeuw 
veel van haar ‘19e eeuwse’ sociale karakter behouden. De sociale ongelijkheid bleef 
groot.9 In de bovenlaag werd nog heel lang in standen (als statusgroepen) gedacht 
en gesproken. Daar ging men mee door tot in de jaren zestig.10 Autobiografieën 
van mensen uit die laag getuigen hiervan,11 evenals beschrijvingen van het tijdperk 
rond het midden van bedoelde eeuw op basis van gesprekken met tijdgenoten.12 
De hiërarchie was vooral op afkomst, bezit en ontwikkeling gebaseerd. De sociale 
piramide bestond uit drie hoofdlagen of -standen, met daarbinnen substanden/-
lagen.13 

De bovenkant van deze piramide werd gevormd door de ‘hogere standen’: de 
adel en de ‘grote’ of ‘gegoede burgerij’. Deze groep telde enkele procenten van de 
bevolking, en was meestal hervormd.14 De meesten van hen vonden hun werk in de 
vrije beroepen, wetenschap, politiek, de leiding van de ambtelijke dienst, of in het 
bedrijfsleven. Deze hogere standen hadden het in veel levenssferen voor het zeggen.15 
Daaronder bevond zich de ‘middenstand’, ook wel als ‘kleine burgerij’ aangeduid. 
Die bestond uit mensen die als kleine zelfstandige met een winkel, bedrijfje of 
eigen boerderij hun brood verdienden, of in loondienst waren als bijvoorbeeld 
onderwijzer, kantoorklerk of hoogopgeleide arbeider. De overgrote meerderheid van 
de Nederlanders behoorde tot de onderste lagen van de piramide. Ze kregen hun 
loon als fabrieks- of boerenarbeider, dan wel als ongeschoold loswerkman. 

De sociale verschillen tussen de onderscheiden groepen en lagen waren groot. Ze 
kwamen op allerlei manieren tot uiting, zoals bijvoorbeeld in houding en gedrag, 
taalgebruik, kleding, behuizing, onderwijs, werkkring en sport.16 Ieder werd geacht 
haar/zijn plaats te kennen in de sociale rangorde, en zich daarnaar te gedragen.17 
De hiërarchie werd als vanzelfsprekend ervaren. Zij werd – zonder dat daartoe veel 
voorschriften bestonden – door ieder gerespecteerd en gehanteerd.18 Men trouwde 
meestal binnen zijn eigen kring.

Helemaal statisch was de sociale indeling uiteraard niet. Mede op basis van een 
sterke inkomensgroei en via hoger onderwijs was het mogelijk sociaal te stijgen. De 
oude bovenlaag voelde er echter weinig voor dat ‘nouveaux riches’ tot hun kringen 
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zouden doordringen. In het kader van een beschavingsdefensief daartegen,19 
werd in 1910 een start met het Nederland’s Patriciaat gemaakt.20 Deze uitgave was 
bedoeld om ‘de genealogie van geslachten vast leggen die krachtens geboorte tot 
de aanzienlijkheid’ in Nederland behoorden – een sociale verdedigingslinie tegen 
‘homines novi’ (‘nieuwkomers’) derhalve.21 In deze reeks werden in de begintijd 
primair ‘takken van adellijke familiën welke niet tot den adel van het Koninkrijk 
behooren’ opgenomen, alsmede ‘aanzienlijke geslachten die met den adel zijn 
vermaagschapt, óf wel door hun stand in de eerste kringen verkeeren’.22 Met dit 
laatste werd vooral gedoeld op geslachten die tot het oude regentenpatriciaat hadden 
behoord. In latere jaargangen werden naast ‘patricische familiën’ in enge zin 
[geslachten die vóór 1795 in de regering van een stad hadden gezeten] ook andere 
‘vooraanstaande geslachten, die [onder het Ancien Régime] een anderen godsdienst 
hebben beleeden dan den Ned. Hervormden’ opgenomen.23 Daarmee werden 
onder meer bedoeld doopsgezinde, lutherse, remonstrantse, alsmede katholieke 
geslachten. Nadien werden de opnamecriteria nogmaals enigszins aangepast.24 

In de 20e eeuw brachten wetenschappers een aantal malen het prestige van beroepen 
in kaart. Dit deden ze onder meer ten aanzien van de situatie rond 1900 en in 1953. De 
uitkomsten baseerden ze op enquêtes onder grote aantallen respondenten. Daarbij 
werden deze bevraagd naar hun oordeel over het maatschappelijk aanzien – onder 
meer gebaseerd op het eraan verbonden inkomen en prestige – van beroepen.25 Het 
onderzoek van 1953, uitgevoerd onder leiding van prof. Van Heek, vond plaats aan 
de hand van een lijst van 57 beroepen. De uitkomst ervan leverde voor wat betreft de 
bovenste groep de volgende rangorde op: (1) hoogleraar, (2) arts, (3) burgemeester 
van een grote gemeente, (4) rechter, (5) ingenieur, (6) notaris, (7) advocaat, (8) 
tandarts, (9) directeur van een grote onderneming, (10) veearts, (11) burgemeester 
van een kleine gemeente, (12) predikant, (13) leraar aan een gymnasium of HBS, (14) 
pastoor, (15) hoofd- of opperofficier. Helemaal onderaan de lijst prijkte de groep van 
ongeschoolde arbeiders, straatvegers en loopknechten.26

Blijkens deze opsomming betrof de overgrote meerderheid van de functies 
met het meeste aanzien academische beroepen. Hieruit valt af te leiden dat deze 
stratificatie niet alleen een beeld geeft van het prestige dat beroepen toen hadden, 
maar dat daarin ook waardering doorklinkt voor academici. Die waren in die tijd nog 
nagenoeg allemaal afkomstig uit de welgestelde burgerij. Deze waardering stoelde 
op de – in Duitsland o.a. door Herder voorgestane – stratificatie, gebaseerd op 
‘Bildung’ met een prominente plaats voor de academisch gevormden.27 In Nederland 
spiegelde men zich hier tot na de Tweede Wereldoorlog in hoge mate aan.

Naast een sociaal onderscheid bestond er een onderscheid in geloof. Bij de volkstelling 
van 1899 gaf 96% van de Nederlandse bevolking op, aangesloten te zijn bij een van 
de Christelijke Kerken. De verdeling over de verschillende geloofsrichtingen was 
toen als volgt: 48% van de bevolking meldde hervormd te zijn, 35% rooms-katholiek, 
en 8% gereformeerd. Hiernaast behoorde 4% tot een van de kleinere protestants-
christelijke denominaties, zoals de doopsgezinde of de lutherse. Hiernaast was 
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2% joods. Een zelfde percentage gaf op, onkerkelijk te zijn.28 In 1966 was deze 
situatie nagenoeg ongewijzigd; alleen het aantal hervormden was, als gevolg van 
ontkerkelijking in deze kring, van 48% (via 34% in 1930) toen tot 19% gedaald, ten 
faveure van het aantal buitenkerkelijken.29 Veel protestantse arbeiders zochten bij 
de socialistische arbeidersbeweging hun nieuwe heil.30 Overigens stonden ook de 
geloofsgenoten van de verschillende kerkgenootschappen veelal met hun rug naar 
elkaar.31 

Wie eveneens nagenoeg gescheiden door het leven gingen, waren de leden van de 
verschillende zuilen. Dat waren godsdienstige en wereldbeschouwelijke groeperingen 
van gelijkgezinden, ontstaan in het verlengde van de Anti-Revolutionaire Partij, de 
Rooms-Katholieke Staatspartij en de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij die 
rond de eeuwwisseling waren opgekomen.32 Zo kende Nederland in de 20e eeuw 
tot na de Tweede Wereldoorlog twee confessionele zuilen: de orthodox-protestantse 
waarin onder meer de gereformeerde orthodox-christelijke ‘kleine luiden’ zich 
hadden verzameld, en de katholieke zuil deels bestaande uit rooms-katholieke 
‘kleine luiden’. Hiernaast was er een socialistische zuil waarin vooral de arbeiders 
die deze politieke richting toegedaan waren hun tehuis vonden. De zuilen waren 
nadrukkelijk bedoeld ter emancipatie van hun – achterblijvende, ondergeschikte – 
achterban.33 Deze godsdienstige en levensbeschouwelijke groepen sloten zich op in 
hun zuil, met ieder een eigen partij en veelal ook een dito Kerk, een eigen krant, en 
eigen onderwijs. Deze verzuiling kreeg op den duur eveneens gestalte in nagenoeg 
alle overige levenssferen – zoals vakbonden, werkgeversorganisaties, ziekenhuizen, 
zendgemachtigden over de radio, kranten, sportclubs, enz., enz. 

Naast deze drie zuilen was er nog een vierde groep: de ‘algemene’ of ‘liberale 
richting’. Die kreeg echter nooit de vorm van een ware zuil,34 mede omdat de mensen 
uit laatstbedoelde groep al sociaal geëmancipeerd waren. De maatschappelijke 
invloed van deze betrekkelijk kleine liberale richting was overigens groot: wetenschap, 
cultuur, overheidsadministratie en bedrijfsleven ademden veelal een liberale sfeer.35 

De historicus Schöffer heeft eens opgemerkt dat men in het Nederland van voor 
de Tweede Wereldoorlog ‘slechts één minuut met iemand hoefde te spreken of men 
wist dat de ander christelijk, rooms, liberaal of socialist was’.36 

5.2  
‘1968’ en daarna

In de ‘lange jaren zestig’ van de vorige eeuw voltrok zich echter een reeks van 
veranderingen van fundamentele aard. Die hadden betrekking op politiek, sociaal-
economisch en sociaal-cultureel terrein.37 Onderdeel daarvan waren een culturele 
revolutie en een studentenrevolte, die in het jaar 1968 hun culminatie vonden. In 
dit boek wordt daarom ‘1968’ als symbolisch keerpunt ten aanzien van bedoelde 
veranderingen gezien.38 

Zoals in de vorige paragraaf vermeld, nam de welvaart eind jaren ’50/ begin 
jaren ’60 in brede kringen van de bevolking sterk toe. Niet alleen hierdoor maar 
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ook als gevolg van een regeringspolitiek die nadrukkelijk op democratisering van 
de samenleving was gericht, werd het mogelijk dat kinderen uit milieus waarin het 
tot dan toe gebruikelijk was om na de lagere school meteen een baan te zoeken, nu 
ook naar het voortgezet onderwijs gingen en deels daarna bovendien een hogere 
beroepsopleiding volgden. Een deel daarvan kon nu zelfs naar een universiteit, veelal 
dankzij een studiebeurs – een van de producten van de verzorgingsstaat. Hiermee 
kwam een eind aan de situatie, waarin studeren aan een universiteit nagenoeg 
voorbehouden was aan kinderen van ouders uit de gezeten burgerij.39 Deze 
democratiseringspolitiek had overigens niet alleen op onderwijsterrein betrekking, 
maar eveneens op andere (zie hierna).

In deze dagen kwam ook een anti-autoritaire beweging op. Een van de loten 
daarvan was de zogenaamde Provo-beweging. Die slaagde erin onder anderen de 
burgemeester en hoofdcommissaris van politie van Amsterdam het veld te doen 
ruimen. In het kader van de polarisatie werd toen ook de autoriteit van andere 
gezagsdragers, zoals (hoog)leraren, militaire meerderen, maar eveneens van ouders 
ter discussie gesteld en aangevochten. Nadat de eerste confrontaties met bedoelde 
autoriteiten op kleine en grote veldslagen waren uitgelopen, bond het gezag in 
en ging het ‘meeveren’ met de veranderingen. Nederland werd een zogenaamde 
permissive society.40

Wier gezag in die periode eveneens grotendeels teniet werd gedaan, was dat 
van kerkelijke autoriteiten. Veel gelovigen lieten zich niet langer de les lezen door 
hun dominee of pastoor, bisschop dan wel de paus. Men wilde – als mondig burger 
– zijn eigen weg gaan. Nogal wat mensen zetten een stap verder, en verlieten hun 
kerk c.q. dankten hun geloof af. Deze ontkerkelijking en secularisering voltrokken 
zich niet alleen in protestantse kring – het eerst bij de hervormden, het laatst bij de 
gereformeerden –, maar in de loop van de tijd ook bij de katholieken.41 

Deze gebeurtenissen leidden ertoe, dat de verzuiling in enkele jaren tijds als 
een kaartenhuis in elkaar zakte. De ontzuiling van het politieke en maatschappelijke 
landschap betekende onder meer, dat iedereen voortaan zélf haar of zijn weg door 
het leven moest gaan zoeken. Dit gold ook voor het dragen van de gevolgen van de 
met kracht ingezette individualisering.

Als gevolg van de hiervoor geschetste maatschappelijke ontwikkelingen deden zich 
na ‘1968’ nog veel meer veranderingen voor. Die waren deels van fundamentele 
aard. Zo bepaalden traditionele rolpatronen, bijvoorbeeld in de taakverdeling tussen 
man en vrouw, alsmede burgerlijke waarden zoals gevoel voor orde en gezag, 
standsbesef, spaarzaamheid en plichtsbetrachting, sindsdien bij veel mensen niet 
langer hun koers.42 In sociaal opzicht viel voorts niet alleen op dat de lonen meer 
genivelleerd werden, maar ook dat mensen uit sociale kringen die elkaar vroeger 
zelden tegenkwamen,43 elkaar nu wel van nabij gingen meemaken. Dit gebeurde 
onder meer op de middelbare school en later op de universiteit.44 Ook op cultureel 
terrein en in de sportwereld deden soortgelijke veranderingen zich voelen.

Deze ontwikkeling bleef ook voor de oude elite – bestaande uit adel, patriciaat 
en gezeten burgerij – niet zonder gevolgen.45 Waar bijvoorbeeld bij een oud-adellijk 
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geslacht meer dan twintig generaties alléén met een partner van adel waren gehuwd, 
werd deze traditie aan het eind van de vorige eeuw nogal eens losgelaten.46 Ook 
bij andere groeperingen uit de oude eerste stand deden zich sindsdien soortgelijke 
ontwikkelingen voor.47 Overigens slaagden nogal wat leden van deze stand er toch in, 
hun positie in de elite te behouden.48 Daarbij hadden adellijke geslachten het voordeel, 
dat in hun gelederen het adagium ‘Noblesse oblige’ vaak nog levende werkelijkheid 
was.49 Dat kwam hen ook in hun niet zelden veranderde beroepsomgeving van pas.50

Een ander gevolg van deze ontwikkelingen was dat er – naast mensen met een 
geïntegreerd vermogen – andere groepen van mensen ontstonden, die slechts op één 
terrein uitblonken en op grond daarvan de top ervan vormden c.q. in de macht erover 
participeerden. De belangrijkste daarvan zijn de volgende: een politiek-bestuurlijke 
top bestaande uit mensen die een hoge politieke, bestuurlijke of ambtelijke functie 
vervullen; een economische top bestaande uit onder anderen grootondernemers, 
fabrikanten en directeuren van banken of verzekeringmaatschappijen, en een 
kennis-/educatietop gevormd door onder meer hoogleraren, andere invloedrijke 
academici en -opinievormers. Sommige historici betitelen deze eendimensionale 
toppen als ‘elite op het desbetreffende deelterrein’.51 

Het is evident dat er grote verschillen zijn tussen mensen die tot de oude elite 
behoren, en de overgrote meerderheid van mensen die een positie in de top van 
een van genoemde deelterreinen bekleden: zijn laatst bedoelden – veelal op eigen 
kracht opgeklommen, soms geholpen door een geestelijke of leraar – vaak vooral 
begaafd op het deelterrein waarop zij uitblinken (reden waarom ze overigens kunnen 
merken, niet geheel voor vol te worden aangezien),52 eerst genoemden hebben – 
in het verlengde van hun geïntegreerd vermogen – meerdere pijlen op hun boog.53 
Hiervan blijken een sociaal homogeen huwelijk (in ouderwetse termen: een huwelijk 
op stand), alsmede sociaal- en cultureel kapitaal – mede ontstaan door de overdracht 
daarvan door de ouders aan hun kinderen –, naast een academische titel, belangrijke 
componenten te vormen om een elitepositie te bereiken en vast te houden.54 

Overigens hebben veel mensen na ‘1968’ lang gedacht dat de democratisering van 
het hoger onderwijs, in combinatie met de nivellering en andere veranderingen, 
zouden zorgen voor de verdwijning van de sociale ongelijkheid. Sinds kort is echter 
duidelijk dat de maatschappelijke veranderingen na ‘1968’ wel een meritocratische 
samenleving hebben opgeleverd, maar de sociale ongelijkheid niet ongedaan hebben 
gemaakt.55 Dit blijkt mede het gevolg te zijn van de erfelijke ongelijkheid van talenten. 
Hierbij speelt niet alleen een rol dat IQ in belangrijke mate genetisch bepaald blijkt 
te zijn,56 maar ook dat sociale- en culturele waarden veelal moeilijk anders dan via 
vererving – via een huwelijk met een hoog opgeleide partner van gelijk (of hoger) 
sociaal niveau, alsmede de gezamenlijke opvoeding en socialisatie van de kinderen – 
verkregen blijken te kunnen worden.57 Overdracht van familiair economisch kapitaal 
(in de vorm van bijvoorbeeld de bekostiging van duur onderwijs van de kinderen, en/
of schenkingen aan hen tijdens leven) biedt daartoe de basis.58 Nederland werd door 
dit alles geen klasseloze maatschappij;59 standsverschillen werden alleen minder 
zicht- en voelbaar.60 
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5.3  
Vijf vóór 1940 afgestudeerde Koningsbergers  

(gen. XII en XIII) 

Dr Jacob Christiaan Koningsberger (1867-1951; XIIb)

Jacob Christiaan (Koo) Koningsberger (XIIb) was de oudste zoon van het echtpaar 
Koningsberger-Tieleman. Hij werd op 17 januari 1867 in Hazerswoude geboren. In 
de 20e eeuw was hij de oudste Koningsberger met de voornamen Jacob Christiaan. 
Daardoor had hij de bijnaam ‘Koo I’. Op het moment van zijn geboorte was zijn vader, 
ds V.J. Koningsberger, predikant in Hazerswoude. In 1871 nam deze een beroep van 
de hervormde gemeente in Utrecht aan. Dit betekende verhuizen. In Utrecht ging 
Koo naar het stedelijk gymnasium.61 Na zijn in 1885 behaald eindexamen gymnasium 
β ging hij aan de Rijksuniversiteit aldaar wis- en natuurkunde (afdeling plant- en 
dierkunde) studeren. Hij werd meteen lid van het Utrechtsch Studenten Corps 
(USC). Eind 1891 sloot hij zijn studie cum laude met een dissertatie af.62 De jaren 
daarvoor had hij overigens bepaald niet alleen met zijn neus in de boeken gezeten; 
ook bestuurlijk was hij – onder meer als voorzitter van een aantal subgezelschappen 
– binnen het USC actief.63 Als kroon op deze studentencarrière vervulde Koo – ‘een 
lange, beminnelijke en decoratieve figuur, in de omgang een man van aangename 
vormen’64 – gedurende het studiejaar 1889-1890 de functie van Rector Senatus 
Veteranorum (voorzitter van de Senaat (het bestuur) van het USC).65 Koo, hierna als 
dr J.C. Koningsberger aangeduid, deed daarbij niet alleen veel bestuurservaring op, 
maar ook een grote kring van vrienden en bekenden.66 

Na zijn promotie was dr J.C. Koningsberger gedurende de periode 1891-1894 
leraar plant- en dierkunde aan het gymnasium in ’s-Hertogenbosch, alsmede 
assistent/privaatdocent in de botanie aan zijn Alma Mater, de Rijksuniversiteit 
Utrecht. Op 29 maart 1894 trad hij te Utrecht in het huwelijk met Manuella Ursule 
Mariana (Ursule) Hellendoorn (* 1865). Haar vader, Hendrik Jan Dirk Hellendoorn, 
was hervormd predikant. Na de huwelijksreis bereidde het jonge stel zich verder 
voor op zijn vertrek naar Indië.67 Koningsberger had namelijk gekozen voor een baan 
bij het Nederlandsch-Indisch Gouvernement van deze kolonie. 

Medio 1894 ging hij als bioloog werken bij ’s Lands Plantentuin. Dat was een in 
de 19e eeuw opgerichte instelling in Buitenzorg ter verbetering van de landbouw in 
Indië.68 Daartoe beschikte zij onder meer over een cultuurtuin voor het beproeven 
van nieuwe landbouwgewassen. Hiernaast kende ze laboratoria voor onderzoek van 
ziekten bij plant en dier, alsmede proefstations. Die waren niet alleen bedoeld voor 
wetenschappelijk onderzoek, maar ook om bijvoorbeeld verbeterde cultuurgewassen 
in de praktijk te testen. Ten einde de verworven kennis uit te kunnen dragen, werd 
later een Landbouwschool opgericht en waren demonstratievelden aangelegd.69 Op 
grond hiervan verwierf deze instelling – een conglomeraat van een arboretum met 
vele soorten bomen, (proef)tuinen, laboratoria en musea dat alleen al in Buitenzorg 
een oppervlakte van circa 75 ha besloeg – zich een wereldfaam.70 
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Het echtpaar Koningsberger-Hellendoorn woonde zelf ook in het hoger gelegen, en 
dus koelere, Buitenzorg. Daar werd in 1895 hun eerste kind, Victor Jacob (Victor) 
geboren. Een jaar later volgde de geboorte van hun tweede zoon: Jacob Christiaan 
(Koo). Ursule genoot van het societyleven in Buitenzorg, met al zijn ontvangsten 
en feesten in het paleis van de Gouverneur-Generaal (G.G.).71 In 1898 werd dr J.C. 
Koningsberger benoemd tot hoofd van de afdeling Landbouwzoölogisch Onderzoek 
van de Plantentuin. In die periode schreef hij een aantal vakboeken.72 In 1899 werd 
bij zijn echtgenote amoeben-dysenterie geconstateerd. Omdat adequate behandeling 
daarvan in Indië niet mogelijk was, werd besloten naar Nederland terug te gaan. 
Tijdens de bootreis kwam Ursule te overlijden. Vader Koningsberger besloot na zijn 
verlof zijn kleine zoontjes bij zijn zuster Marie, getrouwd met ds Frans van Leeuwen 
(zie hieronder), achter te laten. Zelf ging hij terug naar Indië. Daar hernam hij zijn 
functie. Maar ‘alleen is maar alleen’: op 2 juli 1902 hertrouwde hij met Bertha Rosina 
Margaretha (Bertha) Lang (* 1874). Uit dit huwelijk werd in Buitenzorg op 23 oktober 
1907 een derde zoon geboren: Carel, vernoemd naar zijn grootvader van moeders 
kant, die als technisch ambtenaar eveneens bij de Plantentuin werkzaam was. (Zie 
het genealogisch overzicht g op pag. 164).73

Ondertussen was de carrière van dr Koningsberger in Indië doorgegaan. Daarbij 
ontwikkelde hij zich van wetenschappelijk onderzoeker tot bestuurder van grote 
ambtelijke organisaties: gedurende de periode 1903-1911 vervulde hij, naast zijn 
functie van hoofd van de afdeling Zoölogisch Onderzoek, tevens de functie van 
directeur van de Landbouwschool en (van 1907-1911) die van plv. directeur van ’s 
Lands Plantentuin. In 1911 werd hij benoemd tot directeur van deze instelling. Op 
dat moment kon hij de ruime directeurswoning, gelegen in de Plantentuin vlak 
achter het paleis van de Gouverneur-Generaal, betrekken. Hiernaast trad hij in 1907 
en in 1909 op als plaatsvervangend directeur van het inmiddels in Batavia opgerichte 
departement van Landbouw. Gedurende de periode medio 1914 - eind 1916 vervulde 
hij de functie van waarnemend directeur van deze directie.74 Hij hield zich niet louter 
met het management daarvan bezig: In 1915 liet hij een standaardwerk over de flora 
en fauna van Java het licht zien.75 Tot 1918 bleef hij directeur van ’s Lands Plantentuin. 
Dr Koningsberger behoorde in laatstbedoelde functies tot de kleine kring van directe 
medewerkers van de G.G.76 Het grote aantal door hem – deels gelijktijdig – vervulde 
functies, alsmede het uitgebreide oeuvre aan wetenschappelijke werken dat hij deze 
jaren produceerde, geven overigens een goed beeld van zijn arbeidzame instelling. 

In Nederland was intussen ten aanzien van Nederlands-Indie tot de zogenaamde 
Ethische Politiek besloten. Die kende twee hoofddoelstellingen: de bevordering 
van de welvaart en het welzijn van de inheemse bevolking, alsmede de opvoeding 
van deze bevolking tot zelfstandigheid op termijn.77 In het kader van de tweede 
hoofddoelstelling kwam in 1903 een wet tot stand, die een decentralisatie van het 
in Batavia op Java gevestigde centrale bestuur ten doel had. De wet beoogde tevens 
medezeggenschap van de bevolking mogelijk te maken. Daartoe werden in de grote 
steden gemeenteraden ingesteld, en kwamen er in de residenties op Java lokale 
raden.78 
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Op centraal niveau bestond lang geen enkel vertegenwoordigend lichaam. Daarin 
kwam verandering, toen het Nederlandse parlement in 1916 het wetsvoorstel 
aanvaardde tot instelling van de Volksraad.79 Dit ‘pre-parlement’ werd op 18 mei 
1918 door gouverneur-generaal mr J.P. graaf van Limburg Stirum geïnstalleerd.80 
Daarvóór had de Kroon dr J.C. Koningsberger tot eerste voorzitter van deze 
nieuwe Raad benoemd.81 Van Limburg Stirum had zich intensief met de taak en 
benoeming van de voorzitter bemoeid. Hij was blij dat de Kroon zijn aanbeveling 
had overgenomen: in Koningsberger zag hij namelijk een duidelijk voorstander van 

38 Dr J.C. Koningsberger, de eerste voorzitter (1918-1919) van de Volksraad
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de Ethische Politiek. Hier kwam bij dat hij hem had leren kennen als een uitstekend 
spreker, die bovendien goed vergaderingen kon leiden, prettig in de omgang was, 
en prima overweg kon met intellectuelen uit inheemse kring.82 Niet iedereen bleek 
overigens met zijn benoeming ingenomen.83

In de Volksraad hadden bij aanvang twintig ‘Europeanen’, vijftien ‘Inlanders’ 
en drie ‘Vreemde Oosterlingen’ (zoals Chinezen) zitting.84 Ze waren voor de 
helft via getrapt kiesrecht door de lokale raden gekozen, en voor de helft door de 
G.G. benoemd. De Raad had ten tijde van zijn instelling beperkte bevoegdheden: 
hij kon de G.G. slechts een – hem overigens bindend – advies over de begroting 
uitbrengen. Verder kon de Raad door de Gouverneur-Generaal gehoord worden 
over andere onderwerpen. Door zijn uitgebreid petitierecht had de Raad evenwel de 
mogelijkheid zich ook over andere onderwerpen uit te spreken. Hij vergaderde twee 
maal per jaar, gedurende een periode van twee maanden.85 In zijn installatierede had 
de Gouverneur-Generaal de Raad echter een, tevoren met de minister van Koloniën 
afgestemd, perspectief op uitbreiding van zijn bevoegdheden geboden. Als einddoel 
noemde hij toen namelijk ‘een verantwoordelijke regeering in Nederlandsch-Indië 
zelf, die in samenwerking met den Volksraad, gerechtigd zij tot het nemen van 
eindbeslissingen over alle aangelegenheden, die niet van algemeen Rijksbelang 
zijn’.86 Die uitbreiding kwam er eerder dan door velen gedacht. In het revolutiejaar 
1918 braken namelijk ook in Indië ongeregeldheden uit. De onrust werd nog 
groter toen daar geruchten doordrongen over een ‘omwenteling in Duitsland, een 
socialistische revolte in Nederland, en het aftreden van de Koningin’.87 Onder deze 
omstandigheden besloot gouverneur-generaal Van Limburg Stirum in de Volksraad 
namens hem een verklaring te doen afleggen. Daaruit zou moeten blijken dat de 
Indische regering niet blind was voor de tekenen des tijds. In zijn – met de minister 
van Koloniën tevoren afgestemde88 – verklaring van 18 november 1918 deed de G.G. 
onder meer aankondigen, dat de bevoegdheden van de Volksraad in versneld tempo 
zouden worden uitgebreid.89 Voorts deed hij beloven dat een en ander op korte 
termijn door een commissie zou worden uitgewerkt.90

Met zijn verklaring wekte de G.G. grote verwachtingen. De meerderheid van 
de Volksraad reageerde dan ook positief. Onder de Europese gemeenschap, vooral 
onder degenen die in het bedrijfsleven werkzaam waren, alsmede in de Europese 
pers in Indië klonken echter protesten tegen de ‘te meegaande novemberverklaring 
van den Landvoogd’.91 Ook in Nederland – waar de socialistische revolutiepoging 
van Troelstra inmiddels was mislukt – vond men in brede kring dat de tijd voor 
een parlementaire regeringsvorm in Indië nog lang niet was aangebroken.92 De 
bereidheid mee te werken aan hervormingen aldaar nam door dit alles zienderogen 
af. Van de weeromstuit leidde een en ander tot verbittering in nationalistische 
kringen te Indië.93 

Dr J.C. Koningsberger werd december 1918 geveld door de wereldwijd heersende 
epidemie van de Spaanse Griep. Hij voelde zich daardoor lang zeer verzwakt.94 Of 
alleen zijn gezondheid hem parten speelde dan wel dat hij ook teleurgesteld was 
over de opgestoken politieke tegenwind,95 is niet duidelijk. Feit is dat hij medio 1919 
zijn ontslag als voorzitter van de Volksraad vroeg, en – na vijfentwintig jaren in 
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tropisch Indië werkzaam te zijn geweest – begin september 1919 naar Nederland 
terugkeerde.96 Ter nagedachtenis aan hem als eerste voorzitter van de Volksraad 
werd als begin van een portrettengalerij van voorzitters zijn portret geschilderd.97

In patria aangekomen, vestigde het echtpaar zich aan de Bleyenburgkade 6 in 
Utrecht.98 Zijn beide in 1899 in Nederland achtergebleven zoons zagen toen hun 
vader terug, en leerden hun tweede moeder kennen. Nauwelijks in Nederland, werd 
dr Koningsberger voor verschillende bestuursfuncties gepolst. Zo werd hij gevraagd, 
voorzitter van de Raad van Beheer van de Nederlandse Jaarbeurzen te worden. Die 
functie aanvaardde hij. Als blijk van waardering voor de manier waarop hij deze 
functie had vervuld, werd enige jaren later in Utrecht een straat naar hem vernoemd. 
Hiernaast was hij van 1922-1925 voorzitter van het College van Curatoren van de 
Veeartsenijkundige Hogeschool te Utrecht. In deze functie was hij nauw betrokken 
bij de transformatie van deze hogeschool tot de faculteit Veeartsenijkunde van 
de Rijksuniversiteit Utrecht. Zijn echtgenote verrichte in die dagen eveneens 
bestuurlijk-organisatorische werkzaamheden als lid van de Uitvoerende Commissie 
van het Nationaal Comité tot huldiging van H.M. de Koningin-Moeder.99 

Indië bleef Koningsberger echter in hoge mate boeien. Hij accepteerde 
daarom de uitnodiging om in de jaarvergadering van 1920 van de Nederlandsche 
Juristenvereeniging te reageren op twee pre-adviezen over de toekomstige 
verhouding tussen Nederland en Indië. Blijkens zijn reactie kon hij zich vinden in de 
vergaande voorstellen van pre-adviseur prof. C. van Vollenhoven tot staatsrechtelijke 
hervorming van de verhouding met Indië. Verder pleitte Koningsberger in zijn rede 
voor uitbreiding van de bevoegdheden van de Volksraad. Naar zijn oordeel moesten 
de door hem bedoelde hervormingen snel worden doorgevoerd: ‘Bis dat, qui cito dat’ 
(‘Hij die snel geeft, geeft dubbel’). Daaraan voegde hij toe: ‘Een hervorming die te laat 
komt, is een mislukte hervorming’.100 In het voorjaar van 1921 kwam ‘Indië’ opnieuw 
op zijn weg. Toen vroeg S. de Graaff, op dat moment minister van Koloniën, hem 
voorzitter te worden van een staatscommissie die voorstellen zou moeten doen om 
het aanzienlijke tekort aan ambtenaren in Indië op te lossen.101 Eind 1921 bracht de 
commissie haar omvangrijke rapport uit. Daarin stelde zij voor, zeker ‘in de lagere 
rangen meer inheems personeel aan te stellen’.102 Kort daarvoor ondertekende dr 
Koningsberger een adres aan de Staten-Generaal. Daarin maakte hij, samen met 
achttien andere Indië-specialisten, bezwaar tegen het behoudend karakter van het 
wetsvoorstel van de minister inzake de Indische bestuurshervorming.103 In 1925 
liet Koningsberger opnieuw blijken een vooruitstrevend ethicus te zijn.104 Dat deed 
hij in een toespraak voor het Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor Kunsten 
en Wetenschappen over de toekomstige verhoudingen tussen Nederland en Indië. 
Hierin pleitte hij ervoor, met Indië ‘de weg der verkorte ontwikkeling’ tot volledige 
autonomie te bewandelen. Deze weg achtte hij niet alleen geboden ter aflossing van 
een ‘zedelijke ereschuld door vroegere geslachten onnadenkend aangegaan’, maar 
ook onvermijdelijk gezien de groeiende nationalistische beweging in Indië. De 
kolonie diende zijns inziens in een snel tempo een onafhankelijk land te worden, 
dat een gelijkwaardig deel van het Koninkrijk zou moeten worden.105
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Aanvankelijk leken zijn pleidooien voor veranderingen met betrekking tot Indië 
aan dovemans oren gericht. Toch bleven zijn standpunten niet onopgemerkt. 
Begin 1926 vroeg kabinetsinformateur jhr mr D.J. de Geer, dr Koningsberger – als 
politiek ongebonden koloniaal deskundige – minister van Koloniën te worden in 
het door hem te vormen extra-parlementair kabinet.106 Koningsberger accepteerde 
het aanbod. Het feit dat De Geer zijn medeministers gevraagd had op persoonlijke 
titel (en niet als partijvertegenwoordiger) tot zijn kabinet toe te treden,107 maakte de 
functie voor Koningsberger (die partijloos was)108 des te aantrekkelijk: zo hoopte hij 
meer speelruimte te hebben om zijn ideeën over de meest wenselijke verhouding 
tussen Nederland en Indië alsmede inzake de Volksraad te verwezenlijken. Met het 
oog op zijn nieuwe functie verhuisde hij naar Den Haag.109 

Op 8 maart 1926 trad het kabinet-De Geer (I) aan. Het werd gepresenteerd als 
een intermezzo-kabinet, bedoeld om een aantal slepende kwesties op te lossen waar 
‘de politiek’ niet uit kwam. Een van de eerste daden van dr J.C. Koningsberger als 
minister van Koloniën was het voordragen van jhr mr A.C.D. de Graeff als gouverneur-
generaal van Nederlands-Indië. Omdat De Graeff zich daar eerder als ethisch 
ambtenaar had laten kennen, ontmoette zijn voordracht – als gevolg van de gedraaide 
politieke wind – kritiek. Het ongenoegen binnen de Europese bevolkingsgroep in 
Indië nam nog toe, toen de nieuwe G.G. bij zijn ambtsaanvaarding in de Volksraad 
verklaarde, de door gouverneur-generaal Van Limburg Stirum ingezette ethische 
koers te zullen hervatten.110 

Een andere opvallende regeringsdaad van minister Koningsberger was het indienen 
in 1927 van een wetsvoorstel, waarbij het aantal plaatsen voor inlandse leden van 
de Volksraad groter werd gemaakt dan het aantal plekken voor Nederlanders.111 
Daarmee beoogde hij een amendement van de RK afgevaardigde L.J.M. Feber 
ongedaan te maken. Dit in 1925 door de Tweede Kamer aangenomen amendement 
op het wetsvoorstel inzake de Indische Staatsregeling had ervoor gezorgd, dat de 
door de regering beoogde inlandse meerderheid in de Volksraad geblokkeerd 
werd.112 In plaats daarvan was er een bepaling aangenomen die de continuering 
van een Nederlandse meerderheid in de Raad verzekerde.113 Het wetsvoorstel om 
alsnog een inlandse meerderheid te bereiken, werd eerst als voorontwerp in de 
Volksraad aan de orde gesteld. Ondanks een perscampagne en massale protesten, 
georganiseerd door de Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië,114 stemde de 
Volksraad in meerderheid met het voorontwerp in. Ook in Nederland ontmoette 
minister Koningsberger met zijn wetsontwerp veel tegenstand. Die kwam onder 
andere van de kant van hoogleraren, verbonden aan de – door leden van de 
Ondernemersraad betaalde – Indologische (‘Olie’-)faculteit van de Rijksuniversiteit 
Utrecht. 115 In de Staten-Generaal kwam het hardnekkige verzet vooral van de kant 
van kamerleden van de ARP en de CHU.116 In de Eerste Kamer liep Colijn (AR) 
– niet alleen voormalig minister-president, maar ook oud-directeur van de Shell – 
hierbij voorop.117 Deze partijen waren bang dat een inheemse meerderheid in de 
Volksraad, in combinatie met de vergaande bevoegdheden die deze Raad met de 
Indische Staatsregeling van 1925 had gekregen,118 zou leiden tot autonomie of – ‘nog 
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erger’ – tot onafhankelijkheid van Indië. Mede omdat er in het recente verleden 
ook wettelijk vastgelegde beloftes aan de inlandse bevolking waren gedaan,119 hield 
minister Koningsberger onverkort aan zijn voorstel vast. Uiteindelijk slaagde hij 
erin, de beide Kamers met zijn wetsontwerp te doen instemmen.120 

Ruime publiciteit viel hem eveneens ten deel, toen hij op 14 mei 1927 vanuit 
een Philipslaboratorium een rechtstreekse radioverbinding tussen Nederland 
en Oost- en West-Indië opende.121 Daarvóór waren er alleen verbindingen via 
de post, later kwam de telegraaf-verbinding hierbij. Van de post maakte minister 
Koningsberger overigens graag gebruik: hij onderhield lange tijd een tweewekelijkse 
briefwisseling met gouverneur-generaal De Graeff.122 Koningsberger meende dat 
zijn samenwerking met deze G.G. gebeurde ‘op een wijze die ongetwijfeld in onze 
koloniale geschiedenis niet vaak is voorgekomen’.123

Deze nauwe contacten bleven overigens niet geheim: ze leidden ertoe dat er na 
het aftreden van het kabinet-De Geer in oktober 1929 te horen was ‘dat Gouverneur-
Generaal De Graeff leiding aan minister Koningsberger had gegeven, in plaats 
van de Minister aan de Landvoogd’.124 Deze critici zagen kennelijk over het hoofd 
dat onder het bewind van Koningsberger in mei 1927 de Indische Staatsregeling 
van 1925 kracht van wet had gekregen. Die wet bepaalde – in het verlengde van 
de Grondwetsherziening van 1922 – ‘dat de inwendige aangelegenheden van Indië 
zoveel mogelijk behartigd dienen te worden door in Indië zetelende lichamen en 

39 Het kabinet-De Geer I (1926-1929). Zesde van links minister-president jhr mr D.J. de Geer.  
Helemaal rechts dr J.C. Koningsberger, minister van Koloniën
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overheden’.125 Bij de nieuwe bevoegdheden van de G.G. paste een terughoudende 
opstelling van de minister.126 In de oudere literatuur was de kritiek op het ministerschap 
van Koningsberger sterker dan de lof daarvoor.127 Hierbij dient evenwel te worden 
bedacht, dat deze kritiek afkomstig was uit de kring van zijn politieke tegenstrevers. 
Recent historisch onderzoek heeft het door deze critici opgeroepen negatieve beeld 
in positieve zin bijgesteld.128

Aan het eind van de kabinetsperiode liet dr Koningsberger blijken, niet bereid te 
zijn de functie van minister van Koloniën in een volgend kabinet te vervullen.129 
Verwonderlijk is dit niet: dat kabinet zou weer een normaal, parlementair, kabinet 
worden waarbij het politieke handwerk dominant zou zijn. En daarvan hield hij niet.130 
Kennelijk voelde hij zich daar te inhoudelijk en rechtlijnig voor. Die karaktertrekken 
– welke pregnant naar voren kwamen bij zijn principiële verdediging van het 
wetsvoorstel inzake de Volksraad131 – lijken overigens verdere carrièrestappen, zo 
hij die had willen zetten, later in de weg te hebben gestaan. Hij ging toen weer tijd 
besteden aan zijn oude liefdes: de natuur en Indië. Dit leidde er onder andere toe 
dat hij in 1929 een der mede-oprichters werd van de Nederlandsche Commissie 
voor Internationale Natuurbescherming. In 1931 verzette hij veel werk als lid van 
het ‘Uitvoerend Comité voor de Nederlandsche deelneming aan de Internationale 
Koloniale Tentoonstelling Parijs 1931’.132 In 1934 trad hij toe tot het bestuur van de 
Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten. 

Naast deze bestuurlijke activiteiten wijdde hij zich deze jaren aan een andere 
liefhebberij: het voeren van correspondentie.133 Dat deed hij trouw en met verve, zowel 
met familieleden als met een grote kring vrienden en bekenden.134 Hiernaast ontving 
het echtpaar Koningsberger-Lang graag gasten. Dat ging de gastvrouw, bijgestaan 
door twee Duitse dienstbodes, buitengewoon goed af.135 Ook de gastheer – ‘iemand 
met een fijne beschaving en een onverwoestbare zin voor humor, die bovendien de 
materiële geneugten des levens naar waarde weet te schatten’136 – hield graag open 
huis. Dat deed hij ook voor zijn familieleden,137 ter versterking van de onderlinge 
familieband.138 Verder hield hij zich graag op in zijn sociëteit, ‘De Witte’.139

In 1941 sloot de Duitse bezetter Scheveningen van de buitenwereld af. 
Daardoor moest het echtpaar zijn huis, villa ‘Irene’ aan de Nieuwe Parklaan 163 
te Scheveningen, verlaten. Het vond toen tijdelijk onderdak op de buitenplaats ‘De 
Werve’ te Voorburg.140 Na de oorlog ging het echtpaar kleiner wonen, aan de Nieuwe 
Parklaan 70 in Den Haag. Daar overleed dr J.C. Koningsberger op 19 maart 1951.141 
Elf jaar later overleed zijn echtgenote.142 

Behalve over zijn forse salaris als voorzitter van de Volksraad en als minister van 
Koloniën zijn maar weinig exacte gegevens over de financiële positie van dr J.C. 
Koningsberger (XIIb) bekend. Toch lijkt deze rooskleurig te zijn geweest. Uit het 
voorgaande (en navolgende) valt immers af te leiden dat hij bijvoorbeeld in staat was, 
zijn drie zoons aan de Utrechtse universiteit te laten studeren (inclusief een duur 
jaar in de Senaat van het USC), diverse malen een woonhuis te kopen met als climax 
de villa ‘Irene’ aan de Nieuwe Parklaan in Scheveningen, en op tamelijk grote voet te 
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leven. Zijn eerste functies zijn waarschijnlijk niet ruim gesalarieerd geweest. Maar 
de inkomsten uit de door hem in Indië vervulde ambtelijke functies lijken hem een 
ruimere financiële armslag te hebben gegeven. Zijn inkomen als voorzitter van de 
Volksraad in Indië en dat als minister van Koloniën spanden echter de kroon. Al met 
al lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat hij over een niet onaanzienlijk economisch 
kapitaal beschikte.

Zoals hiervoor eveneens naar voren kwam, zijn de gegevens over zijn politiek 
kapitaal een stuk concreter: niet alleen dankzij zijn hoge ambtelijke functies in Indië, 
maar vooral ook op grond van zijn functie van minister van Koloniën beschikte hij 
gedurende een reeks van jaren over een groot politiek kapitaal. Hiernaast had hij, 
gelet op de belangrijke bestuursfuncties die hij gedurende zijn hele leven vervulde, de 
beschikking over een aanmerkelijk bestuurlijk kapitaal van zowel publiekrechtelijke 
als van privaatrechtelijke aard.

Belangrijke componenten van zijn cultureel kapitaal waren zijn academische 
graad bekroond met een cum laude behaalde doctorsgraad, alsmede zijn auteurschap 
van een reeks van boeken, waaronder een standaardwerk over de flora en fauna van 
Java. Aan zijn cultureel kapitaal droeg bij dat hij zijn drie zoons een academische 
studie deed volgen. Gelet hierop kan dit kapitaal als omvangrijk worden gekenmerkt.

Uit het hiervoor vermelde valt tenslotte af te leiden dat de belangrijkste elementen 
van zijn sociaal kapitaal de volgende waren: In zijn beginperiode waren dat zijn 
bestuursfuncties binnen het Utrechtsch Studenten Corps, met als hoogtepunt zijn 
rectoraat van de Senaat. Voor wat betreft zijn Indische periode droegen daaraan bij 

40 Penning geslagen ter gelegenheid van de opening in 1926 door koningin Wilhelmina van het – afge-
beelde – Koninklijk Koloniaal Instituut (thans: Koninklijk Instituut voor de Tropen) te Amsterdam. 
Bij die gelegenheid sprak minister J.C. Koningsberger de feestrede uit
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zijn verkeer in de hoogste ambtelijke kringen – waaronder die met de Gouverneur-
Generaal – , alsmede het prestige verbonden aan zijn in die kolonie vervulde 
functies van onder anderen plaatsvervangend respectievelijk waarnemend directeur 
van het departement van Landbouw, directeur van ’s Lands Plantentuin, alsook die 
van voorzitter van de Volksraad aldaar. In het eerste deel van zijn daarop volgende 
Nederlandse periode versterkten de functies van voorzitter van de Jaarbeurs en die 
van het College van Curatoren van de Veeartsenijkundige Hogeschool te Utrecht 
zijn sociale status. Zijn hoogste aanzien ontleende hij echter aan de vervulling 
daarna van het ministerschap van Koloniën. De hoge koninklijke onderscheidingen 
die hem hiervoor werden verleend (ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 
en commandeur in de Orde van Oranje-Nassau) alsmede zijn buitenlandse 
onderscheidingen vormen hiervan een bevestiging. Het feit dat het Rijksmuseum 
te Amsterdam een portret van hem herbergt, past in dit rijtje. Op grond van deze 
opsomming is de conclusie gewettigd, dat ook zijn sociaal kapitaal een omvangrijk 
onderdeel van zijn vermogen vormde.

Gelet op het hiervoor vermelde valt te concluderen, dat zijn vermogen niet 
alleen op onderdelen aanmerkelijk was, maar dat dit ook voor het geheel gold. Hij 
beschikte daarmee over een groot, geïntegreerd vermogen. Dit alles maakt dat dr J.C. 
Koningsberger (XIIb) tot de landelijke elite behoorde. Hij was vóór 1940 veruit de 
bekendste vertegenwoordiger van zijn geslacht.143

Prof. dr Victor Jacob Koningsberger (1895-1966; XIIIb)144

Victor Jacob (Victor) Koningsberger, op 10 februari 1895 in Buitenzorg (Nederlands-
Indië) geboren, was de oudste zoon van het echtpaar Koningsberger-Hellendoorn. 
Aan zijn jeugdjaren onder de tropenzon hield hij de bijnaam ‘Dado’ over.145 Na het 
overlijden van zijn moeder kwam hij, samen met zijn jonger broertje Koo, in huis bij 
tante Marie en oom Frans van Leeuwen-Koningsberger in Rijsoord (Zuid-Holland). 
Oom Frans was daar, vanaf begin 1899 tot september 1904, hervormd predikant. 
Dikwijls kwam hun oom Jan Koningsberger (XIIc) hen daar, tot hun grote vreugde, 
opzoeken.146 Omdat de lagere school ter plaatse te wensen overliet, kregen de jongens 
thuis onderwijs.147 Na zijn standplaats Rijsoord nam oom Frans beroepen aan uit 
achtereenvolgens Zundert (1904-1907) en Barendrecht (1907-†).148 De jongens 
verhuisden telkens mee. Vanuit Barendrecht bezocht Victor het Gymnasium 
Erasmianum in Rotterdam. Tante Marie kwam in 1906 te overlijden. Omdat oom 
Frans vanwege het wegvallen van zijn vrouw (geestes)ziek werd en opgenomen moest 
worden, moest in 1910 voor de jongens een nieuw onderdak worden gezocht. Dat 
werd toen bij een pleeggezin in Rotterdam gevonden. Het vertrouwde kindermeisje 
bleef ook daar voor hen zorgen.149 Al vroeg vielen Victors leidinggevende capaciteiten 
op: hij werd gekozen tot voorzitter van de leerlingenvereniging van zijn gymnasium. 
In 1914 deed hij eindexamen (gymnasium β). Meteen daarna werd hij voor militaire 
dienst opgeroepen. Na voltooiing van de reserve-officiersopleiding diende hij als 
tweede luitenant bij de Infanterie.150 Omdat het Nederlandse Leger gedurende de hele 
Eerste Wereldoorlog gemobiliseerd werd gehouden, moest hij ook na het vervullen 



147H5 – ACAdemICI In de 20e eeuw

van zijn dienstplicht onder de wapenen blijven. Januari 1917 kreeg hij echter verlof 
om gedurende drie dagen per week een studie aan te vatten.151

Victor had besloten in de voetsporen van zijn vader te treden en – vanzelfsprekend 
in Utrecht – eveneens wis- en natuurkunde (plant- en dierkunde) te gaan studeren. 
Met het oog daarop was hij in september 1915 al lid van het Utrechtsch Studenten 
Corps geworden.152 Dankzij zijn helder verstand en een strikte werkdiscipline 
slaagde hij erin,153 in mei 1918 zijn kandidaatsexamen te halen. Dat gebeurde cum 
laude. Naast zijn studie en een student-assistentschap, nam hij actief deel aan het 
studentenleven. Zo vervulde hij een aantal bestuursfuncties, zowel binnen als buiten 
het USC.154 Gedurende het studiejaar 1919-1920 was hij Rector van de Senaat van het 
Utrechtsch Studenten Corps.155 Hierbij liet hij al blijken anderen graag een leidraad 
voor hun leven mee te geven. Zo hield hij kandidaat-leden van het USC voor, ‘zich 
niet op hun stand of afkomst voor te staan, maar die ook niet te verbloemen’.156 Met 
de ‘krachtige invulling’ van zijn rectoraat oogstte hij overigens veel lof.157 Zijn studie 
leed niet onder zijn bestuursactiviteiten: op 28 mei 1920 studeerde hij cum laude af. 
Zijn vader, inmiddels uit Indië in Nederland teruggekeerd, kon deze plechtigheid 
bijwonen. Twee jaar later promoveerde Victor bij prof. F.A.F.C. Went op de dissertatie 
‘Tropismus und Wachstum’.158 Voor dit – aan zijn vader opgedragen – proefschrift 
ontving hij een uitzonderlijke kwalificatie: cum laude sine iudicio.159

Kort na zijn promotie trad Victor – hierna meestal als dr V.J. Koningsberger 
aangeduid – op 25 juli 1922 te Amsterdam in het huwelijk met Mathilde Johanna 
(Tilly) Dijkstra (* 1897). Haar vader was afgestudeerd jurist. De jonge echtelieden 

41  De Senaat van het Utrechtsch Studenten Corps 1919-1920. In het midden zijn rector, Victor Jacob 
Koningsberger (1895-1966; XIIIb)
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kenden elkaar, via de studie, al jaren. Tilly had op het Barlaeus-gymnasium in 
Amsterdam gezeten, en was voorzitter van de leerlingenvereniging van die school 
geweest. In Utrecht was ze eveneens Biologie gaan studeren, en student-assistent 
geworden. Ook haar krachtige en zeer kordate persoonlijkheid was daar opgevallen: 
ze werd in 1919 gekozen tot presidente van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten 
Vereeniging (UVSV).160 Hun karakterologische gelijkenis en identieke belangstelling 
hadden hen mede naar elkaar getrokken. Gewapend met haar kandidaatsexamen was 
ze biologieles gaan geven op het gymnasium in Hilversum. Op grond van de toen 
geldende regels had ze als gevolg van haar huwelijk deze baan moeten opgeven. (Pas 
in 1957 werd de regel ingetrokken, dat vrouwelijke ambtenaren ontslag kregen op het 
moment dat zij trouwden). Typerend voor de toenmalige man-vrouwverhoudingen 
was, dat haar jonge echtgenoot toen haar leraarsfunctie kon overnemen. Hiernaast 
vervulde dr V.J. Koningsberger een (deeltijd)baan als hoofdassistent Algemene 
Plantkunde aan zijn Alma Mater.161

In 1924 vertrok het gezin, inmiddels in 1923 uitgebreid met een dochter, 
naar Indië. Daar was ook zijn echtgenote geboren. Dr V.J. Koningsberger werd 
er directeur van de onderafdeling te Cheribon van het proefstation voor de Java-
Suikerindustrie. Dit proefstation werd door de suikerindustrie gefinancierd, maar viel 
organisatorisch onder ’s Lands Plantentuin. Na twee jaar kreeg hij al een promotie: 
in 1926 werd hij benoemd tot directeur van de Cultuurafdeling van het Proefstation 
voor de Suikerindustrie te Pasoeroean.162 Zijn vader – de toenmalige minister van 
Koloniën – was trots op de snelle bevordering van zijn zoon, maar had ook zorgen 
over diens gezondheid vanwege zijn ambitie.163 In die jaren kreeg het echtpaar nog 
twee zoons en een dochter. Net als bij de meeste andere Koningsberger-gezinnen 
was de begeleiding en opvoeding van de kinderen vooral een taak van moeder. Ook 
in Pasoeroean hield het echtpaar Koningsberger-Dijkstra overigens graag open huis, 
niet alleen voor vrienden en bekenden, maar ook voor de medewerkers van het 
proefstation.164 

Zijn verblijf in Pasoeroean viel midden in de periode van de wereldwijde 
economische crisis na de beurskrach van 1929. Die crisis trof ook Indië. Vooral op 
Java kwam de klap hard aan. De waarde van de uitgevoerde landbouwproducten zakte 
drastisch. Suiker en rubber bleken bijzonder kwetsbaar. Door de sluiting van veel 
suikerfabrieken, de meeste gevestigd op Oost-Java, verloren meer dan een miljoen 
mensen hun werk.165 De crisis dwong het Nederlands-Indisch gouvernement tot 
rigoureuze bezuinigingen.166 Die raakten ook het proefstation te Pasoeroean. Het 
deed Koningsberger pijn daar toen veel te moeten afbreken, wat hij eerst had helpen 
opbouwen.167 Van die pijn gaf hij in 1934 openlijk blijk.

In dat jaar werd dr V.J. Koningsberger namelijk benoemd tot hoogleraar Algemene 
Plantkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, als opvolger van zijn promotor Went. 
Uit de aanvaarding van deze benoeming valt af te leiden, dat hij de matige salariëring 
van het hoogleraarschap op de koop toe nam.168 Hij betrok daarop de ambtswoning 
van de hoogleraar Plantkunde/directeur van de Hortus Botanicus aan de Nieuwe 
Gracht 187.169 Op 24 september 1934 hield hij zijn inaugurele rede, getiteld ‘Sunt certi 
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denique fines’. Daarin hield hij zijn toehoorders – met een ongebruikelijke vertaling 
van deze woorden van Horatius170 – voor, dat een fysioloog bescheiden dient te zijn: 
er zijn in de fysiologie tenslotte zekere grenzen aan wat als vaststaand kan worden 
aangenomen.171 Ook voor de rest van zijn gehoor had hij een boodschap: ‘Ik geef u 
de oprechte verzekering dat men in mij een krachtige medestander zal vinden om de 
universitaire gedachte en haar humanistische doelen hoog te houden en naar buiten 
te propageren’.172 Aan het slot van zijn rede richtte hij zich tot de studenten. Hij 
liet hen weten, veel belang toe te kennen aan persoonlijke eigenschappen: ‘Slechts 
van hoogstaande, idealistische karakters onder het op intellectueel en economisch 
gebied leidende deel der samenleving kan een invloed ten goede uitgaan’.173 Met deze 
rede liet hij zich als humanist, elitair intellectueel en idealist kennen. Bovendien 
maakte hij duidelijk, niet alleen voor zichzelf maar ook voor zijn (wijde) omgeving 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel te hebben. Zijn woorden tot de studenten 
waren overigens een echo van de geest die in die dagen bij veel intellectuelen werd 
aangetroffen.174 

Al in de zomer van 1940 beraamden studenten plannen om tegen de Duitse Bezetter 
in verzet te komen. Ze hadden daarbij behoefte aan raadslieden. In Utrecht vonden 
ze die onder anderen in de persoon van prof. Koningsberger. Mede vanwege zijn 
goede contacten in de studentenwereld vroeg de toenmalige rector magnificus 
hem als een der vertegenwoordigers van de Utrechtse universiteit op te treden bij 
het die zomer gestarte Interacademiaal Overleg (IAO).175 Daarin beraadslaagden 
vertegenwoordigers van alle universiteiten en hogescholen over de houding die 
deze tegen de Bezetter zouden innemen, en welke reactie zij op van die zijde (voor)
genomen maatregelen zouden geven.176 In oktober van dat jaar drong het gerucht 
door, dat de Duitsers al het joodse wetenschappelijk personeel van de universiteiten 
ging verwijderen. Daarop kwam het IAO op zaterdag 23 november opnieuw, ten 
huize van prof. mr P. Scholten in Amsterdam en onder diens leiding, bijeen. Hierbij 
werd afgesproken dat alle hoogleraren de week daarop tijdens hun college tegen 
de voorgenomen schorsing zouden protesteren. Tevens werd afgesproken dat zij de 
studenten dan tot kalmte zouden manen, opdat deze niet zouden gaan staken.177 
Met dit laatste beoogde men een herhaling te voorkomen van wat in 1939 in Polen 
en Tsjecho-Slowakije was gebeurd.178 Daar waren na de Duitse inval onlusten onder 
studenten uitgebroken. Die hadden doden gekost. Vervolgens sloegen de studenten 
aan het staken. De Duitse bezetter strafte hen daarvoor, door de universiteiten te 
sluiten.179

Op maandag 25 november 1940 hield V.J. Koningsberger een felle protestrede 
tegen de door de Duitsers bevolen schorsing van joodse hoogleraren.180 Daarmee was 
hij niet alleen in Utrecht, maar ook landelijk gezien de éérste hoogleraar die tegen 
deze maatregel protesteerde.181 Het College van Curatoren had overigens gepoogd 
hem ervan te weerhouden, protest aan te tekenen. De brief van dit college waarin deze 
boodschap was opgenomen ontving hij echter pas, toen hij zijn protestrede al had 
uitgesproken.182 Prof. Koningsberger liet het niet bij dit ene protest. Op 17 februari 
1941 verhief hij – als een der weinigen aan de Utrechtse universiteit – opnieuw 
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publiekelijk zijn stem, dit keer tegen de verwijdering van de joodse studenten van 
de universiteit.183 Met een hoge boete werd hij voor zijn anti-nazihouding gestraft.184 
Een deel van deze boete werd overigens door studenten – die hem daarmee wilden 
danken voor de steun die hij hen had verleend – betaald.185 In september 1941 werd 
hij lid van Dubbel Zeven, een in het geheim opererend universitair overlegorgaan 
in Utrecht van twee betrouwbare vertegenwoordigers per faculteit.186 Dit groeide 
later in de oorlog uit tot de leiding van het hooglerarenverzet in deze stad. Daarbij 
probeerde het een ‘nazificering’ van het academisch onderwijs zoveel mogelijk tegen 
te gaan. Verder bood het ondergedoken studenten met raad en daad steun. Zelf werd 
hij in die tijd ook op een andere manier bij het verzet betrokken: in het voorjaar van 
1942 vond te zijnen huize een, door mr L. Einthoven belegde,187 bijeenkomst plaats. 
Daarin werd overlegd over te fabriceren en te verspreiden illegale lectuur.188 Nadere 
gegevens over zijn activiteiten in dit verband zijn om voor de hand liggende redenen 
niet bekend.

Op 13 juli 1942 werd V.J. Koningsberger door de Duitsers gearresteerd en in 
St Michielsgestel geïnterneerd. (Hetzelfde overkwam overigens zijn jongere broer, 
ds J.C. Koningsberger; zie hieronder). Dit gebeurde in het kader van een golf van 
arrestaties van ‘bekannte führende Persönlichkeiten’ die waren opgevallen door hun 
kritische opstelling ten opzichte van de Duitsers (‘Deutschfeindlichkeit’).189 Tot de 
gevangenen behoorden veel vooraanstaande Nederlanders.190 In de aankondiging 
van de eerste arrestatiegolf hadden de Duitsers geen twijfel laten bestaan over de 
bedoeling van de gevangenzetting: de in gijzeling genomen mannen – gijzelaars 
genaamd – zouden worden gedood ‘indien het tot gewelddadige handelingen tegen 
Nederlanders en Duitsers in bezette Nederlandse gebieden zou komen, en rust 
en orde verstoord zouden worden’.191 De circa 1.250 ‘Präventiv-Geiseln’ stonden 
daardoor bekend als ‘de anti-verzetgijzelaars’, ook wel als ‘de Gijzelaars van Gestel 
en ‘de Gestelaren’. In de loop van 1942 maakten de Duitsers hun dreigement waar: 
bij twee gelegenheden fusilleerden ze in totaal acht gijzelaars.192

De meeste gijzelaars werden meer dan een jaar gevangen gehouden. Om de goede 
geest te bewaren, hadden ze een druk programma opgesteld.193 Iedere dag konden, na 
het ochtendappèl en corvee, wetenschappelijke voordrachten en cursussen worden 
gevolgd. Dat gebeurde veelal in zogenaamde Kringen.194 V.J. Koningsberger gaf een 
groot aantal cursussen en hield een reeks voordrachten, o.a. over de erfelijkheidsleer 
en over de ontwikkeling der cultures in Indië.195 Een opvallende voordracht vormde 
zijn inleiding voor de Interkerkelijke Kring over het onderwerp ‘De oorzaken van 
de ontkerkelijking en ontkerstening bij intellectuelen’.196 Daarin noemde hij als 
een van de oorzaken daarvan het feit, dat de Kerken – in strijd met hedendaagse 
wetenschappelijke inzichten – de tekst van de Bijbel letterlijk bleven nemen. 
Hij pleitte er o.a. voor, het evangelie als inspiratiebron te zien voor een ethische 
levenswandel van de mens op aarde.197 Zijn voordracht leidde tot veel rumoer onder 
zijn toehoorders.198 Al deze activiteiten in Gestel deden de daar geïnterneerde – van 
oudsher sterk gescheiden – deelelites van de vooroorlogse Nederlandse samenleving 
nader tot elkaar komen.199 De Gestelaren praatten over de toekomst van het land, en 
werkten concrete maatregelen uit voor de situatie na de bevrijding.200 Na de oorlog 
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bleek overigens dat – tot leedwezen van deze elites – nauwelijks iets met hun ideeën 
en plannen werd gedaan.201

De terechtstellingen van gijzelaars in 1942 hadden geleid tot harde protesten en 
veel maatschappelijke onrust onder de Nederlandse bevolking. De Duitsers durfden 
daarna niet meer personen van deze groep gijzelaars als represaillemaatregel te 
fusilleren. In de loop van 1943 begonnen ze daarom gevangenen vrij te laten. Aan 
het eind van dat jaar gebeurde dit in grote groepen. Prof. Koningsberger werd op 18 
december uit het kamp in St Michielsgestel ontslagen.202 Met zijn ontslag herkreeg 
hij echter niet definitief zijn vrijheid: de Duitsers arresteerden hem meteen weer, 
en sloten hem enige tijd in ‘Kamp Amersfoort’ op.203 Zij deden dit onder het mom 
‘dat hij zich niet gehouden had aan het voorschrift, zich als reserve-officier voor 
krijgsgevangenschap te melden’. Op het moment waarop hij dit zou hebben moeten 
doen, werd hij echter in St Michielsgestel gevangen gehouden! Pas eind december 
1943 werd hij, mede dankzij een krachtig protest van zijn echtgenote bij de betrokken 
Duitse instanties, alsnog in vrijheid gesteld.204

Na zijn terugkeer uit gevangenschap hernam prof. Koningsberger zijn werk in 
het kader van het hooglerarenverzet. Uiteindelijk werd hij er in Utrecht zelfs de 
belichaming van.205 Verder huisvestten zijn vrouw en hij in het achter hun huis 
gelegen complex van de Hortus Botanicus en het Botanisch Laboratorium een grote 
groep ondergedoken studenten, waaronder hun zoon Victor.206 Ook zouden er joodse 
onderduikers zijn verborgen.207 Zijn vrouw kookte voor al hun ‘gasten’. Dochter 
Ursule hielp hierbij mee, onder meer door aan voedsel voor al die onderduikers 

42 Het grote huis was de ambtswoning 
van de hoogleraar Plantkunde/
directeur van de Hortus Botani-
cus. Het lag aan de Nieuwegracht 
nr 187 in Utrecht. Gedurende de 
periode 1934-1958 bewoonde prof. dr 
V.J. Koningsberger met zijn gezin 
deze woning.
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te komen. Tenslotte bood het echtpaar – wat pas lang na de oorlog bekend werd – 
onderdak en hulp aan (tenminste) een neergeschoten geallieerde oorlogsvlieger op 
diens tocht terug naar Engeland.208 Op laatstbedoelde hulp stond de doodstraf.

Na de bevrijding hervatte Koningsberger zijn werk als hoogleraar. Als gevolg van 
de naoorlogse schaarste bleven de financiële middelen ter optimalisering van zijn 
laboratorium echter schaars. Dat deed zich steeds sterker als knelpunt voelen, vooral 
toen het aantal studenten – als gevolg van de democratisering van het hoger onderwijs 
– explosief begon te groeien. Over de gevolgen van deze democratisering voor het 
niveau van het hoger onderwijs had hij grote zorgen.209 Teneinde te bereiken dat al 
deze nieuwe academici in spé niet alleen met specifieke vakkennis gewapend zouden 
worden maar ook een persoonlijke en brede algemene ontwikkeling bijgebracht zouden 
krijgen, was hij een groot voorstander van de Studium Generale-gedachte.210 Door de 
grote aanwas van het aantal studenten gedwongen, verlegde prof. Koningsberger zijn 
hoofdaandacht van eigen onderzoek naar zijn onderwijs. Hij doceerde niet alleen 
alle biologiestudenten, maar gaf ook alle studenten Geneeskunde, Diergeneeskunde 
en Farmacie in hun eerste jaar colleges biologie.211 Hij toonde zich daarbij een 
uitstekend docent. Zijn kennis legde hij neer in een aantal handboeken.212 Voorts 
begeleidde hij een aanmerkelijk aantal promovendi.213 Hiernaast besteedde hij veel 
tijd aan bestuurlijk werk, binnen en buiten de universiteit Utrecht. Daarbinnen was 
hij onder meer voorzitter van de subfaculteit Biologie (1950-1963), rector magnificus 

(1952-1953),214 alsmede voorzitter van het 
Universiteitsfonds (1955-1965). Tijdens zijn 
rectoraat zorgde hij er onder meer voor, dat 
de geschiedenis van de Utrechtse universiteit 
gedurende de Bezetting op papier werd gezet 
en gepubliceerd.215 

Buiten de universiteit was prof. 
Koningsberger actief in o.a. de Koninklijke 
Nederlandse Academie van Wetenschappen 
(KNAW). Al gedurende de periode 1931-
1934 was hij vanuit Indië corresponderend 
lid daarvan geweest. In 1946 volgde 
zijn benoeming tot gewoon lid van de 
KNAW. Gedurende de jaren 1960-1965 
was hij ondervoorzitter van de afdeling 
Natuurkunde.216 Hiernaast stelde hij op 
verzoek van de regering in 1946 in Indië 
een uitgebreid onderzoek in naar de na-
oorlogse situatie van de suikerindustrie op 
Java. Op basis hiervan deed hij een reeks 
van voorstellen, hoe deze weer zou kunnen 
worden opgebouwd. In de jaren 1948/49 
kreeg hij – als voorzitter van het Algemeen 

43 Mathilde Johanna Dijkstra (Tilly; 
1897-1987), echtgenote van prof. dr V.J. 
Koningsberger
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Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlandsch-Indië; na de onafhankelijkheid 
ervan in 1949, in Indonesië – de gelegenheid die in de praktijk te brengen. 

Voorts vervulde hij gedurende de periode 1951-1965 het voorzitterschap van het 
Koninklijk Instituut voor de Tropen. Deze instelling, die eerst met de naam ‘Koloniaal 
Instituut’ was getooid en daarna met ‘Indisch Instituut’, had het na de oorlog 
moeilijk. Onder Koningsbergers leiding werd de taak van het Instituut verruimd tot: 
‘Het verzamelen en bestuderen van gegevens alsmede het verbreiden van kennis 
omtrent de tropen, zowel op cultureel als op economisch en hygiënisch gebied’.217 
In het verlengde van zijn verruimde taak kreeg het zijn nieuwe naam: ‘Koninklijk 
Instituut voor de Tropen’ (KIT).218 Dit instituut ontwikkelde zich in de jaren daarna 
tot een nationaal centrum van studie en voorlichting over tropische gebieden, dat 
ook internationaal grote bekendheid kreeg.219 In 1965 droeg prof. Koningsberger het 
voorzitterschap over. Bij die gelegenheid prees prins Bernhard, erevoorzitter van het 
Instituut, zijn ‘uitzonderlijke verdiensten voor het KIT’.220 In dit verband zij voorts 
vermeld, dat prof. Koningsberger in 1966 een van de deelnemers was aan de toen 
onder leiding van de Prins gehouden Bilderbergconferentie.221 

Naast de hiervoor genoemde functies en activiteiten vervulde hij er nog 
tientallen andere, veelal in het kader van bestuurlijke en adviserende commissies. 
In een aanmerkelijk aantal gevallen trad hij daarbij als voorzitter op.222 Hiernaast 
maakte hij tijd vrij om ontelbaar veel artikelen te schrijven, voordrachten te houden 
en interviews te geven over allerlei onderwerpen op het grensvlak van wetenschap 

44 Prof. dr V.J. Koningsberger, 
rector magnificus van de Rijks-
universiteit Utrecht 1952-1953
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en samenleving. In een daarvan hield hij zijn lezers voor, dat de sterke groei van de 
wereldbevolking en van de industrialisatie een regelrechte bedreiging voor de aarde 
betekenden.223 Die waarschuwing sprak hij uit op een moment, waarop de Club van 
Rome nog geboren moest worden. Niet zelden pleitte hij hierbij voor meer geld ten 
behoeve van fundamenteel biologisch onderzoek.224 

Al deze – rusteloos vervulde – activiteiten wekten bij zijn biograaf de indruk ‘dat 
de wereld van het Botanisch Laboratorium voor hem te klein leek. Hij zou ook als 
topambtenaar op een departement, diplomaat, bestuurder in het bedrijfsleven of – in 
het voetspoor van zijn vader – als minister uitstekend op zijn plaats zijn geweest’.225

In 1954 kreeg Koningsberger met zijn gezondheid te kampen. Toen moest 
een maagzweer worden verwijderd. Eind 1957 besloten zijn vrouw en hij de 
grote ambtswoning aan de Nieuwe Gracht te verlaten. Daar hadden zij – naast 
familieleden226 en vrienden – heel wat studenten en medewerkers ontvangen.227 Die 
kwamen niet alleen voor de gezelligheid, maar vooral voor advies en steun. Mensen 
met raad en daad bijstaan, bleven zijn vrouw en hij ook in hun nieuwe behuizing – 
een, met financiële steun vanuit de familie gekochte,228 bungalow aan de Hercules 
Segherslaan 20 te Bilthoven – volhouden. Net als hij zijn leermeester Went had 
zien doen,229 droeg Koningsberger gedurende zijn hele leven, indien opportuun, 
eveneens graag waarden en normen over.230 Dat ondervonden ook zijn kinderen, 
niet alleen tijdens hun schooljeugd maar eveneens daarna.231 Dit pakte – mede als 
gevolg van de opkomende anti-autoritaire tijdgeest – niet altijd goed uit.232 

Toen hij 25 jaar hoogleraar was, werd hij op 2 juli 1957 uitgebreid gehuldigd. 
Hierbij werd hem een door Hendrik Paulides geschilderd portret aangeboden.233 
Begin 1965 werd hij 70 jaar, tijd om zijn hoogleraarsambt neer te leggen.234 
Bovendien liet zijn gezondheid hem toen opnieuw in de steek als gevolg van een 
hersenvliesontsteking. Hier kwam bij dat hij – net als veel andere hoogleraren – zich 
steeds meer was gaan ergeren aan gevolgen van de democratisering van het hoger 
onderwijs.235 Deze politiek leidde onder meer tot grote aantallen nieuwe studenten, 
vaak afkomstig uit niet-universitaire kringen (externe democratisering). Die drongen 
aan op vergaande veranderingen van het universitaire bestel. Bovendien eisten ze 
over alles mee te mogen beslissen (interne democratisering). Mede in verband 
met zijn slechte gezondheidstoestand koos hij ervoor in besloten kring afscheid te 
nemen. Dat gebeurde op 31 augustus. Op 23 oktober daarop volgend hield hij in 
het Botanisch Laboratorium een afscheidstoespraak. In deze rede met de titel ‘Een 
verantwoording’ zag hij terug op wat hij gedurende de verschillende fases van zijn 
Utrechtse tijd had meegemaakt. Daarbij verhulde hij zijn teleurstelling niet dat er nog 
steeds geen financiële middelen beschikbaar waren voor een adequate huisvesting en 
uitrusting van zijn laboratoria. Toch meldde hij, met dankbaarheid op zijn Utrechtse 
periode terug te zien. Ook bij die gelegenheid liet hij de kans niet voorbij gaan om 
te benadrukken, hoe belangrijk hij het vond dat iemand betrouwbaar was en zich 
inzette voor de menselijke samenleving.236 De NRC wijdde aan zijn afscheid een lang 
artikel. Daarin valt onder meer te lezen: ‘In hem verliest de Utrechtse universiteit een 
hoogleraar die door karakter, werkkracht en organisatietalent tot de prominentste 
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figuren in het universitaire en wetenschappelijke leven van de laatste decennia heeft 
behoord’.237

Lang kon V.J. Koningsberger niet van zijn emeritaat genieten. Op 28 februari 
1966 overleed hij, geveld door darmkanker, thuis in Bilthoven. Op 3 maart daarop 
volgend werd zijn stoffelijk overschot te Driehuis-Westerveld gecremeerd. Meer dan 
800 mensen hadden de voorafgaande plechtigheid bijgewoond. Enig spreker daarbij 
was zijn vriend, mr L. Einthoven.238 Die memoreerde onder meer de moedige en 
standvastige houding van de overledene tegenover de Duitse bezetter.239 

Het overlijden van prof. dr V.J. Koningsberger werd daarna in woord en geschrift 
ruim herdacht. Hierbij werden zijn helder verstand, wetenschappelijk werk en 
organisatievermogen geroemd.240 Verder werd hij geëerd om zijn hoog plichtsbesef, 
vaderlijke aandacht voor het personeel van het Laboratorium en de Hortus, 
dienende opstelling, trouw, eerlijkheid en hulpvaardigheid.241 Ook zijn krachtige 
persoonlijkheid, begenadigd sprekerschap en natuurlijk leiderschap werden 
belicht,242 evenals zijn scherpzinnigheid, breedheid van visie en zelfopofferende 
toewijding.243 Na het overlijden van haar man bleef zijn echtgenote in Bilthoven 
wonen. Daar overleed Mathilde Johanna Koningsberger-Dijkstra op 26 oktober 1987. 

Jaren leek het alsof de Utrechtse universiteit haar illustere oud-hoogleraar vergeten 
was. Daaraan kwam op 4 mei 2005 een eind. Toen kondigde de voorzitter van 
het College van Bestuur tijdens de jaarlijkse herdenking van de doden van de 
UU tijdens de Tweede Wereldoorlog namelijk aan, dat de universiteit besloten 
had een Koningsberger-leerstoel in te stellen op het vlak van ‘vrede, vrijheid en 
gerechtigheid’.244 Dit gebeurde ‘ter nagedachtenis aan prof. dr V.J. Koningsberger en 
zijn publieke stellingname gedurende de Tweede Wereldoorlog’.245 Na het overlijden 
van de eerste bezetter van deze leerstoel werd eind 2010 echter bekend gemaakt, dat 
deze weer was opgeheven en vervangen door een jaarlijks te houden Koningsberger-
lezing. Bij deze tot 2015 gehouden lezingen stond steeds het belang centraal van de 
rechtstaat, de beginselen der democratie, alsmede van de kern der mensenrechten.246 
In april 2015 besloot de UU het nieuwe onderwijsgebouw in De Uithof voor de Bèta- 
en Geowetenschappen de naam ‘het Koningsberger’ te geven.247

Bij een evaluatie van de vermogenspositie van prof. dr V.J. Koningsberger (XIIIb) valt op, 
dat maar betrekkelijk weinig exacte gegevens over diens financiën bekend zijn. Was 
zijn inkomen als afdelingsdirecteur bij een van de proefstations in Indië – ondanks 
de crisistijd – niet onredelijk, dit lag voor wat betreft zijn functie van hoogleraar 
anders: de salariëring daarvan was vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog, zoals 
eerder gemeld, maar matig. Hij had echter het geluk gedurende beide periodes de 
beschikking over een ambtswoning te hebben. De bungalow in Bilthoven, waarin 
zijn echtgenote en hij het laatste deel van hun leven woonden, bleek hij alleen met 
financiële steun vanuit de familie te hebben kunnen kopen. Zijn uitgavenpatroon 
was conform zijn positie als hoogleraar. Een deel van zijn financiële ruimte was 
overigens nodig om zijn twee zoons aan de universiteit te laten studeren. Gelet op 
het voorgaande was zijn economisch kapitaal niet meer dan bescheiden.
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Over politiek kapitaal beschikte hij niet, wel over invloed op politiek terrein. 
Dit laatste bleek onder meer toen zijn pleidooien voor het behoud van het vak 
Biologie in het pakket van het middelbaar onderwijs in de jaren 1960/61 politiek 
gehoor vonden.248 Hiernaast bezat hij, op grond van de vele publieke en private 
bestuursfuncties die hij gedurende zijn hele leven vervulde, zeer veel bestuurlijk 
kapitaal van publiekrechtelijke en van privaatrechtelijke aard.

Zijn cultureel kapitaal was eveneens aanzienlijk. Dit was gegrond op zijn 
gymnasiumdiploma, alsmede op de door hem verworven academische graad, 
gecompleteerd door zijn – eveneens cum laude behaalde – doctorsbul. Zijn 
hoogleraarsfunctie leverde hem een aanmerkelijke vergroting van dit kapitaal op. 
Hieraan droeg eveneens bij zijn lidmaatschap van een reeks van instellingen en 
commissies – waaronder bijvoorbeeld van de prestigieuze Koninklijke Academie 
van Wetenschappen. De hieraan verbonden contacten deden hetzelfde. Ook de twee 
handboeken Biologie die hij het licht deed zien, passen in deze opsomming. Voor 
wat betreft zijn cultureel kapitaal in belichaamde staat valt te wijzen op zijn ‘Bildung’ 
als breed ontwikkeld academicus, alsmede op zijn culturele vermogen zijn beide 
zoons een academische opleiding te doen volgen en zijn twee dochters een meer 
praktische. De kennis en waarden die hij, samen met zijn echtgenote, hun (klein)
kinderen – ter overname – voorhield, vallen in dit kader eveneens te memoreren.

Ook zijn sociaal kapitaal was uitermate groot. Met de opbouw daarvan was hij al op 
de middelbare school begonnen met zijn voorzitterschap van de leerlingenvereniging 
van het Erasmiaans Gymnasium. Met zijn daarop volgende functie van reserve-
officier zette hij deze lijn voort. Hetzelfde geldt voor zijn bestuursfuncties in het 
Utrechtsch Studenten Corps waaronder het rectoraat van de Senaat, en voor zijn 
daarop volgende leidinggevende functies bij twee proefstations in Indië. Steil 
omhoog ging deze lijn als gevolg van zijn benoeming in 1934 tot hoogleraar. Aan deze 
functie was – zeker voor de Tweede Wereldoorlog toen Nederland slechts ongeveer 
400 hoogleraren telde – een hoge sociale status verbonden. De toppositie op de (in 
paragraaf 5.1 vermelde) stratificatieladder getuigt hiervan. Zijn benoeming tot rector 
magnificus van de Utrechtse universiteit zorgde voor een verdere verhoging van dit 
kapitaal. 

Niet alleen in de academische wereld was zijn status overigens hoog, dat gold 
– dankzij de vele door hem extern vervulde functies – ook voor de wereld erbuiten. 
Onder meer zijn langdurig voorzitterschap van het Koninklijk Instituut voor de 
Tropen zorgde voor veel extra prestige. De grote omvang van zijn sociaal kapitaal 
kreeg een veelvuldige bevestiging, bijvoorbeeld in de navrante vorm van zijn 
gijzeling in 1942/43 als ‘bekannte führende Persönlichkeit’, alsmede in onder meer 
de hem verleende hoge koninklijke (ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 
commandeur in de Orde van Oranje-Nassau) en buitenlandse onderscheidingen, 
de vele lofprijzingen die hem tijdens zijn leven en na zijn overlijden ten deel vielen, 
alsmede in de instelling door de universiteit Utrecht van de Koningsberger-leerstoel, 
later vervangen door de dito-lezing, alsmede de vernoeming van een onderwijsgebouw 
op de Uithof naar hem. Ook zijn, hem door de universiteit geschonken, portret past 
in deze rij.
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Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat prof. dr V.J. 
Koningsberger (XIIIb) over een bescheiden economisch kapitaal beschikte, alsmede 
over een zeer groot bestuurlijk-, cultureel- en sociaal kapitaal. Daarmee bezat hij een 
ruim geïntegreerd vermogen. Met dit alles behoorde hij tot de nationale elite. Van 
zijn geslacht was hij na 1940 in academische kringen de bekendste Koningsberger.249

 
Ds Jacob Christiaan Koningsberger (1896-1956; XIIIc)

Net als zijn oudere broer hield ook Jacob Christiaan (Koo) Koningsberger, op 27 
maart 1896 in Buitenzorg geboren, een Maleise bijnaam aan zijn jeugdjaren in Indië 
over: ‘Adè’.250 Omdat hij de derde binnen dezelfde periode levende Jacob Christiaan 
was, werd hij binnen de familie tevens als ‘Koo III’ aangeduid.251 In 1899 ging hij 
voor zijn schoolopleiding naar Nederland. Samen met zijn oudere broer werd hij 
aanvankelijk bij zijn oom en tante Van Leeuwen-Koningsberger ondergebracht. Toen 
dat niet langer mogelijk was, werden de beide jongens in 1910 bij een pleeggezin 
in Rotterdam gehuisvest. Daar bezocht Koo het Gymnasium Erasmianum. In 1914 
deed hij er eindexamen (gymnasium α). Hij besloot – net als zijn grootvader, ds 
V.J. Koningsberger (XIb) – in Utrecht theologie te gaan studeren. In september 
liep hij groen bij het Utrechtsch Studenten Corps.252 Anders dan zijn grootvader, 
werd hij lid van het ‘andere’ Theologisch Corpsgezelschap: ‘Elias Annes Borger’.253 
Koo nam actief deel aan het studentenleven, en vervulde daarbij een aanmerkelijk 
aantal bestuursfuncties.254 Zo zat hij in 1918 als Pro-Rector in de Senaat van het 
USC.255 Hij was overigens niet alleen 
binnen het Corps actief,256 maar ook 
daarbuiten: in 1919 was hij voorzitter van 
de Theologische (Studenten) Faculteit.257 
Koo was een lange, tanige en sterke figuur 
met een natuurlijk overwicht, geestig en 
charmant. Daardoor, alsmede vanwege 
zijn ‘good looking’ uiterlijk, had hij een 
grote aantrekkingskracht op vrouwen.258 
Gedurende zijn studententijd beschikte 
hij ter ontspanning over een eigen 
werry, hem door zijn vader geschonken 
als beloning voor het winnen van 
een kampioenschap bij Triton, de 
roeivereniging van het USC. Hij was 
een trouw bezoeker van en briefschrijver 
aan familieleden.259 Na het afronden van 
zijn studie trad Koo (hierna veelal als 
ds J.C. Koningsberger aangeduid) op 8 
april 1920 te Rhoon in het huwelijk met 
Sophia Bastiana (Fietje) Noteboom (* 
1896). Haar vader was N.H.-predikant.

45 Ds Jacob Christiaan Koningsberger (1896-
1956; XIIIc), omstreeks 1934
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Na kort als hulpprediker in Enschede werkzaam te zijn geweest, ontving ds J.C. 
Koningsberger in 1920 een beroep van de hervormde gemeente te Bergentheim. 
Dat nam hij aan. In die plaats werd in 1921 hun eerste kind geboren. Na een paar 
jaar verhuisde hij naar Blokzijl, waar hij begin 1924 zijn intrede bij de hervormde 
gemeente deed. Kort erop zag daar hun tweede zoon, Harry, het levenslicht. Ds 
Koningsberger had inmiddels naam gemaakt als begaafd predikant, die niet alleen 
boeiend preekte maar van wie ook een charismatische uitstraling uitging.260 Zijn 
faam drong zelfs tot in Amsterdam door. Als gevolg daarvan ontving hij in 1925 het 
beroep uit die stad om als ‘predikant-evangelist Benoorden het IJ’ te komen werken. 
Eerst toen een aantal kerkrechtelijke problemen was opgelost,261 kon hij in 1928 dit 
beroep naar Amsterdam – dat toen de top vormde van de landelijke dynastie van 
predikantsplaatsen262 – aannemen. Inmiddels vond ook Koningin Wilhelmina het 
kennelijk tijd geworden, ds Koningsberger te leren kennen. Met het oog daarop deed 
ze hem voor de ‘avonddisch’ van 22 mei 1927 op het paleis op de Dam uitnodigen.263 
In 1928 betrok Koningsberger met zijn gezin de hervormde pastorie aan de 
Meeuwenlaan 19 in Amsterdam-Noord. De Bethlehemkerk werd er zijn wijkkerk. In 
1929 werd daar een dochter geboren. 

In 1933 ontving ds Koningsberger een beroep van de hervormde wijkgemeente 
van Amsterdam-Zuid. Dat was dé wijk in Amsterdam, mede omdat in deze relatief 
groene wijk met ruime huizen veel mensen uit de maatschappelijke bovenlaag 
woonden. Ook al bleef zijn tractement matig,264 omdat deze wijkgemeente 
zoveel aantrekkelijks had behoefde hij niet lang na te denken alvorens dit beroep 
aan te nemen. Met het oog daarop verhuisde het gezin naar de pastorie aan de 
Lohmanstraat 42 in Amsterdam-Zuid. Deze vormde daarna een ‘zoete inval’ voor 
veel familieleden,265 en een ‘veilige haven’ voor gemeenteleden.266 Uiteindelijk zou 
de Maranathakerk er zijn wijkkerk worden.

Ook in zijn nieuwe wijkgemeente liet ds Koningsberger blijken, goed met 
jeugd om te kunnen gaan. Al snel zette hij in de Nieuwe Kerk speciale kerkdiensten 
voor deze groep op. Die werden druk bezocht. Daarnaast vroeg men hem, leraar 
Godsdienstonderwijs op het Hervormd Lyceum in Amsterdam te worden. In deze 
functie, die hij tot zijn dood zou blijven vervullen, leerden generaties leerlingen hem 
kennen als een begenadigd verteller. Hiernaast gaf hij aan grote groepen jongeren 
catechisatie.Voorts trad hij veelvuldig op als voorganger bij de kerkelijke inzegening 
van huwelijken, in doopdiensten, alsmede bij rouwdiensten en begrafenissen. Dat 
deed hij niet alleen in Amsterdam, maar ook elders in het land. Hiernaast maakte hij 
tijd vrij om een aantal theologische boeken te schrijven.267 Tenslotte zij vermeld, dat 
hij in 1939/’40 over de radio (voor de Avro-microfoon) een reeks ‘morgenwijdingen’ 
(korte overdenkingen) hield.268 Rond deze tijd schilderde G.L. Brante een portret van 
hem.

In deze periode stelde Koningsberger zich beschikbaar om als reserve-
veldprediker gemobiliseerde militairen geestelijke bijstand te verlenen. Hij werd 
geplaatst bij de Lichte Divisie, bestaande uit Cavalerie-onderdelen, het Korps 
Rijdende Artillerie, alsmede uit Wielrijders.269 Deze divisie was aanvankelijk in 
West-Brabant gelegerd, maar werd begin 1940 naar Zuid-Holland gedirigeerd.270 
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Als gevolg hiervan maakte hij op 10 mei 1940 de Duitse bombardementen op de 
kazernes in Den Haag mee. Daarbij kwamen alleen al bij het bombardement op de 
Alexanderkazerne tientallen cavaleristen om het leven en vielen onder hen meer dan 
150 gewonden.271 Ds Koningsberger had hier als geestelijk verzorger zijn handen 
meer dan vol aan.272 In het verlengde daarvan verzocht men hem (samen met een 
aalmoezenier) de rouwdienst te leiden, ter nagedachtenis van alle gedurende de 
meidagen omgekomen cavaleristen. Deze dienst vond op 26 oktober 1940 onder 
massale belangstelling plaats in de Oude Kerk te Amsterdam.273 

Ds Koningsberger liet niet alleen in zijn preken maar ook bij zijn onderwijs op het 
Hervormd Lyceum duidelijk blijken, wat hij van de nazi’s vond. Dat laatste kwam 
hem op een schriftelijke reprimande van de (NSB-)Secretaris-Generaal van het 
departement van Opvoeding te staan.274 Hij liet zich de mond echter niet snoeren, 
en bleef zijn geweten in woord en metterdaad trouw. Op 13 juli 1942 werd hij 
echter gearresteerd. Hij werd, samen met zijn broer Victor en honderden andere 
gevangen genomen ‘Deutschfeindliche bekannte führende Persönlichkeiten’, in het 
gijzelaarskamp te Haaren geïnterneerd. Daar schreef hij het boek Het scheppende 
woord.275 Hierin gaf hij – ter opbeuring van zijn medegevangenen en andere lezers 
– voor iedere dag een korte overdenking over een bijbeltekst. Begin 1943 werd hij 
naar het gijzelaarskamp ‘Beekvliet’ te St Michielsgestel overgebracht. Daar hield 
hij, in het kader van het lezingenprogramma van de ‘Volksuniversiteit’, voor zijn 
medegevangenen een voordracht over het onderwerp ‘Godsdienstonderwijs op de 
middelbare scholen’.276 Verder leidde hij er kerkdiensten, en nam hij deel aan de 
Interkerkelijke Kring.277 Zijn gevangenschap mocht hij – dankzij de vurige pleidooien 

46 Omslag van het boek ‘Het scheppende woord’ 
dat ds J.C. Koningsberger in 1943 gedurende 
zijn detentie in het Gijzelaarskamp St Mi-
chielsgestel schreef
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van zijn echtgenote bij de Duitse autoriteiten – kort onderbreken om op 5 augustus 
1943 het burgerlijk huwelijk van hun oudste zoon bij te kunnen wonen en daarna dit 
huwelijk kerkelijk in te zegenen.278 Op 28 oktober van dat jaar volgde – tot zijn grote 
opluchting279 – zijn definitieve vrijlating.280 

Met zijn terugkeer in Amsterdam was de ellende van de oorlog voor hem nog 
niet ten einde. Zijn zoon Harry had in de gevangenschap van zijn vader en in de 
geïntensiveerde jodenvervolging in Amsterdam aanleiding gezien, in de loop van 
1943 in het verzet te gaan. Eind van dat jaar ontvingen zijn vrouw en hij het bericht, 
dat hun zoon in Besançon in de gevangenis zat. Harry bleek – op weg naar Engeland 
– gepakt te zijn bij een poging, een joods echtpaar begeleidend, de Frans-Zwitserse 
grens te overschrijden. Na vier maanden kreeg hun zoon gratie, en dook hij weer in 
Amsterdam op. Daar stortte hij zich opnieuw in het verzet – nu in de gevaarlijkste 
vorm ervan: het gewapend verzet.281 Hieraan nam hij deel in het kader van de Orde 
Dienst (OD),282 in welk verband hij onder meer betrokken was bij de aanval op de 
Spieghelschool en de daarop volgende liquidaties van NSB-ambtenaren.283 Eind 
maart 1945 werd Harry bij het vervoer van wapens gearresteerd. Zijn ouders stelden 
daarop alles in het werk, hun zoon weer op vrije voeten te krijgen. Daarbij gingen 
ze in op het aanbod van een ondergedoken Poolse jood – die beweerde de betrokken 
Duitse functionarissen ‘in zijn zak te hebben’ –, hen te helpen bij het vrijkopen van 
Harry. Het daartoe door hem nodig geachte bedrag van 50.000 gulden brachten ze 
met hulp van familieleden en vrienden bij elkaar en betaalden ze hem. Even later zei 

47 Foto genomen na de voltrekking op 5 augustus 1943 van het burgerlijk huwelijk van mr Jacobus 
Christiaan Koningsberger met Clara van Willigen. Rechts van het bruidspaar de ouders van de 
bruidegom: Sophia Bastiana Noteboom (1896-1978) met haar echtgenoot ds J.C Koningsberger. 
Helemaal rechts hun jongste zoon Henri Johan (Harry)



161H5 – ACAdemICI In de 20e eeuw

hij nog 25.000 gulden extra nodig te hebben. Uiteindelijk bleek dit weggegooid geld, 
omdat betrokkene een notoire oplichter bleek te zijn.284 Op 5 april 1945 – één maand 
voor de bevrijding – kregen de Koningsbergers bericht, dat hun zoon die ochtend 
bij Den Dolder gefusilleerd was.285 Ursule Koningsberger had het lijk van haar neef 
geïdentificeerd.286 Jaren later kreeg ds Koningsberger van een ooggetuige te horen, 
hoe de fusillade verlopen was.287

Omdat ds Koningsberger gedurende de mobilisatie en de meidagen van 1940 
gemerkt had hoezeer militairen onder dit soort omstandigheden behoefte 
hadden aan geestelijke bijstand, gaf hij najaar 1945 gevolg aan de oproep zich als 
veldprediker te melden.288 Nu ten behoeve van de Nederlandse troepen die naar 
Indië werden gestuurd om daar – na de capitulatie van Japan – ‘de rust en orde te 
herstellen’.289 Vanaf eind 1945 werd daartoe een troepenmacht van in totaal 100.000 
man vanuit Nederland naar Indië overgebracht. Deze bestond, naast een beperkt 
aantal beroepsmilitairen, uit oorlogsvrijwilligers – in het begin deels gevormd door 
voormalige verzetsmensen, en veelal afkomstig uit het in 1944 bevrijde Zuiden 
van Nederland; de zgn. Stoottroepen. Hierbij voegden zich later grote aantallen 
dienstplichtige militairen van de lichtingen 1945, ’46 en ’47. Daarnaast werden KNIL-
militairen ingezet. Bij de opbouw van de Nederlandse legermacht was ook aan hun 
geestelijke verzorging gedacht. Hiertoe was in allerijl een groep legerpredikanten en 
-aalmoezeniers gevormd. Mede omdat hij in Indië was geboren, Maleis sprak, ervaring 
als veldprediker had en bovendien over leidinggevende capaciteiten beschikte, werd 
ds J.C. Koningsberger per 1 september 1945 benoemd tot ‘Hoofdveldprediker van het 
Expeditieleger naar Indië’.290 Deze functie, die later ‘Hoofdlegerpredikant in Indië’ 
ging heten, was in rang gelijk gesteld met die van luitenant-kolonel.

Gedurende de periode 1945-1948 deed hij in een reeks ‘brieven’ in het 
voormalige verzetsdagblad Trouw verslag van wat hij als Hoofdlegerpredikant in 
Indië meemaakte.291 Hetzelfde deed hij in interviews die hij tijdens dienstreizen naar 
Nederland gaf. Daarbij schroomde hij niet, zo nodig ook kritische geluiden te laten 
horen.292 Deze droegen eraan bij dat de desbetreffende departementen in Den Haag 
alsnog de nodige maatregelen namen. Onder druk van de Engelsen waren begin 
1946 onderhandelingen met Republikeinse leiders gestart over onafhankelijkheid 
van Indië. Ook al leidden deze in maart 1947 tot het akkoord van Linggadjati,293 toch 
bleef het hoogst onrustig in dat land. Het Republikeinse leger en nationalistische 
strijdgroepen gingen, ondanks de gesloten wapenstilstand, in feite door met een 
guerrilla tegen de Nederlandse troepen. Ook onder de lokale bevolking vielen hierbij 
veel slachtoffers.294 Nederlandse troepen reageerden daar eveneens met excessen 
op.295 Ds Koningsberger bleef niet achter zijn bureau in Batavia zitten, maar bezocht 
alle – over de hele Indische archipel verspreide – Nederlandse onderdelen.296 Daarbij 
trof hij niet alleen organisatorische maatregelen ter verbetering van de geestelijke 
en lichamelijke verzorging van de troepen, maar preekte hij ook zelf en verleende 
hij persoonlijk bijstand aan militairen.297 Dat deed hij tot in de voorste linies, met 
gevaar voor eigen leven. Dankzij zijn opbeurend, charismatisch optreden werd hij 
op handen gedragen.298
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Begin 1947 werd ds Koningsberger door een aanval van dysenterie getroffen. In 
het ziekenhuis werd geconstateerd, dat het niet alleen om een bacillaire besmetting 
ging, maar om amoeben-dysenterie. Omdat de artsen deze niet goed onder controle 
kregen, werd hij met ziekteverlof naar Nederland gestuurd.299 Toen hij nagenoeg 
hersteld was,300 stond hij Trouw een uitgebreid interview toe. Daarin drong hij 
er onder meer op aan, dat de veldpredikerstaf met spoed zou worden uitgebreid. 
Gevraagd naar zijn mening over de regeringspolitiek ten aanzien van Indië, zei hij 
onder meer: ‘Het staat niet aan mij, als veldprediker, hierop kritiek te leveren. […] 
Linggadjati is een feit waaraan niet te tornen valt. Maar dan ook een feit voor beide 
partijen’. Hieraan voegde hij wel toe: ‘Het leger eischt zeer terecht: Waarheid in de 
voorlichting en mannelijk nakomen van beloften, zonder ermee te marchanderen’.301 
Met dit laatste doelde hij op de wrevel onder de troepen die al meer dan twee jaar in 
Indië hadden moeten dienen, maar niets te horen kregen over het moment van hun 
beloofde repatriëring.

Toen zijn pleidooi voor een spoedige uitbreiding van het aantal legerpredikanten 
niets bleek het hebben uitgehaald en er ook onder hen verliezen werden geleden, sloeg 
ds Koningsberger enige maanden later opnieuw alarm. Groot probleem was dat niet 
alleen degenen vervangen moesten worden die ten gevolge van een aanslag gedood 
of gewond waren of anderszins om gezondheidsredenen de tropen hadden moeten 
verlaten, maar dat er ook ten behoeve van de troepenuitbreidingen uit Nederland 
extra legerpredikanten nodig waren. Uiteindelijk stuurde de Legercommandant in 
Indië, Luitenant-Generaal S.H. Spoor, zijn Hoofdlegerpredikant medio november 
op dienstreis naar Nederland. In een interview liet deze weten, dat in Indië een 
ontstellend tekort aan legerpredikanten heerste. ‘Ik kom smeeken om meer 
veldpredikers […], liefst 25 extra’.302 Op 16 december 1947 schreef ds Koningsberger 
opnieuw een ‘brief’ in Trouw. Daarin meldde hij dat hij uiteindelijk de toezegging 
had gekregen, dat iedere classis één predikant zou aanwijzen om de taak van het 
veldpredikerschap op zich te nemen. ‘Men zou zijn best doen’. Meer tevreden toonde 
hij zich over het gesprek dat hij op zondagavond 7 december – kennelijk een met 
zorg gekozen gespreksdatum 303 – met koningin Wilhelmina had kunnen voeren over 
de geestelijke verzorging in Indië. ‘Het zou ongepast zijn hierover bijzonderheden 
te vermelden, maar ik draag de woorden bij het afscheid gesproken diep in mijn 
geheugen’. Ook voor het gesprek dat hij daarna met prinses Juliana had gevoerd, 
toonde hij zich dankbaar.304 

Anders dan generaal Spoor aanvankelijk dacht, bleek het in deze kwestie 
overigens helemaal niet alleen te gaan om de vraag, onder wiens bevel de geestelijke 
verzorging in Indië viel.305 In feite vormde dit slechts een deelgevecht in de grote 
strijd over de vraag, welke koers ten aanzien van de toekomst van Indië moest 
worden gevaren. Hierover verschilde men zowel ter plekke als in het moederland 
sterk van mening.306 In het geschil inzake de zeggenschap over de geestelijke 
verzorging in Indië bleken uiteindelijk Luitenant Gouverneur-Generaal H.J. van 
Mook en enige autoriteiten in Den Haag, waaronder de Hoofdlegerpredikant en 
de Hoofdlegeraalmoezenier aldaar, aan het langste eind te trekken.307 Als gevolg 
hiervan dienden in Indië zowel Hoofdlegerpredikant ds J.C. Koningsberger,308 als 
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zijn katholieke collega Hoofdlegeraalmoezenier E.I.M. baron van Voorst tot Voorst 
het veld te ruimen. De volle steun die ds Koningsberger steeds van generaal Spoor 
had gekregen,309 bleek dit niet te kunnen voorkomen. Hierbij zal waarschijnlijk 
mede een rol hebben gespeeld dat men zich geërgerd had aan het ruime gebruik 
dat ds Koningsberger, die niet onder de krijgstucht viel, steeds van zijn recht op 
vrije meningsuiting had gemaakt. Zeker in die tijd was men niet gewend aan, noch 
gediend van zoveel ‘vrijpostige’, dus lastige openbaarheid. Medio maart nam hij – 
met gemengde gevoelens – afscheid van zijn collegae in Indië.310 Op 12 april 1948 
zette hij op Schiphol weer voet op Nederlandse bodem. Saillant detail: op 1 mei van 
dat jaar benoemde koningin Wilhelmina 
hem tot officier in de Orde van Oranje-
Nassau.311 

Terug in Nederland hervatte ds 
Koningsberger zijn werk als predikant in 
Amsterdam. Hiernaast vervulde hij een 
aantal bestuursfuncties.312 Op 9 januari 
1951 was het 25 jaar geleden dat hij als 
hervormd predikant in Amsterdam 
was komen werken. Met het oog op 
dit jubileum kreeg hij de dag daarop 
een – zeer druk bezochte – receptie 
aangeboden. Daarbij werd hij door 
enige sprekers met lovende woorden 
toegesproken. Verder verschenen in 
verschillende kranten artikelen, waarin 
aan zijn jubileum aandacht werd 
besteed.313 Hierbij werd niet alleen 
teruggeblikt op hetgeen hij gedurende 
de afgelopen periode bij verschillende 
wijkgemeenten in Amsterdam tot stand 
had gebracht, maar werd ook ingegaan 
op wat hij gedurende de oorlog had 
meegemaakt en daarna in Indië had 
gedaan. Ook aan hemzelf werden woorden gewijd. Daarbij werden onder meer zijn 
bescheidenheid, onkreukbare eerlijkheid en groot rechtsgevoel geroemd, alsmede 
zijn charisma, vurige geest en trouw als predikant.314 

In juli van dat jaar werd Koningsberger op zijn bromfiets getroffen door een 
ernstig ongeluk. Als gevolg daarvan moest hij erna het gebruik van zijn linker oog 
missen. Maar hij dacht er niet aan, zijn drukke werk en hoge werktempo aan te passen. 
Op 18 september 1956 moest hij echter hals over kop naar het Diaconessenhuis in 
Amsterdam worden overgebracht. Daar overleed hij dezelfde avond nog. Aan zijn 
overlijden lagen waarschijnlijk meerdere oorzaken ten grondslag, waaronder de 
roofbouw die hij met zijn drukke werk jaren op zichzelf gepleegd had – als wilde hij 

48 Ds J.C. Koningsberger in het uniform van 
Hoofdlegerpredikant in Nederlands-Indië 
(1945-1948)
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daarmee de zielepijn over de tragische dood van zijn jongste zoon verdoven.315 Op 
22 september werd zijn stoffelijk overschot, onder overweldigende belangstelling, 
op de begraafplaats ‘Zorgvlied’ in Amsterdam begraven.316 Naar de voorafgaande 
rouwdienst in de Maranathakerk waren zoveel mensen gekomen, dat een deel van de 
aanwezigen genoegen moest nemen met het via luidsprekers versterkte geluid van 
wat binnen gebeurde. Tijdens deze dienst herdacht zijn collega, ds J.M. Snethlage, 
de overledene. Daarbij betitelde hij de overledene onder meer als ‘een markante 
persoonlijkheid’, die zich ‘in verschillende kringen thuis voelde’; voorts als ‘een 
predikant die zeer velen in en buiten Amsterdam had weten te boeien’, en ‘als een 
gestaag en rusteloos werker die zichzelf niet had gespaard’.317 Verscheidene kranten 
berichtten over zijn overlijden.318 Hierbij werd in het bijzonder aandacht besteed 
aan zijn werk als (Hoofd)legerpredikant in Indië, en aan de bemoediging die hij ook 
toen velen had gegeven. Zo was bijvoorbeeld in het dagblad Trouw te lezen: ‘Onder 
die jongens [in Indië] heeft hij geleefd en gewerkt. Grenzeloos werd hij vertrouwd, 
diep vereerd en hoog geacht, hij, die biechtvader van de Nederlandse jongens in de 
Oost’.319 

Zijn echtgenote, Fietje Koningsberger-Noteboom, een blijmoedige vrouw vol 
levenskracht en -vreugde die haar echtgenoot bij zijn werk altijd met grote inzet 
terzijde had gestaan, overleefde hem meer dan 22 jaar. Ze vond na het overlijden van 
haar man onderdak in het huis van haar dochter en schoonzoon, eerst in Amsterdam 
en daarna in Laren. Op 8 december 1978 overleed ze in laatstgenoemde plaats.320

Beziet men de vermogenspositie van ds J.C. Koningsberger (XIIIc), dan valt zijn 
betrekkelijke financiële positie in het oog. Ook al was hij meer dan 35 jaar predikant, 
toch leverde hem dat geen vetpot op. Het traktement van een dominee – zelfs van 
een die in Amsterdam ‘stond’ – was en bleef immers beperkt. Het recht om in een 
pastorie te wonen, was daar slechts een geringe compensatie voor. De revenuen uit 
de door hem geschreven boeken waren eveneens beperkt. Al met al valt niet anders 
vast te stellen, dan dat zijn economisch kapitaal beperkt was.

Aan zijn predikantsfunctie kon hij – formeel gezien – geen enkel politiek kapitaal  
ontlenen. Dit neemt niet weg dat ds J.C. Koningsberger, gedurende de periode dat 
hij Hoofdlegerpredikant in Indië was, door middel van zijn ‘brieven’ en interviews 
in Trouw en in andere kranten wel degelijk invloed op ‘de politiek’ bleek te hebben. 
Verder beschikte hij vanwege zijn bestuursfuncties over enig bestuurlijk kapitaal van 
privaatrechtelijke aard.

Dit lag anders voor wat betreft zijn cultureel kapitaal. Op dat terrein was hij  
vermogend. De basis hiervoor had hij gelegd met zijn eindexamen gymnasium. Zijn 
grootste ‘bezit’ op dit terrein werd gevormd door zijn afstudeerbul, en zijn daarop 
gebaseerd academisch ambt van (hervormd) predikant. Verder valt hiertoe het feit te 
rekenen, dat hij een zoon een academische studie deed volgen. Het auteurschap van 
de door hem geschreven boeken alsmede dat van de meergenoemde ‘brieven’ passen 
eveneens in dit rijtje.

Net als bij zijn oudste broer was ook zijn sociaal kapitaal echter het grootst. 
Dit was, naast zijn bestuursfuncties gedurende zijn studententijd (waaronder een 
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senatorschap van het USC), vooral gebaseerd op zijn predikantsfunctie. De positie 
van een predikant op de in paragraaf 5.1 genoemde sociale stratificatieladder vormt 
daar een bevestiging van. In dit geval ging het bovendien om het predikantschap 
van niet zomaar een kerkelijke gemeente, maar om dat van de meest prestigieuze 
wijkgemeente in de hoofdstad van het land. Niet alleen als predikant van deze 
wijkgemeente, maar ook vanwege zijn voorgaan in trouw-, doop- en rouwdiensten in 
een groot aantal andere plaatsen genoot hij bij veel mensen een groot aanzien. Ook 
zijn jarenlang optreden als leraar Godsdienstonderwijs op het Hervormd Lyceum 
in Amsterdam alsmede zijn ‘ochtendwijdingen’ voor de radio leverden hem veel 
sociaal kapitaal op. Zijn gijzelaarschap in St Michielsgestel, hoe onaangenaam voor 
hem persoonlijk ook, had hetzelfde effect. Net als zijn oudere broer, had ook ds 
Koningsberger geregeld contact met leden van de Koninklijke Familie. Deze zullen 
eveneens aan zijn prestige hebben bijgedragen. Enorm hoog in aanzien stond hij 
bij de duizenden militairen, met wie hij als legerpredikant in Indië te maken had 
gehad. Aan zijn sociaal kapitaal droegen verder bij de hem verleende koninklijke 
onderscheiding (officier in de Orde van Oranje-Nassau), de hem in woord en 
geschrift tijdens zijn leven en na zijn dood toegezwaaide lof, alsmede het van hem 
vervaardigde portret. 

Op grond van het hiervoor vermelde valt te concluderen, dat ds J.C. Koningsberger 
niet alleen over enig economisch- en bestuurlijk kapitaal van privaatrechtelijke aard 
beschikte, maar ook over een uitermate groot sociaal- en ruim cultureel kapitaal. 
Hij bezat derhalve een geïntegreerd vermogen. Op basis hiervan en gelet op het 
overgewicht van zijn sociaal kapitaal valt tevens te concluderen, dat hij onderdeel 
uitmaakte van de landelijke elite. Zijn vele contacten op alle sociale niveaus – zowel 
op het allerhoogste, alsook onderaan met ‘Jan Soldaat’ – leidden ertoe, dat hij in 
brede kring een zeer grote bekendheid had. 

Prof. dr Carel Koningsberger (1907-1991; XIIId)

Vijf jaar na hun huwelijk mochten dr J.C. Koningsberger en zijn tweede echtgenote, 
Bertha Lang, zich op 23 oktober 1907 verheugen in de geboorte van hun zoon Carel. 
Niet alleen zijn moeder, maar ook de bedienden vertroetelden hem. Anders dan zijn 
beide halfbroers, hield hij geen Maleise bijnaam aan zijn jeugd in Indië over. In zijn 
geboorteplaats Buitenzorg bezocht Carel de lagere school. Aan zijn jeugdjaren in 
de grote, vrijstaande directeurswoning midden in de Plantentuin kwam een eind, 
toen zijn ouders in september 1919 naar Nederland (terug)gingen. In hun nieuwe 
woonplaats Utrecht doorliep hij het stedelijk gymnasium. Daar deed hij in 1926 
eindexamen gymnasium β.

Net als zijn vader ging ook Carel aan de Rijksuniversiteit Utrecht wis- en 
natuurkunde studeren. Binnen die studie koos hij echter voor de chemische 
studierichting. Overeenkomstig de familietraditie werd hij meteen lid van het 
Utrechtsch Studenten Corps.321 Zijn studie verliep vlot. Daarom had hij hiernaast 
niet alleen tijd voor een student-assistentschap, maar ook voor een aantal andere 
activiteiten en bestuurlijke functies, zowel binnen als buiten het USC. Zo zat hij 
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gedurende de periode 1928-1929 in de redactie van het Utrechtsch Studenten-
Weekblad Vox Studiosorum, het blad van het USC en de UVSV. Verder was hij in 
deze periode secretaris van het bestuur van de afdeling Utrecht van de Nederlandsche 
Christen-Studenten Vereniging (NCSV), een tamelijk elitaire vereniging.322 In 1930 
vervulde hij eerst kort de functie van Pro-Rector, daarna die van Ab Actis in de Senaat 
van het Corps.323 Tevens was hij dat jaar Ab Actis van de Maskeradecommissie, de 
commissie die het lustrum van het USC in 1931 voorbereidde.324 Twee jaar later 
behaalde Carel zijn doctoraal-examen. Hij besloot zijn studie met een promotie af te 
ronden. Die vond op 26 oktober 1936 plaats. Zijn dissertatie droeg als titel ‘De auto-
inactiveering der auxinen’.325

Ook al was Carel, hierna meestal als dr C. Koningsberger aangeduid, nu met 
een doctorsbul gewapend, toch bleek het vinden van werk in die dagen vanwege de 
crisistijd geen sinecure te zijn. Hij was daarom blij een baan als wetenschappelijk 
medewerker bij de Rubberstichting in Delft te kunnen krijgen. Het liefst zou hij 
een baan in Indië hebben gehad, maar die bleef – als gevolg van de voortdurende 
economische crisis – buiten bereik. Gelukkig had de functie bij de Rubberstichting 
indirect wel met zijn geboorteland van doen. Bij zijn ouders in Den Haag had hij 
eerder mevrouw W.M. ten Bosch-Wijnmalen en haar twee dochters ontmoet. Van de 
oudste daarvan, Wilhelmine (Wil; * 1908), was hij zeer gecharmeerd geraakt.326 Ze 
was eveneens in Indië geboren. Haar vader was als ingenieur betrokken geweest bij 
de aanleg van spoorwegen aldaar. Haar ouders hadden haar een duidelijk bewustzijn 
bijgebracht van de stand waaruit ze afkomstig was. Deze kreeg zijn bevestiging in 
het feit dat zowel de genealogie van haar 
vaders geslacht als die van haar moeder 
in het ‘Nederland’s Patriciaat’ werden 
opgenomen.327 De genegenheid was al 
snel wederzijds gebleken. Op 2 januari 
1937 vond in Den Haag hun huwelijk 
plaats. Het werd kerkelijk ingezegend 
door (oom) ds J.C. Koningsberger. 
Als bruidsmeisjes traden vier nichtjes 
Koningsberger op, afkomstig uit beide 
takken van het geslacht. Het jonge paar 
ging aanvankelijk in Utrecht wonen.328 
Snel daarna verhuisde het naar Delft, 
de plaats waar Koningsberger zijn 
werk had.329 Daar werden drie van hun 
kinderen geboren.

In 1946 werd dr C. Koningsberger tot 
wetenschappelijk medewerker Organi-
sche Chemie aan de Rijksuniversiteit 
Leiden benoemd. Na enige tijd volgde 
zijn bevordering tot lector. Vanwege de 
nieuwe functie verhuisde het gezin naar 

49 Prof. dr Carel Koningsberger (1907-1991; 
XIIId)
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deze universiteitsstad. In die tijd heerste er, als gevolg van de oorlogsschade, een 
grote woningnood. Dit betekende dat men veelal op inwoning was aangewezen. 
De Koningsbergers hadden het geluk een deel van het buiten ‘Vreewijk’ aan de 
Vreewijkstraat in Leiden als woonruimte toegewezen te krijgen. Hier werd hun 
vierde kind geboren. Waren dr C. Koningsberger en zijn echtgenote aanvankelijk 
een christelijke levensvisie toegedaan, gaandeweg evolueerde die bij hen in de 
richting van een humanistische vrijdenkersrichting.330 Deze werkte ook door bij de 
opvoeding van hun kinderen. Toen deze de middelbare school hadden afgerond, 
dienden ze naar hun oordeel nu zelf de koers van hun verdere leven te bepalen.331

In 1957 werd dr C. Koningsberger tot hoogleraar in de Organische Scheikunde aan 
de Technische Hogeschool (T.H.) te Eindhoven (thans: Technische Universiteit 
Eindhoven) benoemd. In verband daarmee verhuisde het gezin naar die stad. Op 10 
juni 1958 hield prof. dr C. Koningsberger zijn inaugurele rede, getiteld ‘Aspecten 
van het rijk van de koolstof’. Aan het slot daarvan sprak hij zijn vreugde uit over 
de gevoelens van saamhorigheid die hij op de T.H. had aangetroffen. Deze achtte 
hij van veel belang voor een instelling van hoger onderwijs in opbouw.332 Met groot 

50 Wilhelmine ten Bosch (1908-1988), 
echtgenote van prof. dr C. Konings-
berger
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enthousiasme zette hij zich daarna in bij de organisatorische vormgeving van de 
nieuwe faculteit. Toen deze was afgerond, verlegde hij zijn hoofdaandacht naar zijn 
onderwijstaak. Verder begeleidde hij promovendi en schreef hij wetenschappelijke 
artikelen. Hiernaast vervulde hij enige bestuursfuncties, en had hij zitting in enkele 
commissies.333 Deze externe activiteiten hadden echter niet zijn grootste liefde. 

Die richtte C. Koningsberger – een aardige man, bescheiden, met een brede 
intellectuele belangstelling, trouwe echtgenoot, vader en vriend334 – op zijn 
wederhelft. Omdat haar gezondheid te wensen begon over te laten, en de sfeer op 
de TH – als gevolg van de vloed van nieuwe studenten en hun acties ter verkrijging 
van medezeggenschap – er niet op vooruit was gegaan, besloot hij in 1973 zijn 
aanstelling om te doen zetten in die van buitengewoon hoogleraar. In 1976 ging hij, 
na een afscheidsreceptie, met emeritaat.335 Zijn vrouw en hij hadden daarna samen 
nog een aantal gelukkige jaren in Eindhoven.336 Hierbij sloeg Wil Koningsberger-
ten Bosch zich dapper en blijmoedig door de problemen heen, veroorzaakt door 
haar inmiddels opgekomen nierziekte. In 1988 begaf haar lichaam het. Ze overleed 
op 4 april van dat jaar. C. Koningsberger overleefde zijn echtgenote slechts enkele 
jaren. Na een ziekte van enige weken kwam op 10 september 1991 een eind aan zijn 
eenzaamheid.337 

Zoals bij zijn oudste halfbroer vermeld, was het salaris van een hoogleraar in die 
dagen bepaald niet ruim. Met drie aan een universiteit studerende kinderen was 
rondkomen voor prof. dr C. Koningsberger (XIIId) dan ook niet makkelijk. Zo bezat hij 
alleen in Delft een eigen huis,338 en bewoonde hij verder huurhuizen. De helpende 
hand die zijn vader hem af en toe in financieel opzicht toestak, was dan ook welkom. 
Gelet hierop moet zijn economisch kapitaal als beperkt worden gekwalificeerd.

C. Koningsberger beschikte niet over politiek kapitaal. Gezien de door hem 
vervulde academische bestuursfuncties kon hij zich wel eigenaar noemen van enig 
bestuurlijk kapitaal van publiekrechtelijke aard.

Dit lag anders op het culturele vlak. Met zijn gymnasiumdiploma, universitaire 
graad en doctorsbul beschikte hij over een niet onaanzienlijk cultureel kapitaal. Zijn 
privé-bibliotheek droeg daar aan bij. Mede hierop gebaseerd, beschikte hij eveneens 
over een brede ‘Bildung’, en daarmee tevens over cultureel kapitaal in ‘belichaamde 
staat’. Hieraan droeg ook het feit bij, dat zijn eega en hij hun drie kinderen een 
academische studie konden doen volgen.

Zijn sociale ‘kapitaalrekening’ vertoonde eveneens een duidelijk credit. Zijn 
jeugd doorgebracht in de grote ambtswoning van zijn vader in Buitenzorg (Indië), 
eindexamen gymnasium, alsmede de prestigieuze bestuursfuncties (zowel een 
senatorschap als een lidmaatschap van de Maskeradecommissie) die hij binnen het 
Utrechtsch Studenten Corps vervulde, vormden hiervoor de basis. Daar kwam de 
status van zijn echtgenote bij. Zijn wetenschappelijke functies, waaronder die van 
hoogleraar met haar – in de stratificatie van paragraaf 5.1 aangegeven – prestige, 
zorgden voor een verdere verhoging van zijn sociaal kapitaal. Ook zijn lidmaatschap 
van enige academische commissies legde gewicht in deze schaal.
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Gelet op het voorgaande is het duidelijk dat prof. dr C. Koningsberger een  
geïntegreerd vermogen van betrekkelijke omvang bezat, waarvan het cultureel en 
sociaal kapitaal relatief het omvangrijkst waren. Tegen deze achtergrond valt tevens 
te concluderen, dat hij tot de notabelenelite in zijn woonplaats behoorde.

Johan Jacob Koningsberger, arts (1910-1997; XIIIa)

De jongste Koningsberger die vóór 1940 afstudeerde, was Johan Jacob (Jan) 
Koningsberger (XIIIa), arts. Hij was de oudste zoon van het echtpaar Koningsberger - 
van Klaveren. Jan werd geboren op 12 april 1910 in Oosterbeek, gemeente Renkum. 
Hij was vernoemd naar zijn grootvader, Johan Jacob Koningsberger (XIa). Omdat 
zijn ouders na enige jaren naar Arnhem waren verhuisd, zat hij in die stad op de 
lagere school. Vervolgens doorliep hij de gymnasiumafdeling (β) van het Hervormd 
Lyceum in dezelfde plaats.339 Gedurende deze periode en in zijn studententijd was 
hij actief in de NCSV.340 Na zijn middelbare school ging hij in 1928 te Utrecht 
geneeskunde studeren. Hij werd, vanzelfsprekend, meteen lid van het Utrechtsch 
Studenten Corps (USC). Naast zijn intensieve studie trok hij veel op met zijn 
jaarclub ‘The white monkey’.341 Verder was hij actief in het natuurwetenschappelijk 
Corpsgezelschap ‘Christiaan Huygens’. In 1931 speelde hij mee in het lustrumspel 
Cortez, en nam hij deel aan de Maskeradeoptocht van het USC. Medio 1936 behaalde 
hij zijn artsexamen.

Jan en zijn broer Koo (J.C. Koningsberger; 1913-1942) werden beiden voor 
militaire dienst opgeroepen. Jan volgde met het oog daarop in de laatste jaren van 
zijn studie gedurende de zomervakanties al in Utrecht een militair-geneeskundige 
vooropleiding. Omdat hij voorbestemd was om officier te worden, werd hij na 
zijn afstuderen naar de School voor Reserve-Officieren Geneeskundige Dienst in 
Den Haag gestuurd. Zodra hij deze met goed gevolg had afgerond, werd hij eind 
december 1936 tot Reserve-Officier van Gezondheid der Eerste Klasse (eerste 
luitenant) benoemd.342

De economische malaise was in die tijd nog steeds groot. Zij liet zich ook onder 
artsen en andere academici voelen. Daarom was hij blij dat hij na zijn officiersopleiding 
gedurende de jaren 1937-1938 als inwonend assistent in het Diaconessenhuis te 
Haarlem kon werken. In dat ziekenhuis deed hij achtereenvolgens op de afdelingen 
Chirurgie, Interne Geneeskunde en Verloskunde nadere ervaring op. Gedurende 
deze periode leerde hij – ten huize van zijn oom, ds J.C. Koningsberger in 
Amsterdam – Anna Cornelia (An(netje)) de Jong kennen (*1909). Die logeerde daar 
omdat ze in Amsterdam een examen moest doen in het kader van haar opleiding 
tot lerares Huishoudkunde.343 De kennismaking beviel beiden uitstekend. Toen hun 
huwelijk in zicht kwam, gaven oom en tante Koningsberger-Lang te hunnen huize 
in Scheveningen voor hen een groot diner. Daaraan zaten ook andere familieleden 
van beide takken aan.344 Jan, hierna veelal J.J. Koningsberger (XIIIa) te noemen, en 
Annetje trouwden op 24 januari 1939 in Haarlem. De vader van de bruid, hervormd 
predikant, zegende het huwelijk in de Grote Kerk aldaar in. Als gevolg van haar 
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nieuwe staat moest An meteen haar functie als lerares aan de Protestants Christelijke 
Nijverheids School te Haarlem opgeven.

 J.J. Koningsberger (XIIIa) had besloten zich als huisarts in Haarlem te vestigen. 
Na een start op de Pijnboomstraat in deze stad nam hij in het voorjaar van 1939 
de praktijk van een overleden collega over. Tevens kocht hij, met financiële hulp 
van zijn vader, diens grote doktershuis aan het westelijke, prestigieuze deel van 
de Schotersingel (nr 143).345 Nauwelijks had hij daar een nieuwe start met zijn 
huisartenpraktijk gemaakt, of hij werd eind augustus 1939 – in het kader van de 
algehele mobilisatie van het Nederlandse leger – in werkelijke dienst geroepen. Hij 
werd als Officier van Gezondheid ingedeeld bij het IIe bataljon van het Garderegiment 
Jagers.346 Dit werd in ’s-Gravenzande (Zuid-Holland) gelegerd.347 Terwijl hij daar vast 
zat, moest zijn echtgenote – zonder zijn bijstand – hun eersteling baren.

Op 10 mei 1940 vielen de Duitse troepen Nederland binnen. In een poging met 
een bliksemactie het regeringscentrum in Den Haag te veroveren, zetten ze grote 
groepen parachutisten en luchtlandingstroepen in. Een deel daarvan kwam echter 
in het Westland terecht.348 Tegen deze troepen werd het bataljon Jagers, waartoe 
J.J. Koningsberger als bataljonsarts behoorde, in eerste instantie ingezet. Toen 
deze indringers waren teruggeslagen, werd het bataljon op 12 mei naar Rotterdam 
gedirigeerd, teneinde de Nederlandse troepen (waaronder Mariniers) te versterken 
die de Duitsers de overgang over de Maasbruggen beletten. Omdat de aanval ook 
op andere plaatsen minder voorspoedig verliep dan gepland, besloot het Duitse 
opperbevel een doorbraak te forceren. Daartoe liet het de Luftwaffe op 14 mei een 
oppervlaktebombardement op de binnenstad van Rotterdam uitvoeren. Als gevolg 
daarvan werd deze nagenoeg geheel verwoest, en vielen er meer dan 800 doden.349 
Ook het IIe bataljon Jagers kwam hierbij onder vuur te liggen.350 Koningsberger had 
het toen als bataljonsarts opnieuw uitermate druk. Uiteindelijk maakte hij in Gouda 
de capitulatie mee. Tot medio juni 1940 werd hij onder de wapenen gehouden. Toen 
mocht hij naar huis, en kon hij zijn huisartsenpraktijk hervatten. 

Niet alleen studenten, hoogleraren en predikanten namen aan het verzet tegen 
de Bezetter deel, dat gebeurde ook vanuit andere beroepsgroepen zoals de artsen. 
In hun geval gebeurde dit op grote schaal (zie hierna), en bovendien met veel 
succes.351 Op het moment dat de Duitsers poogden de Nederlandse Maatschappij tot 
Bevordering der Geneeskunst te ‘nazificeren’,352 keerden de meeste artsen deze de 
rug toe en richtten ze een nieuwe artsenorganisatie op: ‘Medisch Contact’ (MC). De, 
lang onbekend gebleven, centrale leiding van deze organisatie gaf via mondelinge 
en soms schriftelijke estafetteberichten geheime richtlijnen aan haar leden door. In 
iedere plaats waren daartoe estafetteleiders aangesteld.353 Vanaf eind 1941 tot april 
1945 voltrokken zich enige tientallen estafettes. Daarin werden de artsen bijvoorbeeld 
gemaand over hun joodse patiënten geen informatie aan de Duitse autoriteiten 
te verstrekken noch over patiënten met schotwonden, niet mee te werken aan 
sterilisatie van zwakbegaafden, en geen medische hulp te verlenen aan Nederlanders 
die in de Duitse oorlogsindustrie werkten.354 J.J. Koningsberger was, samen met twee 
andere artsen, estafetteleider in Haarlem.355 In die functie legde hij – zo onopvallend 
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mogelijk – tientallen malen de tocht 
langs de collegae van zijn groep af, om 
een estafettebericht veelal mondeling 
aan hen door te geven en soms ook hun 
reactie daarop mee terug te nemen.

Doordat het Artsenverzet in het 
diepste geheim opereerde, konden de 
Duitsers er moeilijk vat op krijgen. 
Daarom namen ze hun toevlucht 
tot instrumenten als het opleggen 
van boetes, in gijzeling neming 
van (veronderstelde) artsenleiders, 
gevangenzetting van artsen, en het 
dreigen met de doodstraf voor onder 
meer hulp aan gewonde verzetstrijders. 
In 1943 ging de bezettende macht over 
tot de arrestatie van grote groepen artsen, 
waaronder J.J. Koningsberger. Dit 
gebeurde vanwege het door hen afgeven 

van onjuiste medische attesten, teneinde bijvoorbeeld te voorkomen dat mensen in 
de Duitse oorlogsindustrie moesten gaan werken.356 Daarop legden zo’n 6.000 artsen 
in het hele land op 24 maart 1943 hun werk – behoudens bij spoedgevallen – neer.357 
Ze vormden de overgrote meerderheid van het totale artsenbestand. Uiteindelijk 
werden de Duitse autoriteiten daardoor gedwongen, in te binden.358 

Koningsberger moest, om arrestatie te voorkomen, verscheidene keren 
onderduiken.359 Hij werd uiteindelijk toch gearresteerd, en enige weken gevangen 
gehouden in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans te Amsterdam.360 De 
Duitsers moesten hem na verloop van tijd echter weer vrij laten, omdat zij er niet 
in slaagden te bewijzen dat hij in het verzet zat en medische hulp aan gewonde 
verzetstrijders had geboden.361 Op het verlenen van deze hulp stond de doodstraf. 
Naast zijn activiteiten in het kader van het Artsenverzet was J.J. Koningsberger lid 
van de Orde Dienst (OD) in Haarlem.362 De plaatselijke afdelingen van deze Dienst363 
– die in 1944 onderdeel zou gaan uitmaken van de Binnenlandse Strijdkrachten – 
vormden al in 1940/41 haarden van verzet.364 Over zijn activiteiten in laatstbedoeld 
kader zijn – vanwege het geheime karakter ervan – geen gegevens vastgelegd en is 
weinig mondeling overgeleverd.

Na afloop van de oorlog werd J.J. Koningsberger eind 1945 opnieuw in militaire 
dienst geroepen. Omdat hij op dat moment medisch ongeschikt bleek voor dienst 
in Nederlands-Indië,365 werd hij in plaats daarvan gedurende de periode 1946-1948 
ingezet als militair keuringsarts in achtereenvolgens Leiden, Dordrecht en Heiloo. In 
1952 en 1954 moest hij langdurig voor herhalingsoefeningen opkomen. Uiteindelijk 
kreeg hij met ingang van 1 oktober 1954 eervol ontslag uit militaire dienst.366 Zijn 
jarenlange afwezigheid als gevolg van deze dienst had zijn huisartsenpraktijk 

51 Johan Jacob Koningsberger, arts  
(1910-1997; XIIIa)
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– die tijdens zijn dienstperiodes grotendeels door waarnemers was gerund – 
geen goed gedaan. Zijn eerdere bevordering tot majoor-arts en verlening van het 
Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier367 waren slechts een 
schrale troost. Dat gold ook voor de latere toekenning door de minister van Defensie 
van het Mobilisatie-Oorlogskruis.368 De tol die het Vaderland van hem had geëist, 
was derhalve hoog. Hij was blij dat de directeur van de Machinefabriek ‘Stork’ hem 
vroeg, parttime bedrijfsarts bij deze Haarlemse fabriek te worden. De spaarzame 
vrije tijd die hem restte, gebruikte hij onder meer voor de vervulling van functies 
in kerkelijk verband, zoals die van jeugd-ouderling en ouderling-kerkvoogd van de 
hervormde wijkgemeente rond de Noorderkerk in Haarlem.369

Intussen was er op het gezinsfront van alles gebeurd: hun eerste kind had de 
gezondheidsproblemen die tijdens zijn geboorte waren ontstaan begin 1941 met 
de dood moeten bekopen. Gedurende de periode 1941-1948 kreeg het echtpaar 
nog vijf kinderen. In deze periode werd een portrettekening van hem vervaardigd. 
Zijn echtgenote had het overigens niet alleen druk met het opvoeden van deze 
kinderschaar. Naast het bestieren van het grote doktershuis (daarin bijgestaan door 
onder anderen een inwonend dienstmeisje) en de dito tuin, trad ze – net als de 
echtgenotes van andere artsen in die dagen – op als assistente bij haar man. Verder 
stond ze hem terzijde bij het opvangen van patiënten die extra aandacht behoefden. 
Gedurende de hongerwinter slaagde ze, dankzij haar tochten op de fiets naar o.a. de 
Wieringermeer, erin niet alleen haar gezin van extra voedsel te voorzien maar ook 
– per fiets – haar schoonouders in Utrecht. Ze was een, geestelijk en lichamelijk, 
sterke persoonlijkheid.370

Na veertig jaar huisarts te zijn geweest, legde Koningsberger op 1 mei 1979 zijn 
praktijk neer. Tijdens zijn druk bezochte afscheidsreceptie kreeg hij in toespraken 
te horen, dat zijn patiënten hem een deskundige, zorgzame en toegewijde huisarts 
hadden gevonden. Ze toonden zich dankbaar dat hij zich niet beperkt had tot hulp 
bij hun medische problemen, maar ook bekommerd had om hun persoonlijk wel en 
wee. Daarbij benadrukten ze dat hij een ‘ouderwetse’, zorgvuldige, warm-menselijke 
huisarts voor het hele gezin was geweest.371 Van de kant van zijn familie, clubgenoten 
en andere vrienden werden daar mondeling en schriftelijk woorden als ‘trouw, warm 
en betrokken’ aan toegevoegd. Ook werd zijn uitgebreide correspondentie met familie 
en vrienden in dank gememoreerd. Na terugkeer van de hem door zijn patiënten 
aangeboden cruise over de Middellandse Zee, pakte hij zijn werk als keuringsarts 
weer op. Daaraan kwam in 1980 echter abrupt een einde: na een jarige oud-patiënt 
met zijn verjaardag te hebben gefeliciteerd, werd hij op zijn fiets door een auto 
aangereden.372 Hij liep daarbij zware verwondingen op. De artsen in het ziekenhuis 
waren verbaasd, dat hij het er levend vanaf bracht. Mede dankzij de hulp van zijn 
echtgenote wist hij in de maanden na zijn ontslag uit het ziekenhuis de nadelige 
gevolgen van de bij zijn ongeluk opgelopen afatische aandoening te overwinnen.

Na verloop van tijd lieten de grootte van het huis en de tuin aan de Schotersingel, 
dat inmiddels door alle kinderen was verlaten, zich steeds sterker voelen. Daarom 
verkocht Koningsberger in 1983 dit huis, en verhuisde hij met zijn echtgenote naar 
Heemstede. Daar had hij het huis aan de H.W. Mesdaglaan 21 gekocht. Hierop 
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volgde nog een aantal goede jaren. Gedurende deze periode herschikte hij het van 
zijn vader geërfde Koningsberger-archief. 

In 1983 werd bekend dat de genealogie van het geslacht Koningsberger in het 
Nederland’s Patriciaat (NP) was opgenomen.373 Dit gebeurde op initiatief en bij 
besluit van het bestuur van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Aan deze 
beslissing was een zorgvuldige afweging, door meerdere instanties, binnen deze 
‘overheids’stichting voorafgegaan.374 Die afweging vond plaats aan de hand van 
geobjectiveerde en schriftelijk vastgelegde criteria. In 1964 was aangekondigd dat 
‘voor opname in het N.P. in het algemeen in aanmerking [zijn] gebracht de geslachten, 
die na 1800 regelmatig academici, magistraten, officieren of belangrijke figuren uit 
het bedrijfsleven hebben opgeleverd […]’.375 Later ging als criterium de eis gelden 
dat ‘families gedurende tenminste de laatste honderdvijftig jaar een vooraanstaande 
rol in de Nederlandse samenleving hebben gespeeld’.376 Aan beide criteria bleek het 
geslacht te hebben voldaan. De opname in het ‘Nederland’s Patriciaat’ is overigens 
niet ‘te koop’.377 

Het verheugde J.J. Koningsberger – een echte ‘familieman’ die gedurende zijn 
hele leven veel deed aan het onderhouden van de banden binnen zowel zijn eigen 
gezin, als de familie als geheel –, dat op 11 maart 1986 een familiereünie werd 
gehouden. Daarbij sprak hij als oudste mannelijke Koningsberger familieleden 

52 Het hoekhuis in het midden bevindt zich aan de Schotersingel nr 143 in Haarlem, van 1939 tot 1983 
bewoond door eigenaar J.J. Koningsberger en zijn gezin. In dit huis oefende hij ook zijn huisartsen-
praktijk uit
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van beide takken toe.378 In 1989 werd het 50-jarig huwelijksfeest van het echtpaar 
Koningsberger-de Jong uitgebreid met familie en vrienden gevierd.379 In de daarop 
volgende jaren ging het geheugen van zijn echtgenote steeds sterker achteruit. In 
september 1996 was haar opname in een verpleeghuis onvermijdelijk geworden. 
Haar echtgenoot vergezelde haar toen naar ‘De Weeligenberg’ in Hillegom. Op 17 
maart 1997 overleed An Koningsberger-de Jong aan een hartstilstand. Een half jaar 
later (op 11 november) moest J.J. Koningsberger vanwege een maagbloeding met 
spoed in het Diaconessenhuis te Heemstede worden opgenomen. Die nacht kwam 
een einde aan zijn leven. Tijdens de begrafenisdienst werd hij door de predikant 
herdacht als onder meer ‘Een zo goed, beminnelijk, warm en betrokken mens. […] 
Een goede, nabije dokter, voor wie de begrippen ‘cure’ en ‘care’ onverbrekelijk bijeen 
hoorden’.380 

Uit het hiervoor vermelde valt voor wat betreft het economisch kapitaal van J.J.  
Koningsberger, arts (XIIIa) het volgende af te leiden: in 1939 bleek hij niet alleen 
een huisartsenpraktijk, maar bovendien een groot praktijkhuis aan de Schotersingel 
in Haarlem te hebben gekocht. Het hiermee gemoeide bedrag was van een zodanige 
omvang, dat hij dit – als beginnend huisarts – onmogelijk zelf op tafel kon leggen. 
Zijn vader schoot hem toen te hulp. Door hard te werken en spaarzaam te leven, was 
J.J. Koningsberger in staat daarna de studies van zijn vijf kinderen te bekostigen.  
In 1983 kon hij een ander huis in Heemstede kopen. Gelet op de omvang van zijn 
nalatenschap valt te concluderen, dat zijn economisch kapitaal – mede dankzij de 
erfenis van zijn vader – uiteindelijk niet onaanzienlijk was.381 

Aan zijn politiek kapitaal kan stilzwijgend voorbij worden gegaan. Vanwege de 
door hem vervulde bestuursfuncties beschikte hij wel over enig bestuurlijk kapitaal 
van privaatrechtelijke aard.

Zijn cultureel kapitaal was van aanmerkelijke omvang. Daaraan droeg zijn 
gymnasiumdiploma bij, alsmede zijn academische graad en artsdiploma. Verder 
verdient hier vermelding het, samen met zijn echtgenote, geschapen cultureel 
klimaat dat al hun vijf kinderen een academische studie c.q. hogere beroepsopleiding 
deed volgen.

Hiernaast beschikte hij over een aanzienlijk sociaal kapitaal. Daaraan droeg niet 
alleen zijn lidmaatschap van het USC en zijn reserve-officierschap bij, maar ook zijn 
uitstekende naam als huis-, bedrijfs- en keuringsarts. In dit verband zij herinnerd 
aan de hoge sociale positie die een arts, blijkens de in paragraaf 5.1 vermelde 
beroepsprestigestratificatie, in die dagen innam. De drukbezochte receptie bij zijn 
afscheid als huisarts alsmede het cadeau dat hij daarbij van zijn patiënten ontving, 
vormden hiervan een bevestiging. Verder genoot hij prestige als een van de leiders 
van het Artsenverzet in Haarlem tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hetzelfde gold 
voor zijn maatschappelijke activiteiten in kerkelijk verband. Van betekenis waren 
verder zijn uitgebreide kringen van vrienden en collegae, alsmede de verbindende 
rol die hij binnen de familie vervulde. In dit verband zij tenslotte de portrettekening 
gememoreerd die van hem werd vervaardigd.
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Gelet op het voorgaande staat vast, dat J.J. Koningsberger (XIIIa), arts, over een 
geïntegreerd vermogen van deels aanmerkelijke omvang beschikte. Op grond 
hiervan valt voorts te concluderen dat hij tot de notabelenelite in Haarlem behoorde.

5.4  
Twee gezinshoofden met alternatieve carrières

Johan Jacob Koningsberger (1869-1963; XIIc)

Van de drie gezinshoofden Koningsberger van de XIIe generatie studeerde alleen 
de hiervoor behandelde J.C. Koningsberger (XIIb) aan een universiteit. Van de twee 
niet-academici van deze generatie was zijn broer, Johan Jacob (Jan) Koningsberger 
(XIIc) de oudste. Hij was de tweede zoon van het echtpaar Koningsberger-Tieleman. 
Daarmee behoorde hij tot tak B. Jan zag op 9 december 1869 in Velp het daglicht. 
Zijn vader, ds V.J. Koningsberger, stond daar toen als hervormd predikant. Omdat 
deze in 1871 een beroep uit Utrecht had aanvaard, verhuisde het gezin dat jaar naar 
die stad. Jan ging hier naar de lagere school. Hij volgde daarna de driejarige leergang 
aan de HBS aldaar. Die opleiding was speciaal in het leven geroepen voor mensen, ‘die 
meer praktisch werk wilden verrichten’.382 Zijn ouders zagen graag dat hij vervolgens 
de notarisopleiding zou volgen. Dat was toentertijd een praktijkopleiding op een 
notariskantoor. Jan – een bescheiden, praktisch, sociaal en bestuurlijk ingesteld 
mens – voelde hier niets voor; zijn hart ging uit naar een meer dynamische baan.383 
Uiteindelijk vond hij deze rond 1895 in de vorm van het compagnonschap van de 
directeur van een rozenkwekerij in het stadje Leerdam. Hij werd daar – gezien zijn 
bestuurlijke kwaliteiten – meteen gevraagd bestuurslid te worden van de plaatselijke 
vereniging ‘Floralia’. 

In Leerdam ontmoette Jan Hendrika (Riek) de Hoog (* 1866).384 Haar vader was 
ambtenaar bij de Rijkswaterstaat.385 Met haar raakte hij op vrijersvoeten. Op 4 oktober 
1899 trouwden ze. Ze gingen wonen aan de Kerkstraat 41 aldaar, een tamelijk 
groot huis waarvan Jan (hierna meestal als J.J. Koningsberger VJzn aangeduid) 
met financiële steun van zijn vader het eigendom had verworven.386 Na ruim tien 
maanden werd daar hun eerste kind, een dochter geboren. Twee jaar later kreeg het 
echtpaar Koningsberger-de Hoog een zoon. (Zie het genealogisch overzicht nr g). De 
rozenkweek en -handel konden J.J. Koningsberger op termijn echter onvoldoende 
boeien. Na een aantal jaren wijnkoper te zijn geweest,387 aanvaardde hij de functie 
van administrateur bij de glasfabriek ‘Leerdam’ aldaar. Later werd hij boekhouder 
van de firma ‘Ter Haar en Schuyt’ n.v., drukkerij en uitgeverij in dezelfde plaats. 

Veel van zijn tijd stak J.J. Koningsberger V.J.zn in neven- en bestuursfuncties. 
Zo werd hij in 1896 lid van de vrijwillige brandweer van Leerdam. Dit lidmaatschap 
continueerde hij tot medio 1943, toen hem vanwege zijn leeftijd eervol ontslag werd 
verleend. Dat gebeurde als Opperbrandmeester (commandant) van het Leerdamse 
brandweerkorps (onder gelijktijdige benoeming tot secretaris van de Brandraad).388 
Bij zijn afscheid werd hij uitgebreid gehuldigd en toegezongen.389 Hiernaast trad 
hij toe tot het bestuur van de ‘Wilhelminavereniging’ (later ‘Oranjevereniging’ 
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genaamd). Daarvan was hij enige tijd voorzitter. Toen zijn zoon de padvindersleeftijd 
had bereikt, vervulde hij enige jaren de functie van hopman van de Leerdamse 
padvindersgroep. Verder was hij kaderlid van ‘De Weerbaarheid’, een vereniging tot 
vrijwillige oefening in de wapenhandel, opgericht na de opheffing van de Leerdamse 
Schutterij.390 Politiek was hij actief in het kader van de Liberale Partij. Met het 
vervullen van al deze functies ging het hem overigens niet om het vergaren van eigen 
roem; hij handelde vooral uit de overtuiging, de samenleving te moeten dienen.

J.J. Koningsberger was op 25 maart 1890 aangenomen als lidmaat van de 
hervormde gemeente te Utrecht.391 Jarenlang was hij binnen de Hervormde Kerk 
actief. De orthodoxe opstelling van de hervormde gemeente in Leerdam deed 
hem echter besluiten deze te verlaten. Per 1 januari 1932 werd hij lidmaat van de 
Evangelisch-Lutherse gemeente in zijn woonplaats.392 Die gemeente was sinds het 
einde van de negentiende eeuw een trefpunt van degenen, die ‘liberaler wilden 
denken, geloven en leven dan het gros van de Leerdamse bevolking’.393 Ook zijn 
nieuwe kerkelijke verband verzocht hem meteen bestuurlijk actief te worden: in 1933 
werd hij verkozen tot ouderling-kerkrentmeester (kerkvoogd). Die functie vervulde 
hij tot 1936. Gedurende de periode 1936-1939 trad hij op als scriba (secretaris) van 
de kerkeraad van genoemde gemeente.394 

Zijn echtgenote, in een kranteartikel omschreven als ‘een intelligente, 
hoogstaande vrouw’,395 kreeg na de oorlog plotseling problemen met haar geestelijke 

53 Johan Jacob Koningsberger 
(1869-1963; XIIc) met zijn 
echtgenote Hendrika de Hoog 
(1866-1947) en hun twee 
kinderen
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gezondheid. Ze moest meteen worden opgenomen. Op 7 december 1947 overleed 
ze in een psychiatrische inrichting te Den Dolder. Koningsberger, die altijd een 
ijzersterke constitutie had gehad, begon daarna te merken dat ook bij hem de jaren 
gingen tellen. Medio 1946 besloot hij zijn huis aan de Kerkstraat te verkopen. Hij 
vond toen onderdak bij zijn dochter en schoonzoon in Voorburg. Aan deze inwoning 
kwam in 1950 een eind, doordat hij naar Leersum verhuisde. Hier verbleef hij tot 
begin 1956, waarna hij opnieuw bij zijn dochter en schoonzoon te Voorburg introk. 
Daar overleed hij op 11 januari 1963.396 

Leerdam bleek haar oud-stadgenoot bij zijn overlijden niet te zijn vergeten: 
op 15 januari 1963 drukte het dagblad De Gecombineerde ter herinnering aan J.J. 
Koningsberger een lang artikel af. Dat droeg als kop: ‘Bekend oud-Leerdammer 
op 93-jarige leeftijd overleden’. Daarin werden niet alleen zijn maatschappelijke 
activiteiten in Leerdam uitgebreid en dankbaar gememoreerd, maar werd ook 
een beeld van de overledene zelf geschetst. Hierbij werd hij onder meer als volgt 
gekarakteriseerd: ‘De heer Koningsberger was een vasthoudend, ijzersterk, nimmer 
van zijn plicht en beginselen aflatend – en daardoor misschien wel eens moeilijk 
– strijder, een onvermoeid werker aan alle doelstellingen, waartoe hij zich gaf’.397 
Op basis van de opsomming van zijn vele bestuurlijke activiteiten concludeerde het 
artikel: ‘De heer Koningsberger was een alzijdig man, op wie nimmer tevergeefs een 
beroep werd gedaan’.398 

Wil men de vermogenspositie van J.J. Koningsberger V.J.zn leren kennen, dan valt uit 
het voorgaande af te leiden dat zijn economisch kapitaal in hoofdzaak bestond uit het 
eigendom van zijn tamelijk grote huis aan de Kerkstraat in Leerdam. De inkomsten 
uit zijn opeenvolgende functies waren – voor zover bekend – niet indrukwekkend. 
Zijn economisch kapitaal zal derhalve betrekkelijk zijn geweest.

Als gevolg van de door hem uitgeoefende bestuursfuncties beschikte hij echter 
over een niet onaanzienlijk bestuurlijk kapitaal van privaatrechtelijke aard. Politiek 
kapitaal had hij niet. Maar dankzij de maatschappelijke functies die hij in het 
overzichtelijke Leerdam vervulde, had hij ter plaatse zeker invloed – ook op de lokale 
‘politiek’.399 Zijn cultureel kapitaal bestond uit zijn einddiploma van de driejarige 
HBS.

In vergelijking met de hiervoor behandelde componenten was zijn sociaal 
kapitaal het omvangrijkst. Dit was gebaseerd op zijn – in enige gevallen langdurig 
vervulde – bestuursfuncties op een aantal maatschappelijke terreinen in Leerdam. 
Blijkens de lovende kranteartikelen hierover die na zijn overlijden in het plaatselijke 
dagblad verschenen, was de waardering daarvoor groot. Aan zijn sociaal kapitaal 
droeg het bezit van een eigen graf op de begraafplaats aan de Tiendweg in Leerdam 
bij.

Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat J.J. Koningsberger 
(XIIc) over een geïntegreerd vermogen van betrekkelijk geringe omvang beschikte. 
Zijn sociaal kapitaal vormde daarvan de grootste component. Op grond van vooral 
dit laatste is tevens de conclusie gewettigd, dat hij in de Leerdamse samenleving tot 
de notabelen behoorde.
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Jacob Christiaan Koningsberger (1877-1966; XIIa) 

Hekkesluiter van dit hoofdstuk is Jacob Christiaan (Koo) Koningsberger (XIIa). Hij 
werd op 23 december 1877 in Rotterdam geboren, en was het enige in leven gebleven 
kind van het echtpaar Koningsberger-Koningsberger. Koo groeide op in zijn ouderlijk 
huis aan de Houttuin in het ‘Waterstad’-deel van Rotterdam. Om zijn eenzaamheid 
als enig kind wat te verminderen, lieten zijn ouders hem veel optrekken met zijn 
neefje Bastiaan Cool.400 Koo was voorbestemd om te zijner tijd zijn vader in zijn 
theegroothandel op te volgen. Daartoe doorliep hij de vijfjarige opleiding aan de 
Hoogere Burger School (HBS) in Rotterdam. Dit schooltype was in 1863 in het 
leven geroepen om ‘het intellectuele, het praktisch voortbrengend vermogen van 
de kern des volks [bedoeld werd de hogere burgerij] te verhoogen’.401 Na die school 
te hebben afgerond, startte hij een leertijd tot koopman op het kantoor van zijn 
vader. In 1897 begon voor hem een andere leertijd: dat jaar werd hij gevraagd toe te 
treden tot het College van Collectanten van de hervormde gemeente in Rotterdam. 
Voor dit college werden alleen ‘geschikte jongelieden uit den deftigen burgerstand’ 
uitgenodigd.402 Voor velen van hen vormde dit college de opstap tot maatschappelijke 
bestuursfuncties in Rotterdam. Koo nam de uitnodiging aan, en trad een aantal jaren 
– aanvankelijk gekleed in rok, na 1900 in jacquet – op als collectant tijdens een 
kerkdienst in een van de Rotterdamse hervormde kerken.

Na enige jaren aan het werk van koopman in thee te hebben kunnen ‘ruiken’, gaf 
hij rond de eeuwwisseling zijn vader te kennen, dat de theehandel hem onvoldoende 
interesseerde om er zijn hele leven in werkzaam te blijven. Hij liet hem weten, dat hij 
kunstschilder wilde worden.403 Met deze keus liet hij blijken, bereid te zijn de prijs te 
betalen voor het volgen van zijn hart: het laten lopen van een goed betaalde functie 
in de theegroothandel van de familie. Zijn ouders legden zich uiteindelijk bij zijn 
hartewens neer. In 1901 startte hij de driejarige studie aan de Rijksacademie voor 
Beeldende Kunsten in Amsterdam. Gedurende deze jaren woonde hij op kamers 
aan de Weteringschans in deze stad. Prof. August Allebé was één van zijn docenten. 
Toen hij zijn studie voltooid had, vestigde hij zich in Oosterbeek. In deze plaats was 
sinds het midden van de negentiende eeuw een groep jonge kunstenaars werkzaam. 
Die legde zich – in navolging van de school van Barbizon – toe op het schilderen 
van de natuur ‘en plein air’. Onder invloed hiervan kwam na 1860 ook de ‘Haagse 
school’ op.404 Koo werd lid van de kunst(schilders)vereniging ‘Pictura Veluvensis’ 
in Renkum.405 Blijkens de catalogi van de tentoonstellingen van deze vereniging 
in de periode 1905-1920 schilderde hij landschappen, stillevens, stadsgezichten en 
interieurs.406 Deels werkte hij ‘en pointille’. 

Op 1 april 1909 trad Koo, die binnen de familie als ‘Koo II’ werd aangeduid,407 
in het huwelijk met Johanna Gijsbartha (Han) van Klaveren (* 1879). Han was de 
dochter van K.H.L. van Klaveren, de welgestelde directeur van de gelijknamige 
Rotterdamse verffabriek.408 Ze had de gebruikelijke opvoeding genoten van een 
meisje uit de gegoede burgerij, en onder meer onderricht in talen en geschiedenis 
gevolgd alsmede schilderlessen.409 Omdat haar ouders op het moment van haar 
huwelijk al overleden waren en ze reeds beschikte over haar ouderlijk erfdeel, was 
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Han niet onbemiddeld.410 Mede dankzij 
haar erfenis en de financiële middelen 
die hij later van zíjn vader erfde, was Koo 
in staat zijn hele leven te rentenieren. Dit 
voedde de mare, dat zijn tak (A) ‘de rijke 
tak van de familie’ was.411 Het echtpaar 
vestigde zich in Oosterbeek, waar Koo 
(hierna meestal als J.C. Koningsberger 
J.J.zn aangeduid) de villa ‘Thola’ aan de 
Utrechtseweg had gekocht. Op 12 april 
1910 werd daar hun eerste kind geboren: 
Johan Jacob (Jan), vernoemd naar zijn 
grootvader van vaderskant. Bijna twee 
jaar later volgde de geboorte van een 
dochter. In 1913 kwam hun laatste kind, 
Jacob Christiaan (Koo), ter wereld. (Zie 
het genealogisch overzicht f op pag. 
118). Deze kreeg dezelfde voornamen 
als zijn vader. Ter onderscheiding van 
andere ‘J.C.’s’ binnen de familie werd hij 
als ‘Koo IV’ aangeduid. Tot medio 1916 
bleef het gezin in Oosterbeek wonen. 
Het waren, zoals J.C. Koningsberger 
J.J.zn later zou schrijven, ‘de beste 
jaren van ons leven’.412 In deze tijd liet 
hij silhouetportretjes van zijn kinderen 
vervaardigen. Na deze periode verhuisde 
het gezin naar de Apeldoornse weg 
nr 39 in Arnhem, dichter bij hun daar 
wonende (schoon)ouders. Na het 
overlijden in 1918 van (schoon)moeder 

Cornelie Koningsberger-van Voorthuysen ruilde hij van huis met zijn vader, en ging 
hij met zijn gezin in het huis aan de Cronjéstraat nr 11 wonen.

J.C. Koningsberger bleef niet zijn hele leven als kunstschilder werkzaam. In het 
begin van de jaren twintig stopte hij hiermee. Eerder al was hij op maatschappelijk 
gebied actief geworden. Zo vervulde hij vanaf 1911 de functie van secretaris in het 
bestuur van de Arnhemse kunstenaarssociëteit ‘Artibus Sacrum’.413 Dat zou hij 
tot medio 1928 blijven doen.414 Verder was hij o.a. ouderling-kerkvoogd van de 
hervormde gemeente te Arnhem. De vervulling van dit soort functies lag hem. Hij 
was een typisch bestuurder: breed ontwikkeld, ruime talenkennis, goed spreker in 
het openbaar, vaardig scribent en kundig financier, alsmede een gedistingeerde 
verschijning.415 

54 Johanna Gijsbartha van Klaveren (1879-
1965), echtgenote van J.C. Koningsberger 
(XIIa)
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Ook de familie profiteerde van zijn kwaliteiten: J.C. Koningsberger J.J.zn was – zoals 
veel leden van de notabelenstand in die tijd416 – namelijk zeer geïnteresseerd in 
de geschiedenis van zijn voorgeslacht. In dat kader bouwde hij de door de vorige 
generaties verzamelde familiepapieren uit tot een waar familiearchief. Voorts pluisde 
hij de genealogie van het geslacht Koningsberger verder uit. De resultaten van zijn 
naspeuringen legde hij vast in het in 1900 gepubliceerde Geslachts-Register van de 
familie Koningsberger.417 Vertegenwoordigers van zijn eigen tak, alsmede die van alle 
vier twijgen van tak B ontvingen een exemplaar van dit genealogisch overzicht. Later 
voegde hij hier een Familiegeschiedenis aan toe. In het kader van de voorbereiding van 
zijn stamboom had hij contact gehad met alle familieleden. Nadien continueerde hij 
deze contacten. Hij bleef daardoor zijn hele leven een echte ‘familieman’. Daarin 
werd hij gesteund door zijn echtgenote. Ook zijn kinderen bracht hij interesse voor 
de geschiedenis van hun voorgeslacht bij.418 Aan de gegeven voorbeelden daaruit 
en aan de overgedragen familienormen en -waarden ontleenden deze mede een 
innerlijk kompas voor hun eigen leven.

In 1928 verhuisde Koningsberger met zijn gezin naar Utrecht. Daar kocht hij het 
huis aan de Julianalaan nr 7, aan de rand het Wilhelminapark. Kort daarop vormde de 
beurskrach van 1929 een domper. Die sloeg grote gaten in zijn effectenportefeuille. 
In de periode 1917-1923 had deze ook al een aderlating moeten ondergaan, als gevolg 
van de revolutie in Rusland en de val van de Turkse sultan.419 Deze tweede slag dwong 
hem zijn staat aan te passen. In Utrecht nam hij de draad van zijn maatschappelijke 
activiteiten weer op. Zo vervulde hij jarenlang het penningmeesterschap van het 
‘Blindeninstituut’ in deze stad. Toen hier begin jaren vijftig een einde aan kwam, 
werd hem tijdens een afscheidsreceptie grote dank toegezwaaid voor de deskundige 
en trouwe vervulling van zijn functie. Verder was hij ook in deze stad een aantal 
jaren ouderling-kerkvoogd van zijn hervormde wijkgemeente. Waarschijnlijk werd 
in deze periode zijn portret in potlood vervaardigd. Hiernaast leidde het echtpaar 
Koningsberger-van Klaveren een druk sociaal leven. Daarbij onderhield het ook 
intensieve contacten met andere Koningsbergers.420

Zoon Koo (‘Koo IV’) was, na afronding van zijn middelbare school en vervulling 
van de dienstplicht, naar Amsterdam getrokken.421 Nadat hij daar aanvullende 
opleidingen had gevolgd en enige stages (bij o.a. Mainz Productenhandel) had 
gelopen, vertrok hij naar Indië. In Batavia trad hij in 1940 in het huwelijk met 
Minnie Dozy (* 1914).422 In datzelfde jaar werd hij overgeplaatst naar Makassar. Bij 
de inval van de Japanners sneuvelde hij in de buurt van die plaats. Bijna vier jaar lang 
verkeerde zijn echtgenote, die in een jappenkamp was geïnterneerd, in het ongewisse 
over zijn lot. In september 1945 kreeg ze te horen, dat haar man al jaren dood was. 

Wie al die jaren ook verstoken waren van elk nieuws uit Indië, waren zijn ouders 
in Utrecht. Het bericht over zijn overlijden drong pas begin november 1945 in 
Nederland door. Vader J.C. Koningsberger had gedurende de hele oorlog voor zijn 
zoon en schoondochter een dagboek bijgehouden.423 Daarin had hij aangetekend wat 
er in zijn onmiddellijke en verder verwijderde omgeving gedurende de jaren 1940-
1945 gebeurde. ‘Dan kunnen Minnie en Koo achteraf lezen, wat zich gedurende 
de oorlogsperiode in Nederland, Europa en de rest van de wereld heeft afgespeeld’. 
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Tragisch is het om in dit dikke pak stukken – temidden van alle berichten over onder 
meer oorlogshandelingen en kerende krijgskansen, blijde en droeve gebeurtenissen 
in de familie, gedwongen inwoning van enige Duitse officieren en later van een jong 
stel, toenemende schaarste en honger in de winter van 1944/45 – te lezen, hoe J.C. 
Koningsberger sr al die jaren hartstochtelijk poogde via allerlei kanalen (zoals het 
Rode Kruis, kennissen in Zwitserland en in de VS) achter het lot van zijn geliefde 
jongste zoon te komen. Na haar vrijlating uit het jappenkamp keerde weduwe Minnie 
medio 1946 via Australië naar Nederland terug. Daar werd ze gastvrij opgevangen 
door haar schoonouders, die ze alleen uit verhalen kende. Samen met haar moeder 
woonde ze enige jaren bij hen in huis aan de Julianalaan.424 

De gevolgen van de oorlog, met ontberingen gedurende de winter 1944/’45 en 
de dood van hun jongste zoon, eisten een zware tol van het echtpaar Koningsberger-
van Klaveren. In 1954 verhuisde het naar Amersfoort. Daar had J.C. Koningsberger 
een appartement aan de mr Th. Heemskerklaan nr 37 gekocht. Ook hier werd hij 
na enige tijd maatschappelijk actief, o.a. als bestuurslid van ‘Kinderzorg’. Verder 
spande hij – zoals hij eveneens in Utrecht had gedaan – zich in, om zijn oudste 
kleinkinderen niet alleen kennis bij te brengen van de geschiedenis van het geslacht 
Koningsberger, maar ook om hun culturele bagage in meer algemene zin te 
verrijken.425 Net als de interesse die hij bij zijn eigen kinderen voor hun voorgeslacht 
had gewekt, waren deze inspanningen van strategische betekenis voor de overdracht 
van familiegevoel en -waarden aan zijn oudste kleinkinderen.426 

In 1964 verhuisde het echtpaar Koningsberger-van Klaveren naar het rusthuis 
‘Parkzicht’ in Haarlem, in de buurt van hun zoon, opdat deze als huisarts hen onder 
zijn hoede kon nemen. Han Koningsberger- van Klaveren overleed, kort na een 
galoperatie in het Diaconessenhuis te Haarlem, op 15 maart 1965. Haar echtgenoot 
volgde haar op 7 augustus 1966.427 

Gaat men het vermogen van J.C. Koningsberger (XIIa), dan valt uit het voorgaande af 
te leiden dat hij zijn hele leven kon rentenieren, en niet alleen een villa in Oosterbeek 
als woonhuis had kunnen kopen, maar later ook huizen in achtereenvolgens 
Arnhem, Utrecht en Amersfoort. Hiernaast kon hij zijn oudste zoon geneeskunde 
laten studeren, en zijn beide andere kinderen vervolgopleidingen na hun middelbare 
school laten volgen – door zijn dochter met een jaar kostschool in Zwitserland als 
‘finishing touch’ afgerond. Ook nadien stond hij hen zo nodig financieel bij. Na zijn 
overlijden bleek dat hij – ondanks de aderlatingen van 1917, 1923 en 1929 – toch een 
niet onaanzienlijke erfenis had nagelaten. Uit een en ander valt af te leiden dat hij 
een aanmerkelijk economisch kapitaal bezat.

Zijn politiek kapitaal stak hier schril bij af. Dat bestond alleen uit de invloed die 
hij als bestuurder van maatschappelijke instellingen zo nodig op de lokale ‘politiek’ 
kon uitoefenen. Wel had hij een ruim bestuurlijk kapitaal van privaatrechtelijke 
aard, als gevolg van de door hem vervulde bestuursfuncties van maatschappelijke 
instellingen. 

Verder werd in het hiervoor vermelde duidelijk dat zijn cultureel kapitaal van 
groter omvang was. De belangrijkste onderdelen daarvan waren zijn einddiploma 
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van de vijfjarige HBS, zijn bul van de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te 
Amsterdam, alsmede de door hem vervaardigde familiegeschriften, waaronder 
het ‘Geslachtsregister’ en de ‘Familiegeschiedenis Koningsberger’. Tot zijn 
cultureel kapitaal in geobjectiveerde vorm behoorden eveneens zijn grote boekerij, 
schilderijenverzameling en de van hem vervaardigde portrettekening. In subjectieve 
zin bestond zijn meergenoemd kapitaal in belichaamde staat uit zijn brede ‘Bildung’, 
alsmede uit zijn kennis van de geschiedenis en genealogie van het geslacht 
Koningsberger. Daarmee was zijn cultureel kapitaal niet onaanzienlijk.

Hetzelfde gold voor zijn sociaal kapitaal. Dat bleek immers te bestaan uit zijn 
(bestuurs)lidmaatschap van instellingen als het College van Collectanten in Rotterdam 
en de sociëteit ‘Artibus Sacrum’ in Arnhem. Verder droegen zijn bestuursfuncties van 
maatschappelijke instellingen in achtereenvolgens Arnhem, Utrecht en Amersfoort, 
alsmede de daaruit voortspruitende sociale contacten hieraan bij. Zijn renommee als 
kunstschilder en positie als familiechroniqueur leverden hem extra prestige op. De 
lof die hem bij zijn afscheid als bestuurder van onder meer ‘Artibus Sacrum’ en het 
‘Blindeninstituut’ werd toegezwaaid, vormde een uiting hiervan.

Dit alles opgeteld maakt duidelijk, dat J.C. Koningsberger (XIIa) een geïntegreerd 
vermogen bezat, dat voor wat betreft de component economisch kapitaal van 
aanmerkelijke omvang was. Dit bezorgde hem een plek in de notabelenelite van zijn 
woonplaatsen Arnhem en Utrecht.

55 Jacob Christiaan Koningsberger 
(1877-1966; XIIa)
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5.5  
Conclusies 

Uit de voorgaande paragrafen laat zich ten aanzien van de gezinshoofden van de XIIe 
en XIIIe generatie Koningsberger een aantal bevindingen en conclusies afleiden. 

In de eerste plaats springt in het oog, dat ieder van hen – ondanks de 
repercussies van de Russische revolutie van 1917 c.a., de beurskrach van 1929 en de 
daarop volgende economische crisis – ook daarna over economisch kapitaal bleek te 
beschikken. Overigens bleek dit kapitaal van sommige gezinshoofden beperkt van 
omvang te zijn (terwijl omgekeerd hun cultureel kapitaal groot was), en van andere 
fors. Hun economisch kapitaal had vooral de vorm van onroerend goed; sommigen 
hadden tevens een aandelenportefeuille. Allen ontvingen tijdens hun (academische) 
opleiding en in de beginperiode van hun loopbaan financiële steun van hun vader. 
Hun ouders konden hen deze vooral geven dankzij het vermogen dat de familie in 
de 19e eeuw met de handel in thee te Rotterdam had verdiend. Bedoelde financiële 
bijstand stelde hun zoons in staat om in economische zin ‘te paard te komen’ en 
vervolgens andere vormen van kapitaal te vergaren. De meesten van hen bleken 
daarna overigens aangewezen te zijn op hun inkomsten uit arbeid.428

Verder bleek dat allen begiftigd waren met sociaal- en cultureel kapitaal. Bij 
enigen van hen hadden deze een uitzonderlijk grote omvang. Hierbij valt op dat de 
meerderheid een gymnasiale opleiding genoot, als opstap tot een academische studie 
(inclusief een corporale studententijd). Deze leverden hen niet alleen een academisch 
diploma op, maar ook een brede algemene ‘Bildung’. Mede dankzij bovenbedoelde 
familiaire steun in de rug wisten allen een achtenswaardige maatschappelijke 
carrière te realiseren. Opvallend is dat (uitgezonderd minister dr J.C. Koningsberger, 
XIIb) alle academisch gevormde gezinshoofden Koningsberger van deze generaties 
een beroep uitoefenden dat voorkomt in de top van de (in paragraaf 5.1.vermelde) 
beroepsprestigeladder. Een en ander valt mede te zien als het rendement van het 
cultureel- en sociaal kapitaal dat de voorgaande generaties hadden geïnvesteerd. 

Ten aanzien van de component ‘politiek kapitaal’ bleek dat, op één uitzondering 
na (eerder genoemde minister), geen van hen de beschikking had over dit soort 
kapitaal. Hooguit beschikten zij over invloed op ‘de politiek’. Wat ieder van hen wel in 
ruime mate bezat, was bestuurlijk kapitaal van privaatrechtelijke aard – in de vorm van 
bestuursmacht op grond van door hen vervulde bestuursfuncties bij privaatrechtelijke 
instellingen zoals stichtingen en verenigingen.429 Hiernaast bezaten enigen van hen, 
op basis van door hen vervulde academische bestuursfuncties, bestuurlijk kapitaal 
van publiekrechtelijke aard.

Dit alles maakt dat alle in dit hoofdstuk beschreven gezinshoofden Koningsberger 
over een geïntegreerd vermogen beschikten. Tegen deze achtergrond kon ten aanzien 
van ieder van hen de conclusie worden getrokken, dat hij tot de door Y. Kuiper 
bedoelde notabelenelite behoorde. Hierbij bleek zich – zoals in elke groep430 – echter 
wel een differentiatie voor te doen. Deze werd veroorzaakt door de samenstelling van 
ieders geïntegreerde vermogen en de omvang van de onderscheiden componenten 
daarvan. Als gevolg hiervan bleek dat voor het ene gezinshoofd een plaats in de 
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landelijke elite was weggelegd, en voor het andere een plek onder de notabelen van 
zijn woonplaats. Een verdere verfijning van deze differentiatie kan worden afgelezen 
uit de omschrijving van de omvang van ieders vermogen, alsmede die van de 
componenten ervan.

Op basis van deze paragrafen valt eveneens te concluderen dat aan hun vermogens- 
en maatschappelijke positie – naast economisch kapitaal als basisvoorwaarde431 
– bij de meesten een academische titel ten grondslag lag, bij allen verder sociaal-, 
cultureel- en bestuurlijk kapitaal, alsmede een huwelijk met een partner van 
(nagenoeg) gelijk sociaal niveau. Een en ander spoort met de conclusies van Schijf, 
Dronkers en Van den Broeke-George dat dit dé voorwaarden zijn, waaronder adellijke 
en patriciaatsfamilies er ook in de twintigste eeuw in slaagden een elitepositie te 
bereiken en vast te houden.432 

Verder blijkt hieruit dat alle gezinshoofden van generatie XIII – als reactie op 
veranderde omstandigheden – voor een ander (academisch) beroep kozen dan dat 
van hun vader. Daarnaast ondernamen zij hieronder nader aangeduide acties ter 
versterking van de familieband. Die droegen bovendien bij aan het behoud van 
het familiegevoel. In combinatie met eerder genoemde maatregelen voldeden zij – 
zonder dit zelf te beseffen – hiermee tevens aan door Braun genoemde voorwaarden 
en ‘strategieën’ om een elitepositie te reproduceren.433

Hiernaast bleken nog andere factoren aan het succes van deze gezinshoofden 
Koningsberger bij te hebben gedragen. In dit verband valt op dat in alle gezinnen 
de moeder de hoofdrol bleek te vervullen bij de opvoeding van hun kinderen. 
Interessant is dat deze moeders allemaal afkomstig waren uit hetzelfde sociale 
milieu als dat van hun echtgenoot, veelal een academicus als vader hadden, en 
in sommige gevallen zelf ook hoger opgeleid waren. Als gevolg hiervan zullen zij 
spelenderwijs de normen en waarden van de hogere burgerij aan hun kinderen 
hebben doorgegeven. Hierbij ging het (zoals uit de paragrafen 5.3 en 5.4 valt op te 
maken) bij een aantal van hen eveneens om besef van de stand waarin ze geboren 
waren, en van de daaruit voortspruitende verplichtingen. Deze feiten vormen een 
bevestiging van de stelling van Bourdieu, dat de huiselijke overdracht van cultureel 
kapitaal een uiterst belangrijke educatieve investering vormt.434

Overigens, niet alleen de moeders vervulden een rol bij de opvoeding van hun 
kinderen en de overdracht van waarden, ook de vaders bleken hierbij hun aandeel 
te leveren. 435 Dat deden zij zowel expliciet als impliciet. Dit laatste gebeurde door 
het voorbeeld dat zij hun kinderen ‘voorleefden’: o.a. door hard te werken, blijk 
te geven van een brede interesse en -ontwikkeling, alsmede door maatschappelijk 
verantwoordelijkheidsbesef te tonen. Tot de overdracht van waarden bleek (vooral bij 
tak A) eveneens de doorgifte aan hun (klein) kinderen te behoren van kennis over de 
geschiedenis van het geslacht. 

Uit de genoemde paragrafen valt verder af te leiden dat binnen beide takken 
van het geslacht veel familiegevoel bestond: de meeste kinderen bleken immers 
familievoornamen te krijgen. Verder bleek dat er veel fysieke en schriftelijke 
contacten waren, waaronder familiebezoeken, logeerpartijen en briefwisselingen. 
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Opvallende punten waren voorts onder meer de onderlinge bijstand die men elkaar 
verleende, en het over en weer optreden als bruidsmeisje bij huwelijken.

Het beschikbaar komen van een aantal sociale bindmiddelen zal ongetwijfeld aan 
bedoeld familiegevoel hebben bijgedragen. Hierbij valt te denken aan onder anderen 
het in 1900 verschenen ‘Geslachts-Register’, en aan de publicatie van de genealogie-
Koningsberger in het ‘Nederland’s Patriciaat’. Deze bindmiddelen zorgden – 
samen met de gehouden familiediners en andere bijeenkomsten, waaronder een 
familiereünie – voor een versteviging van de familieband, en voedden (impliciet) de 
familietrots en daarmee de -identiteit.436 Daaraan bleken familieleden een moreel 
kompas voor hun verdere leven te ontlenen. 

In het voorgaande kwam al aan de orde dat alle beschreven gezinshoofden 
Koningsberger zich mede verantwoordelijk voelden voor de maatschappij om 
hen heen. Dit verantwoordelijkheidsbesef kreeg tijdens de Tweede Wereldoorlog 
een bijzondere invulling. Uit paragraaf 5.3 valt immers af te leiden, dat nagenoeg 
alle gezinshoofden Koningsberger van de XIIIe generatie deelnamen aan een 
vorm van verzet gedurende genoemde oorlog. Dit is des te opvallender, omdat 
slechts een klein percentage van de Nederlandse bevolking actief meedeed aan 
het verzet.437 Hun christelijk/humanistisch geïnspireerd normbesef, hun daarop 
stoelend maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en de overtuiging dat zij aan 
hun positie verplicht waren zich tegen de Bezetter te keren, zullen er belangrijke 
drijfveren voor zijn geweest. Waarschijnlijk zullen ook nationalistische gevoelens 
hebben meegespeeld. Meihuizen vond soortgelijke drijfveren bij, tot de gezeten 

56 Stilleven van de hand van J.C. Koningsberger (XIIa). Centraal staat een theekistje
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burgerij behorende, advocaten tijdens de Tweede Wereldoorlog die eveneens op 
grond hiervan (en dankzij hun onafhankelijke positie) in staat en bereid waren aan 
het verzet deel te nemen.438 

Uit paragraaf 5.4 valt tenslotte af te leiden dat de maatschappelijke positie van de 
gezinshoofden Koningsberger zonder academische graad minder was dan die van 
degenen met zo’n diploma. Dit verschil deed zich al vóór ‘1968’ voelen. Zoals hiervoor 
vermeld, is sindsdien nog scherper naar voren gekomen dat een academische titel 
voorwaarde is geworden voor het bereiken van een hogere positie.439 Het is echter 
ook duidelijk geworden dat alleen een academische titel onvoldoende is om in de 
bovenlaag te worden opgenomen.440
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6  
SAMENVATTING EN SLOTCONCLUSIES

6.1  
Vijfhonderd jaar Koningsberger

Dit boek beschrijft de sociale geschiedenis van het geslacht Königsberger/ 
Koningsberger over een periode van ruim vijfhonderd jaar. Dat gebeurt met behulp 
van de theoretische inzichten van Weber, Bourdieu en Braun. Het verhaal wordt 
verteld aan de hand van het leven van de gezinshoofden van dertien generaties. 
De onderzochte periode blijkt in vier fases te kunnen worden ingedeeld. De eerste 
wordt gevormd door vier generaties waarvan de gezinshoofden in de 16e en 17e 
eeuw bestuurder en lid van het patriciaat van een stad in het oude Duitsland waren. 
De tweede bestaat uit de daarop volgende drie, in de 18e eeuw levende, generaties. 
De eerste twee gezinshoofden daarvan migreerden binnen Duitsland, de laatste 
emigreerde naar Holland. Deze verhuizingen leidden tot een sociale daling. In 
de derde fase, die zich grotendeels in dezelfde eeuw voltrok, integreerden de 
gezinshoofden van de achtste en negende generatie in de Republiek en haar directe 
rechtsopvolgers. Hierbij bewerkstelligden ze weer een sociale stijging. In de vierde 
fase keerde de twaalfde generatie in de 19e eeuw terug op het niveau van de eerste 
stand en notabelenelite. De dertiende generatie consolideerde in de 20e eeuw die 
positie. Een en ander vond haar bezegeling in de opname van de genealogie van het 
geslacht Koningsberger in het ‘Nederland’s Patriciaat’.

Aan het begin van de bewezen stamreeks staat de rond 1485 geboren Conrad 
Königsberger. Met hem begint de eerst fase. Hij vestigde zich – als gevolg van een 
actie van de RK-Kerk tegen de Reformatie – in de eerste decennia van de 16e eeuw in 
de stad Mainbernheim. Daar kon hij zijn nieuwe, lutherse geloof belijden. Hoewel 
hij ‘Neubürger’ was, beschikte hij kennelijk over zodanige kwaliteiten – waaronder 
financiële middelen en sociaal aanzien – dat hij al snel tot Ratsherr van die stad 
werd verkozen. Deze positie was normaliter alleen weggelegd voor leden van lang 
in een stad gevestigde geslachten, maar in de woelige periode van toen bleken 
uitzonderingen op die regel mogelijk. Hiermee verkreeg hij tevens bestuurlijk 
kapitaal van publiekrechtelijke aard. 

Zijn zoon, kleinzoon en achterkleinzoon bestendigden deze positie. Daarmee 
bekleedden vier generaties gezinshoofd Königsberger de functie van Ratsherr van 
Mainbernheim. Op grond hiervan behoorden ze tot de elite van deze stad. Die 
positie bleken ze te ontlenen aan hun financiële middelen, afkomst en aanzien. Hun 
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economisch kapitaal bestond uit het eigendom van een huis, alsmede van grond. 
Verder bezaten ze leengoederen. De omvang van hun grondbezit was zodanig, dat 
ze van de inkomsten ervan konden leven. Dankzij de vier generaties lang vervulde 
functie van stadsbestuurder, alsmede door met een dochter van een Ratsherr te huwen 
en hun kinderen met een dochter of zoon uit een ander Ratsherrengeschlecht te 
laten trouwen, gingen ze tot het lokale patriciaat behoren. Dit versterkte hun sociaal 
kapitaal. Alle gezinshoofden van deze vier generaties beschikten hiermee over een 
geïntegreerd vermogen. Dit had een zodanige omvang, dat zij zich ook gedurende 
de latere Contra-Reformatie en de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) sociaal staande 
konden houden.

Bij een zijtak in de machtige stad Neurenberg deed zich een soortgelijke 
ontwikkeling voor. Als koopman deden de Königsbergers daar goede zaken. Hierdoor 
beschikten ze over een ruim economisch kapitaal, bestaande uit het eigendom van 
een huis en uit handelskapitaal. Enigen van hen trouwden met een dochter van een 
lid van de Grote Raad van deze stad. Daarmee vergrootten ze hun sociaal kapitaal. 
De verkiezing in 1635 van Johann Georg Königsberger tot lid van genoemde Raad 
leverde hem bestuurlijk kapitaal van publiekrechtelijke aard op. Daarmee beschikte 
ook hij over een geïntegreerd vermogen. Op grond hiervan maakte hij onderdeel 
uit van de Ehrbarkeit van Neurenberg. Gelet op de standenregeling van deze stad, 
behoorde hij er met zijn familie tot de tweede stand. Ook na de beëindiging van 
de Dertigjarige Oorlog bleven de economische omstandigheden slecht. Als gevolg 
daarvan moest Johann Georg in 1655 uit de Grote Raad treden. Hij vervulde daarna 
de functie van rentmeester/slotvoogd voor Freiherr David von Kresser von und zu 
Burgfarnbach. Aan het eind van die eeuw stierf deze tak uit.

Vanwege de voortdurende dreiging van de Contra-Reformatie en gezien de 
aanhoudende economische malaise na de Dertigjarige Oorlog besloot Georg Conrad 
Königsberger, gezinshoofd van de vijfde generatie, rond 1675 het Frankenland te 
verlaten. Daarmee begint fase twee van de familiegeschiedenis. Hij vestigde zich 
(waarschijnlijk) in het aanpalende hertogdom Württemberg. Met zijn vertrek – 
om geloofs- en economische redenen – verspeelde hij de kans om zijn vader als 
bierbrouwer en Ratsherr van Mainbernheim op te volgen. Daarmee zette hij een 
sociale daling in. Zijn zoon migreerde eveneens, en trok – om economische redenen 
– verder genoemd hertogdom in. Hij vestigde zich als schoenmaker in de stad 
Iptingen. Daar bezat hij een huis en grond. Dit leverde hem een zeker economisch 
kapitaal op. Al in het begin van zijn verblijf kocht hij het burgerrecht van de stad. 
Omdat hier enige jaarsalarissen mee gemoeid waren, kon hij dit waarschijnlijk alleen 
doen dankzij financiële middelen die zijn vader hem had meegegeven. Toen hij aan 
de toelatingseisen daarvan had voldaan, betaalde hij hiermee tevens het entreegeld 
van het schoenmakersgilde. Zijn burgerrecht en gildemeesterschap hielpen hem bij 
zijn integratie, en leverden hem een zeker sociaal kapitaal op. Maar daarmee bezat 
hij nog geen geïntegreerd vermogen. Zijn sociale positie leidde ertoe dat hij tot de 
Mittelstand werd gerekend. Dit betekende een sociale daling ten opzichte van die van 
zijn (voor)vader(s).
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Zijn zoon, Johann Jakob Königsberger, besloot in 1732 eveneens weg te trekken. 
Kennelijk wilde hij niet langer in Duitsland blijven wonen. Hij besloot – o.a. 
om godsdienstige en economische redenen – naar het tolerante en economisch 
aantrekkelijke Holland te emigreren. Hij vestigde zich in ’s-Gravenhage, en werd er 
meteen lid van de lutherse gemeente. Ook hij was – waarschijnlijk dankzij de financiële 
steun van zijn vader – in staat, meteen het burgerrecht van zijn vestigingsplaats te 
kopen en het entreegeld van het schoenmakersgilde te betalen. Hij trouwde met een 
lutherse, die eveneens kort daarvoor naar Den Haag was gemigreerd. Dankzij zijn 
burgerschap, gildelidmaatschap en de steun van zijn kerkelijke gemeente slaagde hij 
erin snel te integreren. 

Na verloop van tijd was hij in staat een groot huis te kopen. Enige jaren later 
kon hij – mede dankzij de erfenis van zijn moeder uit Duitsland – nog vier huizen 
aanschaffen. Hieruit valt af te leiden dat hij een tamelijk groot economisch kapitaal 
bezat. Bij zijn begrafenis bleek, dat hij tot de tien procent rijksten van Den Haag had 
behoord. Mede op grond van het feit dat zijn stoffelijk overschot op het koor van de 
Grote Kerk werd begraven, kan worden geconcludeerd dat hij tevens over sociaal 
kapitaal had beschikt. Op basis van een en ander maakte hij onderdeel uit van de 
bovenlaag der middenstand in zijn woonplaats. Hij had derhalve weer een zekere 
sociale stijging weten in te zetten. Zijn succes is opvallend omdat hij niet had behoord 

57 Mogelijk het huis van de ge-
zinshoofden Königsberger van 
de generaties II t/m IVa, op 
de hoek van de Herrenstrasse 
en het marktplein te Main-
bernheim. Op de voorgrond de 
Stadtbrunnen 
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tot een van de categorieën immigranten die – blijkens de immigratieliteratuur – 
de meeste kans op succes hadden: academici, kapitaalkrachtige kooplieden en 
hooggekwalificeerde handwerkslieden.

Met zijn zoon Valentijn Victor Koningsberger, gezinshoofd van de negende generatie, 
begint de derde fase. Na afronding van zijn leertijd tot goudsmid – een sociaal hoger 
aangeslagen beroep dan dat van zijn vader – verhuisde hij eind 1759 naar Utrecht. 
Ook hij werd meteen na binnenkomst lidmaat van de lutherse gemeente van zijn 
nieuwe woonplaats. Omdat hij lid van het goudsmedengilde wilde worden, moest 
hij eerst het burgerrecht van de stad verwerven. Toen hij dit (waarschijnlijk met 
financiële hulp van zijn vader) had gekocht, werd hij – na de toelatingsproeven met 
succes te hebben afgelegd en het entreegeld van het gilde te hebben voldaan – tot dit 
gilde toegelaten. Hij koos uiteindelijk echter voor een ander beroep: essayeur bij de 
provinciale Munt. Alleen omdat het een semi-ambtelijke functie betrof, was hij in 
staat – ook al was hij lutheraan – deze te bemachtigen. Later zou hij tevens benoemd 
worden tot substituut-waardijn van genoemde Munt. Kort daarop trouwde hij met 
de dochter van een chirurgijn en lid van de ‘heersende’ Gereformeerde Kerk. Bij 
zijn integratie in de Utrechtse samenleving benutte hij de volgende ingangen: zijn 
baan bij de Munt, zijn lutherse gemeente (waarvan hij enige malen het ambt van 
diaken vervulde), en de familie van zijn echtgenote. Later voegde hij hier de Patriots/
Bataafse beweging aan toe. Met behulp van deze toegangswegen wist hij volledig te 
integreren.

Na enige jaren betrokken de echtelieden het huis aan de Nieuwegracht dat 
zijn echtgenote kort voor hun huwelijk had gekocht. Tot de koop van dit – aan het 
prestigieuze deel van deze gracht gelegen – huis was ze in staat geweest dankzij de 
erfenis van een vermogende oom. Naast zijn werk bij de Munt besteedde Valentijn 
veel tijd aan het doen van enige ‘inventiën’. Daarvoor werden hem octrooien verleend. 
Omdat hij voor de vervaardiging van de door hem uitgevonden baggermolen veel 
geld nodig had, moest hij eerst de vijf van zijn ouders geërfde Haagse huizen 
verkopen. Daarop volgde later zijn huis aan de Nieuwegracht. In 1795 werd hij tot 
vice-voorzitter van de – alle andere patriottensociëteiten in Utrecht overkoepelende 
– ‘Vaderlandsche Sociëteit’ verkozen, alsmede tot één der voorlieden bij de Bataafse 
Revolutie dat jaar. De Staatsregeling van 1798 – de eerste grondwet van Nederland 
– had eveneens voor hem een en ander in petto. Deze voorzag namelijk niet alleen 
in de gelijkstelling van alle godsdiensten, maar verschafte hem ook het kiesrecht. 
Van dit recht kon hij overigens slechts korte tijd gebruik maken, omdat hij in 1799 
overleed. Zijn stoffelijk overschot werd in de Buurkerk begraven. Op grond van dit 
alles kan worden geconcludeerd dat Valentijn gedurende het grootste deel van zijn 
leven over een aanmerkelijk economisch kapitaal beschikte. Hiernaast bezat hij een 
aanzienlijk sociaal kapitaal. Op basis van zijn octrooien had hij voorts enig cultureel-, 
en op grond van zijn kiesrecht een bescheiden politiek kapitaal. Daarmee bezat hij 
een vermogen van geïntegreerde aard. Gelet op de sociale stratificatie van Utrecht in 
de 18e eeuw, behoorde hij hiermee tot de gezeten burgerij – en daarmee tot de tweede 
stand van de stad. 
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Wie eveneens snel integreerde, was zijn zoon Victor Jacob. Deze was, na eerst enige 
jaren als adjunct-essayeur en dito waardijn bij de Munt in Utrecht te hebben gewerkt, 
in 1797 naar Den Haag verhuisd. Dit deed hij omdat de Nationale Vergadering hem 
benoemd had in het pas gevormde centrale ambtelijke apparaat. Bij de integratie 
in zijn nieuwe woonplaats benutte hij niet alleen de lutherse gemeente aldaar en 
zijn ambtelijke functie, maar ook de familie van zijn gereformeerde echtgenote met 
wie hij in 1798 was gehuwd. In 1805 was hij in staat de buitenplaats ‘Hofrust’ in 
’s- Gravenhage te kopen en er met zijn gezin te gaan wonen. Nadat hij – inmiddels 
tot inspecteur bevorderd – naar Amsterdam was overgeplaatst, huurde hij de 
buitenplaats ‘Sternberg’ in Soest.

Na het vertrek van de Fransen uit Nederland ontstond opnieuw grote onrust in 
het centrale ambtelijke apparaat. Victor koos het zekere voor het onzekere, en liet 
zich in 1814 benoemen tot essayeur van de Waarborg der gouden en zilveren werken 
te Rotterdam. Na bijna tien jaren in deze functie te hebben gewerkt, kwam hij in 
1823 te overlijden. Zijn stoffelijk overschot werd in de Laurenskerk begraven. Victor 
bezat gedurende een groot deel van zijn leven een aanmerkelijk economisch kapitaal. 
Verder had hij een groot sociaal- en enig cultureel kapitaal. Gedurende de periode 
1798-1814 beschikte hij over het kiesrecht, en daarmee over wat politiek kapitaal. 
Hiernaast bezat hij, als hoofdambtenaar van het ministerie van Financiën, enig 
bestuurlijk kapitaal van publiekrechtelijke aard. Dit alles leverde hem een vermogen 
van geïntegreerde aard op. Op grond van de sociale piramide uit die dagen behoorde 
hij hiermee tot de grote of gezeten burgerij – en daarmee tot de bovenste laag van 
de tweede stand. Dit betekende dat de sociale dip, opgelopen door de gezinshoofden 
van de vijfde tot en met de zevende generaties, grotendeels ongedaan was gemaakt. 

Dit herstelproces werd gedurende de vierde fase voltooid. Dat was in hoge mate te 
danken aan de beslissing van zoon Victor om in Rotterdam in 1818 een handel in 
koloniale waren te beginnen. Die groeide uit tot een theegroothandel, waarin drie 
andere gezinshoofden Koningsberger eveneens hun emplooi vonden. Dit succes 
was mede te danken aan de economische opbloei die Rotterdam in de 19e eeuw 
doormaakte, alsmede aan de protectie van de handel met Indië. De ruime inkomsten 
daaruit stelden deze theekooplieden in staat, elk een groot huis in de ‘Waterstad’ 
te kopen – het deel van de stad waar toen de meerderheid van de gezeten burgerij 
woonde. Hun economisch kapitaal bleek dan ook aanzienlijk te zijn. Hetzelfde gold 
voor hun sociaal kapitaal. Dat was mede gestoeld op het prestige van het geslacht 
waartoe hun echtgenote behoorde. Dankzij de grondwet van 1848, de Kieswet van 
1850 en de hoogte van hun aanslag in de personele belasting behoorden ze tot de 
kleine groep van Rotterdamse mannen die gerechtigd was aan alle verkiezingen deel 
te nemen. Hiermee bezaten ze tevens enig politiek kapitaal. Met dit alles bezaten 
ze een geïntegreerd vermogen. Dit leverde hen – gelet op de sociale stratificatie van 
Rotterdam in de 19e eeuw – een plaats in de eerste stand aldaar op. 

Eveneens tot de eerste stand behoorden twee andere gezinshoofden. Die 
hadden theologie gestudeerd en waren hervormd predikant geworden. Financiële 
middelen, verdiend met de theehandel, zorgden ervoor dat zij hun matig traktement 
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konden aanvullen waardoor ze op stand konden blijven leven. Veel groter dan hun 
economisch kapitaal was hun sociaal kapitaal. Dit hing mede samen met het aanzien 
dat aan hun ambt verbonden was. In het verlengde daarvan bezaten ze tevens 
cultureel kapitaal. Verder beschikten ze vanwege hun kiesrecht over enig politiek 
kapitaal. Ook zij hadden hiermee een geïntegreerd vermogen. Dit leverde hen een 
plaats op in de lokale notabelenelite.

In de 20e eeuw zette deze academisering door: van de toen levende zeven 
gezinshoofden behaalden vijf een academische graad. Die dankten ze mede aan 
de financiële steun die hun vader hen gaf om een goede startpositie in het leven 
te verkrijgen. Allen beschikten over economisch kapitaal – in de vorm van het 
eigendom van een huis, soms ook van effecten. Bij sommigen van hen was hun 

58 Voorzijde van de buitenplaats ‘Hofrust’, met die zijde gelegen aan de Delftsche Trekvaart in Den 
Haag. Deze buitenplaats behoorde in het begin van de 19e eeuw toe aan V.J. Koningsberger (IX)
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portefeuille van aanmerkelijke omvang. Hiernaast hadden allen een groot sociaal 
kapitaal. Dit hing grotendeels samen met de door hen vervulde functie van resp. 
minister, hoogleraar, predikant en arts. Hieraan droeg de sociale positie van hun 
echtgenote bij, in veel gevallen een dochter van een academicus. Voorts bezaten ze 
een ruim cultureel kapitaal. Slechts dr J.C. Koningsberger had, als minister, politiek 
kapitaal. Sommige anderen hadden invloed op ‘de politiek’. Allen beschikten wel 
over bestuurlijk kapitaal van privaatrechtelijke aard. Dit alles maakte dat ze allemaal 
een geïntegreerd vermogen bezaten. Mede gelet op de beroeps-prestigestratificatie 
van Van Heek leverde hen dit een positie op in de nationale c.q. lokale elite.

Twee gezinshoofden die een alternatieve carrière volgden, bezaten eveneens 
economisch kapitaal. Beiden waren namelijk eigenaar van een huis. Eén van hen had 
bovendien een aanmerkelijke effectenportefeuille. Deze had overigens wel te lijden 
van de politieke verschuivingen (waaronder de val van het Tsarenrijk in Rusland) 
aan het eind van de Eerste Wereldoorlog, alsmede van de beurskrach van 1929 en 
de daarop volgende mondiale economische crisis. Beiden beschikten hiernaast over 
sociaal kapitaal, alsmede over bestuurlijk kapitaal van privaatrechtelijke aard. Eén van 
hen bezat bovendien cultureel kapitaal. Een en ander zorgde ervoor dat ze beiden de 
beschikking hadden over een geïntegreerd vermogen. De omvang en samenstelling 
daarvan maakten dat ze tot de notabelenelite van hun woonplaats behoorden.

Bestonden gedurende de hiervoor aangeduide vier fases verschillen tussen de 
betrokken gezinshoofden van diverse aard, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
samenstelling van hun economisch kapitaal, er waren gedurende de behandelde 
vijfhonderd jaar ook overeenkomsten. Eén daarvan is dat in alle vier fases de 
gezinshoofden Königsberger/ Koningsberger het algemeen belang in enigerlei 
publieke en/of private vorm dienden. Voorts dat zij hun zo(o)n(en) in hun jeugd 
(waarschijnlijk) financieel steunden om hen in staat te stellen, een goede start te 
maken. Verder bleek ieders echtgenote niet alleen (veelal met de status van haar 
geslacht) bij te dragen aan de sociale positie van de familie, maar ook een belangrijke 
rol te vervullen bij de overdracht van waarden en normen aan hun kinderen – en 
daarmee aan hun maatschappelijk succes. 

6.2  
Slotconclusies

Als hoofdvraag bij dit onderzoek werd in de Inleiding de volgende gesteld: Wat was 
de sociale positie van de gezinshoofden Königsberger/ Koningsberger gedurende de 
periode 1485-1995, en waardoor? Zo deze niet steeds dezelfde was, hoe kwam dat? 
En hoe slaagden betrokkenen erin, weer op niveau te komen? 

Als antwoord op deze meervoudige vraag laat zich – op basis van het voorgaande 
– een aantal slotconclusies trekken. De eerste is dat de gezinshoofden Königsberger/ 
Koningsberger van de eerste vier generaties in Duitsland en de gezinshoofden van 
de laatste vier generaties (X t/m XIII) in Nederland – op grond van hun geïntegreerd 
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vermogen – tot de eerste stand c.q. de (notabelen)elite van hun woonplaats 
behoorden. Hiernaast bleek voor enigen van de twaalfde en dertiende generaties 
een plek in de landelijke elite te zijn weggelegd. Terwijl de maatschappelijke positie 
van de gezinshoofden van de eerste vier generaties in hoge mate door hun afkomst 
werd bepaald, waren bij de gezinshoofden der laatste vier generaties hun opleiding 
en beroep de bepalende factor.

De geïntegreerde vermogens van deze twee groepen gezinshoofd bleken verder 
zowel gelijkenis als onderlinge verschillen te vertonen. De gelijkenis bestond onder 
meer daarin, dat het eigendom van een huis onderdeel van het economisch kapitaal 
van álle gezinshoofden vormde. De gezinshoofden van de eerste vier generaties in 
Mainbernheim bezaten hiernaast nogal wat grond. De kern daarvan – het bezit van 
een leengoed, naast het eigendom van een huis aan de Herrenstrasse – vererfde 
van vader op zoon. Verder bezaten zij sociaal kapitaal. Dat ontleenden ze niet 
alleen aan hun functie van Ratsherr, maar ook aan de status van hun echtgenote. 
Hun functie van stadsbestuurder leverde hen bovendien bestuurlijk kapitaal van 
publiekrechtelijke aard op.

Het geïntegreerde vermogen van de gezinshoofden der generaties X t/m 
XIII (vierde groep) was deels van een andere samenstelling. Ook bij hen was de 
belangrijkste component van hun economisch kapitaal het eigendom van een huis. 
Dit hadden zij veelal kunnen kopen dankzij financiële steun van hun vader. Hun 
overige financiële middelen brachten de meesten zelf op. Hiernaast bezat een aantal 
van hen een effectenportefeuille. Geen van hen had grond. Hieruit kan worden 
afgeleid dat de vorm van het economisch kapitaal van de gezinshoofden der eerste 
en laatste vier generaties ten dele gelijk was, en ten dele in de loop van de eeuwen 
een metamorfose onderging.1 

Verder had ieder gezinshoofd van laatstbedoelde groep eveneens sociaal kapitaal. 
De meesten ontleenden dit aan hun beroep. Deze component was bij de academici 
onder hen het grootst. De financiële, culturele en sociale steun van hun ouders om 
hen een universitaire studie te doen voltooien en een actief studentenleven te laten 
leiden, had hieraan in belangrijke mate bijgedragen. Hiernaast was de sociale status 
van hun echtgenote in dit verband van belang. Slechte één gezinshoofd van deze 
groep bezat daarnaast, op basis van zijn functie van minister, substantieel politiek 
kapitaal; andere gezinshoofden hadden slechts enig politiek kapitaal, of konden 
alleen bogen op invloed op ‘de politiek’. Wel bezaten allen bestuurlijk kapitaal van 
privaatrechtelijke aard, ontleend aan de vervulling van bestuursfuncties bij private 
instellingen. Hiernaast bezaten de meesten van hen cultureel kapitaal. 

Het tweede deel van het antwoord op de onderzoeksvraag wordt gevormd door de 
conclusie, dat de gezinshoofden van de vijfde tot en met de negende generatie – als 
gevolg van hun niet-geïntegreerde vermogen – lager op de maatschappelijke ladder 
stonden. Hun sociale daling ten opzichte van de eerst groep werd veroorzaakt door 
de migraties van de gezinshoofden van de generaties V t/m VII (groep twee) – eerst 
binnen Duitsland en daarna naar Holland. Deze sociale dip bleek, waarschijnlijk 
dankzij een verstrekt familiair startkapitaal, echter minder diep dan die bij veel 
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andere migranten. Mede dankzij deze steun beperkte de sociale daling van de 
gezinshoofden van de laatstgenoemde generaties zich tot de middenstand. Van deze 
generaties bleek overigens alleen het gezinshoofd van de zesde generatie, behalve 
een huis, ook grond te bezitten. Wel bleken ook zij, naast economisch, allemaal 
eveneens sociaal kapitaal te hebben. Dit ontleenden ze vooral aan hun beroep. 
Hetzelfde was het geval bij de gezinshoofden van de achtste en negende generatie 
(groep drie). Die bezaten bovendien enig cultureel-, politiek- en bestuurlijk kapitaal 
van publiekrechtelijke aard.

De integratie van de gezinshoofden der generaties VIII en IX verliep voorspoedig 
dankzij de lutherse gemeente waartoe zij behoorden, hun (semi-)ambtelijke functies 
en hun gereformeerde echtgenote c.q.-schoonfamilie. Daarnaast maakten beiden 
gebruik van kansen die de Bataafse en Franse periodes hen boden. Een en ander 
leidde ertoe dat zij de sociale stijging, ingezet door het gezinshoofd van de zevende 
generatie, wisten voort te zetten en tot de gezeten burgerij gingen behoren. Dit bood 
de opstap voor de daarop volgende generaties om weer in de elite terug te keren.

Uit het voorgaande valt nog een constante factor af te leiden. Die vormt eveneens 
onderdeel van het antwoord op de hoofdvraag: Alle gezinshoofden van de 
onderscheiden generaties benutten hun vermogen onder meer om hiermee hun 
kinderen financieel te steunen. Mede met de doorgifte van het hiervoor genoemde 
kernbezit droegen de gezinshoofden van de generaties I t/m IV in Mainbernheim 
er immers aan bij dat hun kinderen in hun voetsporen van Ratsherr konden treden. 
Door familiair startkapitaal te verlenen, hielpen de gezinshoofden van de generaties 
V t/m VII hun kinderen – ondanks de negatieve gevolgen van hun migraties – toch 
een positie in de middenstand te bereiken. Laatstbedoelde steun (mede in de vorm 
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van een erfenis) was voor hun opvolgers van de generaties VIII en IX onontbeerlijk 
om in de gezeten burgerij te geraken, en die van de generaties X en XI in de eerste 
stand. Met het doorgeven aan hun kinderen van sociaal en cultureel kapitaal en het 
financieren van hun studie bewerkstelligden de gezinshoofden van de generaties 
XII en XIII het ontstaan van weer een andere keten: die van academici binnen het 
geslacht, behorend tot de notabelenelite. 

Uit de vorige alinea over financiële steun kunnen twee conclusies worden 
getrokken. De eerste is dat bedoelde intergenerationele kapitaaloverdracht zich bij 
de Königsbergers/ Koningsbergers niet alleen voordeed onder het Ancien Régime, 
maar ook in de eeuwen daarna. Alleen de vorm waarin dit gebeurde was niet 
steeds dezelfde. Door deze kapitaaloverdracht waren zij in staat zonder al te grote 
problemen horden als ‘1795’, ‘1917’, ‘1929’ en ‘1968’ te nemen. Ten tweede dat deze 
overdracht van grote waarde was: De ene generatie zorgde (in plaats van met het 
geld zelf sier te maken) er daarmee immers voor, dat de volgende generatie een 
goede startpositie kreeg om erna een carrière te kunnen maken teneinde ‘oben zu 
bleiben’. Deze steun leidde – anders dan door Piketty verondersteld2 – bij hen niet 
tot een kapitaalaccumulatie, maar kwam ook de maatschappij als geheel ten goede. 
Gezien de maatschappelijke betekenis van dit laatste doet de ‘politiek’ er goed aan, 
kapitaaloverdrachten tussen twee generaties van een bescheiden omvang als hier 
bedoeld3 fiscaal onverlet te laten.4

Behalve deze conclusies valt uit het voorgaande ten aanzien van de verschillende 
kapitaalvormen nog iets af te leiden, namelijk een verband ertussen. Onmisbare 
basis bleek in alle gevallen economisch kapitaal. Dit komt overeen met de stelling van 
Bourdieu terzake.5 Deze vorm van kapitaal waarover alle gezinshoofden beschikten, 
bleek bij alle generaties sociaal kapitaal te genereren. Op deze twee fundamenten 
groeide bij de gezinshoofden van de generaties I t/m IV bestuurlijk kapitaal van 
publiekrechtelijke aard. Bij de gezinshoofden van de generaties X en XI was dit 
laatste o.a. politiek kapitaal. Bij de gezinshoofden van de generaties XII en XIII 
nam dit de vorm van cultureel kapitaal aan, alsmede van bestuurlijk kapitaal van 
privaatrechtelijke aard.

Naast conclusies met betrekking tot de samenstelling van het vermogen van de 
gezinshoofden van de dertien generaties kunnen uit de voorgaande hoofdstukken nog 
andere conclusies worden afgeleid. Zo bleek in hoofdstuk 1 dat Conrad Königsberger 
(I) rond 1524 zijn katholieke geloof aflegde en overstapte naar het lutherse geloof. 
Zijn nageslacht hield aan dit geloof zo’n 300 jaar vast. Eerst Victor Koningsberger 
(Xa) verliet (in 1824) de Lutherse Kerk, en sloot zich aan bij de Hervormde. 

Of aan de geloofswisseling van Conrad Königsberger (I) en zijn daarop volgende 
migratie naar Mainbernheim een sociaal-economisch prijskaartje verbonden 
was, is niet bekend. Van latere migraties weten we dat wel. Zo werd in hoofdstuk 
2 duidelijk, dat de verhuizing om geloofswille van Georg Conrad (Va) naar het 
hertogdom Württemberg in ieder geval zijn zoon en diens zoon duur kwam te staan: 
hun vervolgmigraties hadden immers een sociale terugval tot gevolg. Verder bleek 
in hoofdstuk 3 dat Valentijn Victor Koningsberger (VIII) en zijn zoon Victor Jacob 
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(IX) hun sociaal-economische positie geen goed deden, door aan hun lutherse geloof 
vast te houden. De overstap van eerder genoemde Victor (Xa) naar het hervormde 
geloof gebeurde – in vergelijking met andere geslachten met immigranten in hun 
gelederen – overigens laat. De meeste van hen maakten onder het Ancien Régime 
de overstap naar de heersende Gereformeerde Kerk al na een of twee generaties. 
Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat deze lange lutherse periode voor de 
Königsbergers/ Koningsbergers in sociaal-economisch opzicht niet gunstig uitpakte.

De voorgaande hoofdstukken kunnen echter ook met een andere bril worden 
geanalyseerd. Zo valt daaruit eveneens af te leiden, dat alle hierin beschreven 
gezinshoofden zoveel mogelijk autonoom handelden, zich door principes 
lieten leiden, gewetensvol, trouw, ijverig en spaarzaam waren, en een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel hadden. Bedoelde karaktertrekken vormen volgens 
Weber de essentie van de protestantse ethiek,6 ten dele stammend uit de lutherse 
morele traditie.7 Opvallend is dat deze karaktertrekken zich in de 20e eeuw eveneens 
bleken voor te doen bij Koningsbergers die geseculariseerd waren. De morele 
grondtonen van alle gezinshoofden vertoonden derhalve gedurende de afgelopen vijf 
eeuwen een grote gelijkenis.

Hieruit laat zich de conclusie afleiden dat het gedrag van alle gezinshoofden 
Königsberger/ Koningsberger mede beïnvloed werd door hun protestantse 
achtergrond. Déze erfenis van het lutherse geloof van hun voorouders was op zich 
waardevol. Doordat zij niet zelden hun principes boven hun materiële belang stelden, 
kwam hen dit echter soms duur te staan. 

De laatste component van het antwoord op de hoofdvraag is in het navolgende te 
vinden. In hoofdstuk 1 valt te lezen, dat Johann Georg Königsberger (IVc) aanwijsbare 
negatieve effecten ondervond van de economische malaise na de Dertigjarige Oorlog. 
Verder blijkt uit hoofdstuk 2 dat alle gezinshoofden van de generaties V, VI en VII 
te lijden hadden van de economische naweeën van deze oorlog, en mede daarom 
migreerden. Als gevolg hiervan werden zij met een sociale dip geconfronteerd. 
Uit hoofdstuk 3 valt af te leiden dat het schrale economische tij ten tijde van de 
Napoleontische periode Victor Jacob Koningsberger (IX) parten speelde. Hoofdstuk 
4 leert dat de theekooplieden in Rotterdam profiteerden van de opening van de 
Nieuwe Waterweg en van de protectie van de handel op Indië. Uit hoofdstuk 5 valt af 
te leiden dat de politieke omwentelingen in Rusland en Turkije gedurende de eerste 
decades van de 20e eeuw, de Beurskrach van 1929 en de daarop volgende jarenlange 
mondiale economische crisis ook de vermogenspositie van gezinshoofden van de 
XIIe en XIIIe generaties troffen.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat externe gebeurtenissen eveneens 
invloed hadden op de sociale positie van de gezinshoofden Königsberger/ 
Koningsberger gedurende de afgelopen vijf eeuwen. Deze conclusie vormt een 
bevestiging van de stelling van de cultuurfilosoof Ortega y Gasset, dat een mens ‘ik 
en zijn omstandigheden’ is.8
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Uit het terugvolgen van de geschiedenis der Königsbergers/ Koningsbergers over de 
afgelopen vijfhonderd jaar – een ware kreeftegang – laten zich tenslotte nog enige 
conclusies van algemene aard afleiden.  

De eerste is dat de in paragraaf 5.2 beschreven grote maatschappelijke 
veranderingen na ‘1968’ ook effecten op de elite bleken te hebben. Daar valt echter 
eveneens te lezen, dat veel adellijke en patriciaatsgeslachten er in de twintigste 
eeuw in slaagden, een elitepositie te bereiken en/of vast te houden. Belangrijke 
voorwaarden hiervoor waren – naast het bezit van het nodige economisch kapitaal – 
een academische titel, een sociaal en intellectueel homogeen huwelijk, en (mede via 
overdracht verkregen) sociaal- en cultureel kapitaal. Hieruit is de conclusie te trekken 
dat afkomst – als genealogische en sociaal-culturele factor – er in de twintigste eeuw 
nog steeds toe deed.  

In genoemde paragraaf bleek verder dat zich – naast de ‘oude elite’, bestaande uit 
adel, patriciaat en gezeten burgerij – op deelterreinen als politiek/bestuur, economie, 
en kennis/ educatie nieuwe ‘toppen’ hadden ontwikkeld. De leden daarvan bleken 
veelal slechts op één van die terreinen te excelleren, en niet over een geïntegreerd 
vermogen te beschikken. Het snel uitbouwen van hun eenzijdig vermogen tot een 
geïntegreerd bleek problematisch, omdat genetische aspecten hierbij een belangrijke 
rol spelen. Ook hieruit valt de conclusie af te leiden, dat afkomst – nu als genetische 
factor – niet zonder belang is.

Als derde algemene conclusie valt de volgende te trekken: Voor het in kaart 
brengen van de maatschappelijke positie van een persoon, generatie of geslacht 
levert een vermogensanalyse à la Bourdieu, in combinatie met een toetsing van de 
uitkomsten ervan aan een sociale stratificatie voor de betrokken periode, een goed 
bruikbaar model op.

De laatste conclusie is dat de elementen ‘afkomst’, ‘welstand’ en ‘aanzien’ zowel 
onder het Ancien Régime als in de 19e en 20e eeuw in essentie bleken te bepalen, of 
voor een geslacht al dan niet in het patriciaat plaats was. Hieruit kan de conclusie 
worden getrokken dat het patriciaat van vóór 1795 en dat van de periode daarna – hoe 
verschillend qua vorm en inhoud ook – toch veel op elkaar leken.
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84 Dit gebeurde, als gevolg van het vertrek van Ratsherren uit een stad verbandhoudend met de 
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van de Alteratie hetzelfde.

85 De oudste kerkeboeken van Mainbernheim bevonden zich tot de jaren negentig van de vorige 
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wissen, wer du bist, so sag auch anderen nit, wer er ist. 1548’. Ibidem, 61.

88 Rabe, Deutsche Geschichte, 514-516.
89 Goertz, Deutschland 1500-1648, 207. 
90 De Boer, Het oude Duitsland, 121; Karl-Heinz zur Mühlen, Reformation und Gegenreformation, 
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112 De hoogte daarvan, die overigens werd bepaald op basis van de in een jaar vervulde specifieke 
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114 Dat Kilian Königsberger in 1618 een van de twee Bauherren van Mainbernheim was, blijkt uit 
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moeilijk als zodanig herkenbaar; dit geldt in versterkte mate voor de drie ‘bergen’ eronder. 
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148 Isenmann, Die deutsche Stadt im Spätmittelalter, 255; Schubert, Einführung, 159.
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154 Dit gebeurde bij de inschrijving op 30 december 1627 van de aankondiging van het aanstaande 

huwelijk van zijn zoon Conrad. Landeskirchliches Archiv (LKA), Kirche der Evang.-Luth. in 
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Hoofdstuk 2
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zilver, uit o.a. 60 servetten. De totale waarde van de inboedel werd geschat op 3.539,37 gulden. 
Inventarisatie en taxatie inboedel echtpaar J.C. Koningsberger-Van den Berg d.d. 20 maart 
1837. Familiearchief Koningsberger, dossier J.C. Koningsberger (Xb).

142 De Nijs, In veilige haven, 159.
143 GA R’dam, BS R’dam 1839, acte 41.
144 J.C. Koningsberger werd niet alleen toen, maar ook bij de volkstelling van 1839 alsmede op 

de kieslijsten voor de jaren 1854 en 1884 als ‘koopman’ aangeduid. Ibidem, Volkstelling 1839, 
toeg. nr 443.01, best. deel 547, resp. toeg. nr 494.01, best. deel 785.

145 J.C. Koningsberger, (handgeschreven) Familiegeschiedenis Koningsberger (z.p., z.j.), 10. Familie-
archief Koningsberger, dossier J.C. Koningsberger (XIIa).

146 Blijkens een advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) van 15 mei 1869 was de 
familiefirma op 10 mei 1869 omgezet in de ‘Vennootschap firma J.J. en J.C. Koningsberger, 
handel in koffie en thee’.

147 J.C. Koningsberger (Xb) had niet alleen in 1854 maar ook in 1884 meer dan f. 100 personele 
belasting te betalen. GA R’dam, Gemeentesecretarie Rotterdam, afd. Bevolking, Burgerlijke 
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Stand, Verkiezingen en Militaire Zaken, toeg. nr 491.01, best. deel 755, resp. 785.
148 Zijn eigendom van dit huis blijkt uit de memorie van successie na zijn overlijden. 
149 Meeuwes, De Wijnhavenpanden, 15, 131-154; De Nijs, In veilige haven, 222.
150 Deze dochters trouwden beiden met een echtgenoot wiens geslacht later werd opgenomen in 

het NP. Zie Nederland’s Patriciaat, 70e jg (1986) 385-427, ald. 399, resp. 410.
151 Zie o.a. de brief van W.C. Koningsberger d.d. 31 december 1877 aan haar zusjes H.J. en H.G. 

Koningsberger. Familiearchief Koningsberger, dossier J.J. Koningsberger (XIa).
152 De Nijs, In veilige haven, 257-267. Ook in andere Europese landen deden zich bij families van 

gelijke standing overigens soortgelijke ontwikkelingen voor. Zie voor Duitsland bijvoorbeeld: 
Gall, Bürgertum in Deutschland, 202, 392.

153 Bourdieu, ‘Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip’ in: idem, Opstellen over smaak, 
habitus en het veldbegrip, gekozen en vertaald door Dick Pels, 121-142, ald. 126.

154 Volgens Van der Laarse had dit soort activiteiten een sterke familie-identiteit tot gevolg. Zo’n 
identiteit was zijns inziens hét standsbesef van mensen van goeden huize. Het leidde niet 
alleen tot gemeenschapszin, maar ook tot plichtsbesef – mede in de richting van de maatschap-
pij. Van der Laarse, ‘Notabele levensvormen’, 24.

155 Blijkens het bewaard gebleven menu. Familiearchief Koningsberger, dossier J.C. Koningsber-
ger (Xb).

156 Alle teksten van voordrachten e.d., vermeld op het – gedrukte – feestprogramma bevinden zich 
in het familiearchief Koningsberger, dossier J.C. Koningsberger (Xb).

157 Duijvendak en De Jong, Eliteonderzoek: rijkdom, macht en status in het verleden, 39.
158 Brief d.d. 1 januari 1889. Familiearchief Koningsberger, dossier J.C. Koningsberger (Xb).
159 GA R’dam, archief begraafplaats Crooswijk, volgnr 230/192. Het ging hierbij om een in eigen-

dom verkregen graf.
160 NA, Memories van Successie, toeg. nr 3.06.05, inv. nr 6376/138, reg. 4, nr 21/1542. Omgere-

kend zou dit bedrag in 2015 een “koopkracht” hebben gehad van 5.704.175 euro.
161 Omgerekend zou dit bedrag in 2015 een ‘koopkracht’ hebben gehad van 2.922.844 euro. Dit 

aanzienlijke bedrag moest worden verdeeld tussen ‘de dochter uit het eerste huwelijk, de drie 
nog levende kinderen uit het tweede huwelijk en het ene kleinkind’ (ieder 1/5e deel).

162 V.A.M. van der Burg en C.E.G. ten Houte de Lange, De Hoogstaangeslagenen in ’s Rijks directe 
belastingen 1848-1917. De Verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal (Zeist en Rot-
terdam 2004) 15 Ook al viel J.C. Koningsberger (Xb) – gezien de omvang van zijn financiële 
middelen – binnen de termen voor een vermelding op bedoelde lijsten, toch komt zijn naam 
om genoemde reden daarop niet voor. 

163 GA R’dam, Adresboek 1892, ongenummerde pagina (in alfabetische volgorde).
164 Haar stoffelijk overschot werd op 7 december bijgezet in hetzelfde graf als waarin indertijd dat 

van haar echtgenoot op ‘Crooswijk’ was begraven. Ibidem, archief begraafplaats Crooswijk, 
volgnr 3373/3490.

165 Johan Jacob Koningsberger werd op 23 februari 1845 hervormd gedoopt. Doopgetuige Johan 
Jacob Koningsberger (IX2) was hier niet in persoon bij aanwezig, maar werd vertegenwoordigd 
door J.B. Blommaert. Doopregister Protestantsche Gemeente te St. Maria-Hoorebeeke, 1845. 
Kopie van de desbetreffende pagina in familiearchief Koningsberger, dossier V. Koningsberger 
(Xa).

166 Zo had V. Koningsberger onder meer vernomen dat J.F. van Oordt (1787-1856), bekend koop-
man en zeereder te Rotterdam, al zijn zeven zonen naar het ‘Jongeheeren Instituut van de 
Evangelische Broedergemeente te Zeist’ had gestuurd en daarmee zeer goede ervaringen had 
opgedaan. Zie in dit verband tevens: W.H. van Oordt, Kinderen van één vader. Tegenwoordige 
staat van het geslacht Van Oordt (Delft 1986; bijgewerkt door S.J. de Lange, 1992; geheel herzien 
door mevrouw M.C. van Ent, 2001) 55, alsmede Aart de Groot en Paul Peucker (red.), De Zeister 
Broedergemeente 1746-1996 (Zutphen 1996) 191.

167 De Groot en Peucker (red.), De Zeister Broedergemeente 1746-1996, 193. Het kostgeld bedroeg, 
volgens Lutjeharms, 350 gulden per jaar. W. Lutjeharms, Opvoeding op Hernhutter grond (Zeist 
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1981) 17. Gelet op het bedrag dat andere kostscholen voor een jaar onderricht en onderkomen 
berekenden – zo vroeg bijvoorbeeld ‘Noorthey’ in Voorschoten f. 1.000 per jaar –, lijkt deze 
opgave aan de lage kant.

168 Zo moest J.J. Koningsberger, blijkens het ‘Programma voor het Examen voor de Jonge Heeren 
in het Instituut te Zeist op woensdag den 22sten Junij 1859, te 10 ure precies’, het gedicht ‘Die 
Einladung’ van Knapp reciteren. Familiearchief Koningsberger, dossier J.J. Koningsberger 
(XIa). Zijn dictionnaires F-N en N-F bevinden zich nog in familiebezit.

169 Zo schreef hij zijn eerste echtgenote op 22 april 1877 tijdens een zakenreis een brief uit 
London. Familiearchief Koningsberger, dossier J.J. Koningsberger (XIa).

170 De reputatie van de kostscholen van de Herrnhutters te Zeist was zo goed, ‘dat uit het hele 
land leerlingen – vooral uit de kringen der gegoede burgerij – werden aangetrokken’. H. Wels, 
Herrnhutters in Zeist. Wonen, werken, geloven (Abcoude 1999) 44. 

171 De Nijs, In veilige haven, 181.
172 Stokvis, Het intieme burgerleven, 118, 119, 122, 123, 187, 188; Wilterdink, Vermogensverhoudingen 

in Nederland, 254.
173 De godsdienstige instelling van Mina Koningsberger en haar belangstelling voor geloofsza-

ken blijken uit haar brieven (o.a. de brief van 19 februari 1876) aan haar nichtje Wilhelmina 
Koningsberger, op dat moment verblijvend in Arcachon (Fr.). Familiearchief Koningsberger, 
dossier ds V. Koningsberger (Xa). Zie voorts in algemene zin: Hooijer-Bruins, Domineesdochter 
in ’s-Graveland, 86; Stokvis, Het intieme burgerleven, 31.

174 Blijkend uit haar brief van 14 november 1877 aan haar nichtje Wilhelmina Koningsberger. 
Familiearchief Koningsberger, dossier ds V. Koningsberger (Xa).

175 Blijkend uit haar brief van 15 november 1878 aan haar nichtje Wilhelmina Koningsberger. 
Ibidem.

176 Koningsberger, Familiegeschiedenis Koningsberger, 11.
177 GA R’dam, register begraafplaats Crooswijk, volgnrs 304 en 305. Ook de stoffelijke overschot-

ten van de andere tussen 1871 en 1879 overleden Koningsbergers werden op ‘Crooswijk’ ter 
aarde besteld.

178 In zijn verslag van deze droeve gebeurtenissen spreekt vader J.J. Koningsberger met grote 
waardering over de liefdevolle en trouwe hulp die ‘dienstmeid Leen’ had geboden. Ook over 
diacones A. Goeman uit Utrecht is hij vol lof. Deze was te hulp geschoten, toen de inwonende 
‘kindermeid’ eveneens ziek was geworden en hals over kop in het gasthuis moest worden opge-
nomen. Verslag J.J. Koningsberger van het ziekteproces en overlijden van zijn echtgenote en kinderen 
Victor en Mientje. Familiearchief Koningsberger, dossier J.J. Koningsberger (XIa). 

179 Een bewijs van dit laatste vormt bijvoorbeeld de advertentie die de firmanten in het nummer 
van de Rotterdamsche Courant van 30 november 1872 zetten, naar aanleiding van het overlijden 
van Everardus Gardenier ‘die 39 jaar bij de firma J.J. en J.C. Koningsberger werkzaam was 
geweest’. GA R’dam, Krantenarchief, Rotterdamsche Courant van 30 november 1872.

180 ‘Acte van scheiding en deling van de boedel van J.J. Koningsberger Vzn en zijn overleden echt-
genote, vrouwe Wilhelmina Catharina Koningsberger d.d. dertien october 1879, opgemaakt 
door notaris Andries Cornelis van Wijngaarden’. Familiearchief Koningsberger, dossier J.J. 
Koningsberger (XIa).

181 Blijkens de boedelbeschrijving bevond zich op de bovenste verdieping de vliering. Op de derde 
verdieping waren twee slaapkamers en een zolder (met een mangel en een pers). De verdieping 
daaronder bevatte de keuken, een provisiekamer, een bovenbinnenkamer en een achterzolder. 
Op de eerste verdieping waren een voorkamer (met o.a. een canapé, een voltaire, een tafel en 
zes stoelen), een binnenkamer (met o.a. een ledikant, een tafel met acht stoelen, alsmede een 
secretaire en een boekenkast), en een achterkamer (met o.a. een bedstede en een ledikant, 
alsmede een tafel en zes stoelen). Op de begane grond bevonden zich het pakhuis en kantoor. 
Ibidem.

182 Hun inboedel bestond o.a. uit: tafelzilver, porselein, schilderijen en prenten, spiegels, pendu-
les, beelden, sieraden (o.a. gouden ringen met diamanten en gouden horloges), alsmede uit 
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nogal wat meubelen. Ibidem.
183 Blijkens het adresboek van de gemeente Rotterdam van 1889 was de Theehandel J.J. en J.C. 

Koningsberger gevestigd aan de Houttuin nr 52. J.J. Koningsberger woonde daar toen ook. Het 
adresboek van 1891 geeft als adres van de theehandel: Houttuin nr 56. In dat jaar woonde J.J. 
Koningsberger aan het Willemsplein nr 9.

184 Hiernaast maakte J.J. Koningsberger nog gebruik van de diensten van een kruier (die bij de 
familiefirma in dienst was). Deze zette hij mede in voor het doen van aangifte van het overlij-
den van zijn kinderen.

185 Koningsberger, Familiegeschiedenis Koningsberger, 11.
186 GA R’dam, toeg. nr 494.01, best. deel 785. De census voor de verkiezingen van de Tweede 

Kamer en die van de Provinciale Staten was in Rotterdam in 1884 eveneens 100 gulden.
187 Nederland’s Patriciaat (’s-Gravenhage 1910-heden), 10e jg (1919) 409-431.
188 GA R’dam, ‘Opgave der Belastingschuldigen tot het opmaken van Kiezerslijsten’, toeg. nr 

494.01, best. deel 785.
189 Ibidem, toegangsnr 494.01, inv. nr 625.
190 Hun uitgebreide servies, waarmee grote diners voor een omvangrijk gezelschap konden wor-

den gegeven, is binnen de familie bewaard gebleven. Hetzelfde geldt voor de daarvoor nodige 
grote tafellakens, met in de rand de ingeweven initialen van het echtpaar, alsmede voor de cas-
settes met tafelzilver.

191 Aantekeningenboekje van J.J. Koningsberger. Familiearchief Koningsberger, dossier J.J. 
Koningsberger (XI a). Uit dit boekje vallen o.a. de nummers van de schouwburgabonnementen 
van het echtpaar in het najaar en de winter van 1888 af te leiden.

192 Van de Laar, Stad van formaat, 28-31. In de muziekzaal van de Harmonie konden overigens ook 
opera’s worden beluisterd. Daarmee deed deze zaal de schouwburg concurrentie aan. Gras, 
‘Een stad waar men zich koninklijk kan vervelen?’, 330, 339.

193 Blijkens notities in het Aantekeningenboekje van J.J. Koningsberger. Familiearchief Koningsber-
ger, dossier J.J. Koningsberger (XIa). 

194 Deze hutkoffer, met op de deksel in koperen kopspijkertjes de naam van eigenaar ‘J.J. Konings-
berger’ erop (en nog voorzien van stickers van o.a. het hotel in Bad Ems), is binnen de familie 
bewaard gebleven.

195 Van de Laar, Stad van formaat, 149.
196 In deze brief liet J.J. Koningsberger zijn relaties tevens weten, dat de firma J.J en J.C. Konings-

berger (op 24 maart) was ontbonden. Familiearchief Koningsberger, dossier J.J. Koningsber-
ger (XIa). In een tweede brief van gelijke datum meldde hij dat het ‘bekende merk “Houqua” 
der verpakte Theeën van de firma’ was overgedaan aan ‘de Heeren Gebr. Zwartendijk, alhier’. 
Ibidem.

197 V.J.M. Koningsberger, ‘De sociale stratificatie van Rotterdam in de negentiende eeuw. De posi-
tie van de Koningsbergers daarin’ in: De Nederlandsche Leeuw, jg 125 (2008), nr 3, 62-71.

198 De Nijs, In veilige haven, 281, 282.
199 Davidoff en Hall, Family fortunes, 225; Lothar Gall, Bürgertum in Deutschland, 89.
200 Deze transactie vond vóór de Russische revolutie van 1917 plaats. 
201 D.J. Woffram, Schikken en inschikken. Plaatselijke elites in tijden van verzuiling 1850-1920 (z.p. 

2000) 83, 84.
202 Mede aan hem is het te danken, dat nogal wat oude familiepapieren (in meerderheid tak A 

betreffend) bewaard zijn gebleven.
203 Gedurende de periode 1914-1920 namen de vermogens van mensen in veel Europese landen 

met tientallen procenten in waarde af. De beurskrach van 1929 zorgde voor een verdere deci-
mering. Daardoor daalde de waarde van de jaarlijkse overdracht van erfenissen in de periode 
1910-1950 spectaculair (van 20% tot 4% van het nationaal inkomen in bijvoorbeeld Frankrijk).
Thomas Piketty, Kapitaal in de 21ste eeuw (Amsterdam 2014) 447-450.

204 Als gevolg van de Russische revolutie werden de obligaties van J.J. Koningsberger in Russi-
sche spoorwegondernemingen nagenoeg waardeloos. Hetzelfde gold voor zijn obligaties in de 
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maatschappijen die in Turkije spoorwegen hadden aangelegd. Ook die verloren, als gevolg van 
de val van de sultan en de daarop volgende wisseling van het regime, hun waarde. Een dikke 
stapel van dit soort effecten in het familiearchief vormt van deze ‘aderlatingen’ nog een stille 
getuige. 

205 Blijkens de memorie van successie bedroeg de nalatenschap van J.J. Koningsberger in 1922 
nog altijd per saldo f. 61.890. Gelders Archief (Arnhem), Memorie van Successie, Reg. 4, nr 
10/3273. Dit bedrag vertegenwoordigde in 2015 een ‘koopkracht’ van 440.100 euro. 

206 Hooijer-Bruins, Domineesdochter in ’s-Graveland, 35.
207 De beperking in deze paragraaf tot hervormde predikanten hangt samen met het gegeven, dat 

predikanten van de – na de Doleantie in 1886/87 tot stand gekomen – (nieuwe) Gereformeerde 
Kerk(en) niet zelden afkomstig waren uit de ‘kleine burgerij’, en sociaal gezien van lagere 
komaf.

208 Bank en Van Buuren, 1900, 333.
209 Stokvis, Het intieme burgerleven, 31.
210 Bank en Van Buuren, 1900, 335; Robijns, Radicalen in Nederland, 74; Stokvis, ‘Nederlandse 

sociale verhoudingen tegen 1850’, 82; Peter van Rooden, ‘De sociale positie van de predikant 
in de tijd van HaverSchmidt’ in: De Negentiende eeuw, 18e jg (1994), nr 1, 39-53, ald. 48, 49.

211 Bos schat in dat in de negentiende eeuw in Nederland tussen de 25 en 35% van de predikanten 
zoon was van een vader die hetzelfde ambt had uitgeoefend. D. Bos, In dienst van het Konink-
rijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in negentiende-eeuws Nederland (Amsterdam 
1999) 19. Van Rooden komt tot een percentage van 40 voor het aantal theologische studenten 
dat in de periode 1820-1860 predikantszoon was. Peter van Rooden, Religieuze regimes. Over 
godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990 (Amsterdam 1996) 179. In dit verband zij 
erop gewezen dat er voor zonen van predikanten fondsen e.d. bestonden, die het voor hen 
financieel makkelijker maakten theologie te studeren dan voor anderen. Bos, In dienst van het 
Koninkrijk, 20.

212 Zo telde bijvoorbeeld het geslacht Snethlage in Nederland negen opeenvolgende generaties 
predikant in zijn gelederen. Nederland’s Patriciaat, 63e jg (1977) 240-310. Ook al had een pre-
dikant geen vader die hetzelfde ambt had uitgeoefend, toch kon ook hij afstammen uit een 
geslacht dat veel predikanten had voortgebracht. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het geslacht 
HaverSchmidt (met twaalf predikanten). Van Rooden, Religieuze regimes, 179.

213 Zo vond Otterspeer dat de theologische studenten aan de Leidse universiteit in de negentiende 
eeuw voor een deel uit de middelste lagen van de sociale stratificatie afkomstig waren. Otter-
speer, De wiekslag van hun geest, 420.

214 Bos, In dienst van het Koninkrijk, 22.
215 Ibidem.
216 Brugmans, ‘Standen en klassen’, 112.
217 Bos, In dienst van het Koninkrijk, 295.
218 Bank en Van Buuren, 1900, 335.
219 Bos, In dienst van het Koninkrijk, 18; Otterspeer, De wiekslag van hun geest, 435. In dit verband is 

de opmerking in meer algemene zin van Robijns relevant, dat leden uit de fatsoenlijke stand in 
de negentiende eeuw alleen konden slagen indien zij over eigen financiële middelen beschik-
ten. ‘Voor intellectuelen zonder eigen geld waren de mogelijkheden bijzonder gering’. Robijns, 
Radicalen in Nederland, 62.

220 Bos, In dienst van het Koninkrijk, 104.
221 Jos. Jacobson, ‘Voorheen en thans’ in: Rotterdams Jaarboekje, 2e reeks, 9e jg (1921) 3-10, ald. 3, 

geciteerd in: De Nijs, In veilige haven, 214.
222 Bank en Van Buuren, 1900, 333; Bos, In dienst van het Koninkrijk, 206, 207, 223.
223 Bank en Van Buuren, 1900, 371.
224 Bos, In dienst van het Koninkrijk, 109.
225 S. Elzinga, De grondslagen der Maatschappijschool (Groningen 1945) 158.
226 Bank en Van Buuren, 1900, 335.



Het geSLACHt KonIngSBerger 1485-1995244

227 Bos, In dienst van het Koninkrijk, 361, 362.
228 Van Sas, ‘Revolutie in Noord en Zuid’ in: Blom, Geschiedenis van de Nederlanden, 222-257, ald. 

253.
229 Artikel 9 van het ‘Algemeen Reglement voor het bestuur der Hervormde Kerk in het Konink-

rijk der Nederlanden’. Koninklijk Besluit d.d. 7 januari 1816, afgedrukt in het Bijvoegsel tot het 
Staatsblad en Officieel Journaal van het Koninkrijk der Nederlanden, derde deel, eerste stuk 1816 
(Dordrecht 1817) 271-295.

230 Bos, In dienst van het Koninkrijk, 262, 263.
231 Joris van Eijnatten, ‘Religie en het koninkrijk: een dwars verband’ in: Ido de Haas, Paul den 

Hoed en Henk te Velde, Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden (Amster-
dam 2013) 285-309, ald. 293.

232 Naar het oordeel van Van Rooden ontleenden de predikanten hun aanzien mede aan ‘het aan-
zien en de natievormende functie van hun beroepsgroep in de Nederlandse samenleving als 
geheel’. Van Rooden, Religieuze regimes, 178.

233 Bos, In dienst van het Koninkrijk, 362.
234 Bank en Van Buuren, 1900, 335. 
235 Stokvis, Het intieme burgerleven, 180.
236 Hooijer-Bruins, Domineesdochter in ’s-Graveland, 35, 36.
237 Piet de Rooy, Ons stipje op de wereldkaart. De politieke cultuur van modern Nederland (Amsterdam 

2014) 56-61.
238 Bank en Van Buuren, 1900, 356-359.
239 Deze geest vormde de weerspiegeling van de mentaliteit van de gezeten burgerij in die dagen. 

F.L. van Holthoon, ‘Verzuiling in Nederland’ in: idem (red.), De Nederlandse samenleving sinds 
1815 (Assen/Maastricht 1985) 165.

240 Bank en van Buuren, 1900, 355-359.
241 Robijns, Radicalen in Nederland, 74.
242 C. Smits, De Afscheiding van 1834. Zevende deel, Classis Rotterdam en Leiden (Dordrecht 1986) 

30.
243 J. de Lange, De Afscheiding te Leiden historisch geschetst (Rotterdam 1934) 24.
244 Koch, Koning Willem I 1772-1843, 490-499.
245 Blijkens zijn brief ‘Op den stoomboot naar Nijmegen den 13 Sept. 1836’ aan zijn ‘Moeder, 

Broeders & Zuster’ te Rotterdam. Familiearchief Koningsberger, dossier ds V. Koningsberger 
(Xa).

246 M. Elisabeth Kluit, Het protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten 1815-1865 (Parijs-Amster-
dam 1970) 284, 286.

247 Deze beweging had wortels in het Piëtisme (deels ontleend aan de Herrnhutters), en vormde 
een romantische reactie op het sterk rationalistische denken dat in die dagen bij de maatschap-
pelijke elite de boventoon voerde. Annemarie Houkes, Christelijke vaderlanders. Godsdienst, 
burgerschap en de Nederlandse natie 1850-1900 (Amsterdam 2009) 15. Het Réveil deed zich ook 
in landen als Frankrijk, Engeland (Schotland) en Zwitserland voor. Daar leidde het tot afsplit-
singen van de nationale kerk. Van der Zwaag, Réveil en afscheiding, 6.

248 Fred van Lieburg, ‘Een wereldwijde opwekking in het protestantse vaderland’ in: idem (red.), 
Opwekking van de natie. Het protestantse Réveil in Nederland (Hilversum 2012) 241-281, ald. 252, 
253.

249 M. Elisabeth Kluit, Maatschappij, School, Kerk. Ottho Gerhard Heldring en het Réveil ( Hoender-
loo 1958) 22.

250 P. van der Beek e.a. (ed.), De dolerenden van 1886 en hun nageslacht (Kampen 1990) 9, 10. De 
terreinen waarmee de Réveilaanhangers zich bezig hielden laten zien, dat in deze beweging 
godsdienst een nieuwe publieke functie in de Nederlandse samenleving kreeg: een pressiemid-
del tot maatschappelijke verandering. Houkes, Christelijke vaderlanders, 48, 49.

251 Kluit, Het protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten, 288. 
252 Ds H.P. Scholte was aanvankelijk de Afscheiding toegedaan. Later bewoog hij zich in Réveil-
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kringen, nationaal en internationaal. Gedurende de periode 1847-1868 was hij predikant in de 
Verenigde Staten. C. Smits, De Afscheiding van 1834. Zesde deel. Het Réveil en ds H.P. Scholte. 
Correspondentie (Dordrecht 1984) 19-22.

253 Vijf van de brieven van V. Koningsberger uit Genève aan ds H.P. Scholte in Nederland zijn in 
het dossier ‘Scholte Papers’ in het archief van het Central College te Iowa, VS, bewaard geble-
ven. Deze brieven zijn afgedrukt in: Smits, De Afscheiding van 1834. Zesde deel, 209-221.

254 Ibidem, 189. Kluit vermeldt in haar boek over het protestantse Réveil, dat Koningsberger van-
wege problemen met de Franse taal Genève verliet. (Kluit, Het protestantse Réveil in Nederland 
en daarbuiten, 288). Schram heeft deze mededeling – terecht – gecorrigeerd. (P.L. Schram, 
‘Réveilrelaties met Genève en Neuchatêl’ in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschie-
denis van de negentiende eeuw, 4 (Amsterdam 1978) 37).

255 Maria Hoorebeke was een van de zeven plaatsen rond Oudenaarde – de zogenaamde Geuzen-
hoek – die zich na de Reformatie (1566) als protestantse gemeenten wisten te handhaven in het 
weer katholiek geworden Vlaanderen. V. Koningsberger, ‘Enige bijzonderheden betreffende de 
geschiedenis der Protestantse gemeente te St. Maria Hoorebeke in Oost-Vlaanderen’ in: N.C. 
Kist en H.J. Royaards, Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland, deel XX 
(Leiden 1849) 212-216. De Belgische grondwet verzekerde in 1838 de vrijheid en gelijkheid 
der godsdiensten. De protestantse gemeente in Maria Hoorebeke werd toen door de Belgische 
overheid erkend. Daarbij werd aan de predikant een staatsbezoldiging verleend. J. Arnold de 
Jonge, De Geuzenhoek te Sint-Maria-Horebeke (Horebeke 1984) 14.

256 Register der Handelingen des Kerkenraads van de Hervormde Gemeente te Maria Hoornbeke, Eticho-
ven en Mater 1813-1843, vergadering van 8 mei 1843.

257 Waarschijnlijk nam ds V. Koningsberger het beroep van de kleine gemeente Maria Hoorebeke 
in België aan, omdat hij blij was te zijn beroepen. Een beroep was in die dagen, als gevolg van 
de toen heersende overdaad aan kandidaten in de Theologie, een zeldzame luxe. Robijns, Radi-
calen in Nederland, 63.

258 Register der Handelingen des Kerkenraads van de Protestantse Gemeente te Maria Hoorebeeke, Etic-
hove en Mater 1843-1863, vergaderingen van dec. 1843/ jan. en maart 1844.

259 Johanna Catharina Blommaert, de echtgenote van ds V. Koningsberger, was familie van kapi-
tein Jacobus Blommaert, die op 7 september 1572 voor Willem van Oranje de stad Oudenaarde 
in Vlaanderen op de Spanjaarden veroverde. Hij moest deze daad met de dood bekopen. Flor. 
van Ommeslaeghe, Twintig bloedige jaren uit de geschiedenis van Oudenaarde vóór en na october 
1572, 55-61.

260 Blijkens het Doopregister van de hervormde gemeente van Maria Hoorebeke was o.a. oom 
Johan Jacob Koningsberger (1805-1866) getuige bij de doop op 23 februari 1845 van Johan 
Jacob, het oudste kind van ds V. Koningsberger. Bij de doop op 6 december 1846 van doch-
ter Wilhelmina was o.a. getuige tante Wilhelmina C.J. Koningsberger-Witkamp. Tante Sara 
Hendrika Koningsberger-Krap trad op als getuige bij de doop op 9 februari 1851 van dochter 
Sara Hendrika. In alle gevallen waren de doopgetuigen overigens niet in persoon bij de doop 
aanwezig, maar werden zij door iemand anders vertegenwoordigd.

261 J.A. de Bie e.a. (red.), Biografisch Woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland, deel 
V (Den Haag 1943) 165. V. Koningsberger gaf de voorkeur aan Hedel boven – het tegelijk ont-
vangen beroep van – de kerkelijke gemeente van Berkel en Rodenrijs. Ibidem.

262 Ibidem, 164-166.
263 Passage uit de brief van ds V. Koningsberger d.d. 6 mei 1857 aan zijn zoon Jan, op dat moment 

op kostschool in Zeist. Familiearchief Koningsberger, dossier ds V. Koningsberger (Xa).
264 Zie bijvoorbeeld de brief van ds V. Koningsberger d.d. 20 april 1844 aan de ‘Heeren Burge-

meester en Schepenen van Maria Hoorebeke’ inzake de oprichting ter plaatse – op kosten van 
de kerkelijke gemeente – van een bijzondere (Christelijke) school, alsmede over het aantrekken 
van een ‘Onderwijzer der Jeugd der derden rang’ tevens koster der kerk. Register der Handelin-
gen des Kerkenraads van de Protestantse Gemeente te Maria Hoorebeeke, Etichove en Mater 1843-
1863, 1844, p. 20. 
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265 N.H. Koers (red.), Vier eeuwen domineesland (Zoetermeer 1997) 41.
266 Hooijer-Bruins, Domineesdochter in ’s-Graveland, 36; Stokvis, Het intieme burgerleven, 26.
267 Kloek en Mijnhardt, 1800, 272.
268 De Nijs, In veilige haven, 121, 122, 146. In bijvoorbeeld Engeland was het niet anders: Davidoff, 

Family Fortunes, 290, 291.
269 Een goede opleiding voor meisjes was toen vooral bedoeld om hen cultureel op ‘niveau’ te doen 

zijn en een goede gesprekspartner voor mannen te worden. Een maatschappelijke loopbaan 
was in die dagen voor dames niet weggelegd. Roel Kuiper, ‘Tot een voorbeeld zult gij blijven’. Mr 
G. Groen van Prinsterer (1801-1876) (Amsterdam 2001) 35.

270 Van Vonderen, Deftig en ondernemend, 203.
271 Van deze ziekte maakte hij zelf voor het eerst melding in zijn brief van 24 januari 1860 aan 

zijn zoon Jan, op kostschool in Zeist. In zijn brief van 12 december 1862 meldde hij Jan dat 
zijn ziekte hem nu zóveel pijn deed en last gaf, dat hij overwoog zijn emeritaat aan te vragen. 
Familiearchief Koningsberger, dossier ds V. Koningsberger (Xa). 

272 J. van Doorn, Vierhonderd jaar Protestantisme in de NoordWesthoek 1587-1987. Beknopte beschrij-
ving van de geschiedenis van Fijnaart & Heijningen en de plaatselijke Nederlands Hervormde 
Gemeente (Fijnaart en Heijningen 1987) 86. De mededeling daarin ‘dat de zoon van ds V. 
Koningsberger zo ver met zijn theologische studie gevorderd was dat hij de taak van zijn zieke 
vader kon waarnemen’, is onjuist. Die waarneming gebeurde door neef Victor Jacob Konings-
berger (XIb), toentertijd theologisch proponent. 

273 V. Koningsberger, De bevrijding van Petrus uit de gevangenis (Rotterdam 1862), vermeld in P.C. 
Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 10 (Leiden 
1937) 486.

274 Koningsberger, Familiegeschiedenis Koningsberger, 1. Familiearchief Koningsberger, dossier J.C. 
Koningsberger (XIIa).

275 In 1895 verkocht J.J. Koningsberger deze percelen aan de kinderen van Vital Blommaert en 
Eugène Vanderhaegen. Brief van W.V.F. Blommaert d.d. 1 april 1987 aan auteur. Familiear-
chief Koningsberger, dossier ds V. Koningsberger (Xa).

276 Z.a., Boekzaal der Geleerde Wereld. Tijdschrift voor de Protestantsche Kerken in het Koninkrijk der 
Nederlanden (Amsterdam 1863) 590-593. Zie voorts de lange brief d.d. 31oktober 1863 van zoon 
Jan aan de familie in Rotterdam. Familiearchief Koningsberger, dossier ds V. Koningsberger 
(Xa).

277 De uitgebreide bibliotheek van ds V. Koningsberger werd, blijkens de bewaard gebleven catalo-
gus, in oktober 1864 tijdens een grote boekenveiling door de boekhandelaren Kemink en Zoon 
te Utrecht verkocht. Familiearchief Koningsberger, dossier ds V. Koningsberger (Xa). Omdat 
bij deze veiling onder meer ook de boekerij van een andere predikant werd geveild, valt niet 
meer na te gaan van wie welke (theologische) boeken afkomstig waren.

278 Koningsberger, Familiegeschiedenis Koningsberger, 7. Familiearchief Koningsberger, dossier J.C. 
Koningsberger (XIIa).

279 Ds V. Koningsberger had zijn broer J.C. Koningsberger bij acte van 8 december 1862 (verleden 
voor notaris Cornelis Willem Maris te Zundert) aangewezen als voogd van zijn kinderen. Ds 
V.J. Koningsberger werd op 25 mei 1866 door de kantonrechter te Rotterdam als toeziend 
voogd aangewezen. GA R’dam, Not. Arch., arch. nr 314, inv. nr 1554, acte d.d. 20 aug. 1866, nr 
460.

280 De hoogte van het kostgeld maakte dat onderwijs aan kostscholen alleen voor de kinderen van 
de meest gegoeden bereikbaar was. Thimo de Nijs, ‘Eton in Holland. Kostscholen in de eerste 
helft van de 19de eeuw’ in: Tijdschrift Holland, jg 37, 205-217, ald. 208.

281 Petrus Jacobus (Pieter) Koningsberger woonde (bij hospes/hospita Doove) aan de Ganzen-
markt. Utrechtsche studenten almanak voor het Utrechtsch Studenten Corps 1875 (Utrecht 1875) 68.

282 De kosten van het volgen van een academische studie bedroegen in de negentiende eeuw circa 
1.000 gulden per jaar. W. Otterspeer, De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de 
negentiende eeuw (’s-Gravenhage 1992) 431. Mede daardoor was studeren toen veelal alleen 
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weggelegd voor zonen van vaders uit de gegoede burgerij. Dit was niet alleen in Nederland 
zo, maar ook in landen als Duitsland, Engeland en Frankrijk. Hartmut Kaelble, Social Mobility 
in the 19th and 20th Centuries. Europe and America in Comparative Perspective (1983; New York 
1986) 48. 

283 De hoogte van het traktement van een hervormd predikant hing af van de klasse en rijk-
dom van zijn standplaats. Het bestond, naast een bijdrage uit ’s Rijks schatkist, uit een – van 
gemeente tot gemeente – verschillend plaatselijk traktement. Ds V.J. Koningsberger ontving 
als predikant te Utrecht, blijkens een opgave van Bos, in 1881 in totaal 2.000 gulden per jaar. 
Bos, In dienst van het Koninkrijk, 295.

284 Hij woonde (bij hospes/hospita Dop) aan de Vischmarkt. Utrechtsche studenten almanak voor 
het Utrechtsch Studenten Corps 1858 (Utrecht 1858) 18. Deze – kostbare – stap kon hij overigens 
alleen zetten dankzij de vermogenspositie van zijn vader. Zie in dit verband ook: Moes, Onder 
aristocraten, 112, 113.

285 Wilterdink, Vermogensverhoudingen in Nederland, 255.
286 S. Hillege en M. Fennema, ‘Studentencorpora en elitevorming’ in: Amsterdams Sociologisch 

Tijdschrift, jg 19, 96-117, ald. 114-116.
287 Gedenkboek ter herinnering aan het 50- jarig bestaan van het Theologisch Litterarisch Oratorisch 

Gezelschap ‘Secor Dabar’, 60. In 1859 was hij hiernaast secretaris van het wandelgezelschap 
‘Artemis’. Utrechtsche studenten almanak voor het Utrechtsch Studenten Corps 1859 (Utrecht 1859) 
101.

288 Zoals in par. 4.3 vermeld, beschikte zijn vader (J.C. Koningsberger, Xb) over ruime financiële 
middelen.

289 Hillege en Fennema, ‘Studentencorpora en elitevorming’ in: Amsterdams Sociologisch Tijd-
schrift, jg 19 (1992/93) 96-117, ald. 102, 105-108.

290 Bos, In dienst van het Koninkrijk, 164.
291 Van Rooden, Religieuze regimes, 180; Stokvis, Het intieme burgerleven, 125.
292 Utrechtsche studenten almanak voor het Utrechtsch Studenten Corps 1862 (Utrecht 1862) 77.
293 Z.a., Boekzaal der Geleerde Wereld, 331. 
294  De bevestiging vond plaats door dr J.J. van Oosterzee, hoogleraar Theologie te Utrecht (en 

daarvoor hervormd predikant te Rotterdam. Waarschijnlijk kende V.J. Koningsberger hem uit 
laatstbedoelde periode). ’s Middags hield ds V.J. Koningsberger zijn intrede. Ibidem, 769.

295 Blijkens het Adresboek van Utrecht van 1872 woonde ds V.J. Koningsberger dat jaar aan de 
Oudegracht, hoek Jansbrug, nr 3. Het Adresboek van 1888/89 geeft als zijn adres: Stations-
straat 7. Het Utrechts Archief, Adresboeken Utrecht, 1872 en 1888/89.

296 Dochter Johanna Maria trouwde in 1899 met ds Franciscus Hermannus van Leeuwen. 
297 In Utrecht waren eind negentiende eeuw bij het tegengaan van prostitutie onder andere de 

volgende organisaties actief: de Utrechtse afdeling van de ‘Vereeniging tot behoud van boet-
vaardige gevallene vrouwen’, de Utrechtse afdeling van de ‘Nederlandsche Vrouwenbond tot 
Verhoging van het Zedelijk Bewustzijn’, en de afdeling Utrecht van de ‘Nederlandsche Ver-
eeniging tot bestrijding van de Prostitutie’. Coby van der Werf-Bodt, Van Lichte wiven tot geval-
len vrouwen. Prostitutie in Utrecht vanaf de late middeleeuwen tot het eind van de negentiende eeuw 
(Utrecht 1988) 78, 81, 82, 84.

298 Ibidem, 85. De ‘Middernachtzending’ hield zich verder o.a. bezig met de opvang van jonge 
meisjes die aan de prostitutie ten offer dreigden te vallen, het steunen van ongehuwde moe-
ders (o.a. door voor opvang van hun kind te zorgen en een betrekking voor hen zelf te regelen), 
alsmede met het plaatsen van vrouwen die de prostitutie vaarwel hadden gezegd in tehuizen. 
J.N. van Munster, In een duistere wereld. Grepen uit het werk der Nederlandsche Middernachtzen-
ding (Utrecht 1901) 15, 21, 23, 60-62.

299 Een van de grote mannen van het Réveil in Nederland was ds O.G. Heldring. Aan deze predi-
kant zijn o.a. de (naar hem genoemde) inrichtingen in Zetten te danken. Andere Réveilvoor-
mannen waren o.a. ds N(icolaas) Beets, mr W. de Clercq, ds mr I. da Costa en prof. mr G. 
Groen van Prinsterer. Ook dames waren binnen deze beweging actief. Een van hun resultaten 
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was de oprichting van de Utrechtsche Diaconessen Stichting, die in 1844 in deze stad het eer-
ste Diaconessen(zieken)huis deed bouwen. Voorts was bijvoorbeeld ook de oprichting in 1864 
van het (door P.J. Koningsberger bezochte) Christelijk Gymnasium te Zetten aan aanhangers 
van deze beweging te danken.

300 Tegen deze achtergrond moet het verhaal worden geplaatst als zou ds V.J. Koningsberger – 
vermomd met een baard – gesignaleerd zijn in de buurt van dames van lichte zeden. Van dit 
verhaal doen verschillende versies binnen de familie de ronde. Welke versie klopt: ‘Hij was 
toen deelnemer aan een actie van de Middernacht-zending’; ‘Dat deed hij om te controleren of 
zijn gemeenteleden wel allemaal op het rechte pad bleven’; ‘Dit gebeurde in het kader van een 
persoonlijke redding van een gevallen vrouw’, valt niet meer te achterhalen.

301 Bank en Van Buuren, 1900, 358-361.
302 Ernst Zahn, Regenten, rebellen en reformatoren (z.p. 2005) 132. Bedoelde separatistische bewe-

ging bij de protestanten liep zijns inziens parallel met de emancipatiebewegingen van de 
katholieken en van de arbeiders. Ibidem.

303 Het schorsingsbesluit werd op verzoek van de praeses van het Provinciaal Kerkbestuur door ds 
V.J. Koningsberger voorgelezen. Vriendelijke mededeling van dr F.G.M. Broeyer, Utrecht.

304 R. Hagoort, ‘De Doleantie’ in: Jaarboekje. Officieel orgaan ten dienste der Gereformeerde Kerk van 
Utrecht, jg 9 (1927-1928) 12.

305 H. Hoekstra, De Kerkelijke beweging te Utrecht in het jaar 1887 (Arnhem 1912) 20-23.
306 Bank en Van Buuren, 1900, 363-367; Bos, In dienst van het Koninkrijk, 350-353. De uitgezette 

gemeenteleden vormden, samen met nakomelingen van de Afscheiding van 1834, na 1887 de 
Gereformeerde Kerk(en). 

307 Bank en Van Buuren, 1900, 329, 330.
308 Het zilveren plaatje met inscriptie dat op een aandenken hieraan was bevestigd, is bewaard 

gebleven. Familiearchief Koningsberger, dossier ds V.J. Koningsberger (XIb).
309 De bruidegom was een neefje van prof. dr F.A.F.C. Went, hoogleraar Botanie te Utrecht. Bij 

hem zou V.J. Koningsberger (XIIIb; de oudste kleinzoon van ds V.J. Koningsberger) in 1922 
promoveren.

310 Ada Geertruida Beets (bezorgd door Peter van Zonneveld), Jeugd in het Beetsenhuis. Herinner- 
ingen van de jongste dochter van Nicolaas Beets (Leiden 2003) 57.

311 Blijkens de tekst op het Predikantenbord in de Jacobikerk te Utrecht legde ds V.J. Koningsber-
ger in 1900 ‘zijn bediening neer’. 

312 De notulen van de (centrale) Utrechtse kerkeraad in het Utrechts Archief gaven auteur in ieder 
geval geen enkel houvast hieromtrent.

313 Van de erfenis van zijn vader, J.C. Koningsberger (Xb), kreeg ds V.J. Koningsberger 1/5e deel 
(ter grootte van 46.748 gulden). Dit bedrag zou in 2015 een ‘koopkracht’ hebben gehad van 
584.558 euro. Op deze erfenis volgde in 1904 die van zijn moeder. Deze was van een vergelijk-
bare grootte.

314 Bos, In dienst van het Koninkrijk, 273.
315 Hun graf (nr L 26, zerk nr 33816) bevindt zich thans nog op de algemene begraafplaats aan de 

Tiendweg te Leerdam. In dit graf werden ook de stoffelijke resten bijgezet van hun zoon Johan 
Jacob Koningsberger (XIIc) en diens echtgenote.

316 Ds V.J. Koningsberger moest – na het neerleggen van zijn functie op 60-jarige leeftijd – circa 
25 jaar leven van zijn karig pensioen. Dit had hij al die jaren uit zijn geërfde vermogen moeten 
aanvullen om op stand te kunnen blijven leven. Daardoor, en mogelijk als gevolg van decime-
ring van zijn effectenportefeuille in verband met ‘1917’ en ‘1922’, was er na zijn dood kennelijk 
weinig van dit vermogen over. Een memorie van successie van hem was in ieder geval in de 
archieven niet te vinden.

317 Het is opvallend dat nogal wat bemiddelde geslachten (niet zelden met een dissenterachter-
grond) in de negentiende eeuw een zodanige sociale ontwikkeling doormaakten, dat hun 
genealogie in de loop van de eeuw daarop werd opgenomen in het ‘Nederland’s Patriciaat’. 
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Jochem Kroes, Nederland’s Patriciaat 1972-2009. Tweeëntwintig jaargangen uitgelicht (’s-Graven-
hage 2016) 6.

318 Overigens was het collatierecht niet het laatste heerlijke recht dat werd afgeschaft. Dit was het 
heerlijk jachtrecht. Dat gebeurde bij de Jachtwet van 1923.

319 Zo bleef bijvoorbeeld ook het Organiek Besluit van 1815, waarin bepaald was dat een univer-
siteit tot taak had ‘leerlingen op te voeden tot een stand van geleerden’ die zich daarin onder-
scheidde van ‘de burgerij en het volk’, na 1848 in stand. Deze ‘standsfunctie’ van het onderwijs 
bleef tot 1876 ongewijzigd. De wet op het Hoger Onderwijs van dat jaar verving weliswaar 
genoemd Besluit, maar de ‘standsgeest’ ervan bleef tot ver in de twintigste eeuw voelbaar. Bank 
en Van Buuren, 1900, 265-270.

320 Prak en Van Zanden zijn in hun boek Nederland en het poldermodel (p. 12) van oordeel, dat 
Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw ‘een uitgesproken hiërarchische samen-
leving’ was. Dit in tegenstelling tot andere periodes waarin naar hun oordeel de ‘sfeer’ in ons 
land meer horizontaal van aard was, en waarbij de ‘overheid met maatschappelijke groepering- 
en onderhandelde in plaats van te dicteren’.

   Ook al kreeg het parlement gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw meer 
macht en ontstonden aan het eind van die eeuw zuilen waarvan de toppen eisten gehoord 
te worden, ook al bepaalde de wet inmiddels dat ‘alle burgers voor de wet gelijk’ zijn, toch 
kende Nederland ook gedurende de tweede helft van genoemde eeuw mijns inziens een sterk 
gelaagde samenleving. Daarin stonden ‘rijk’ en ‘arm’ mijlenver van elkaar, en had ‘hoog’ het 
over ‘laag’ te zeggen. Daarom was Nederland naar mijn oordeel ook gedurende de tweede helft 
van de negentiende eeuw (alsmede gedurende de eerste helft van de volgende) een hiërar-
chisch geordende samenleving. Dit wordt in de historische literatuur bevestigd. (Zie mede de 
literatuur genoemd in paragraaf 5.1 van dit boek).

321 Voor wat betreft de situatie in Rotterdam valt uit het ‘Nederland’s Patriciaat’ af te leiden, dat 
bijvoorbeeld Christian Corneille Dutilh (1852-1931) rechten ging studeren, in plaats van te gaan 
werken bij de firma Havelaar en Dutilh van zijn vader (NP, jg 68, 119, 122). Verder dat Johan-
nes Marius Kolff (1827-1902) theologie studeerde om predikant te kunnen worden, in plaats 
van – net als zijn oudere broers – toe te treden tot de firma in koloniale waren Hollertt en Kolff 
van zijn vader (NP jg 78, 158, 184). Voorts valt hieruit af te leiden dat Adriaan Mees (1812-1901) 
voor de studie Oude Talen koos, in plaats van (net als zijn jongere broers) te gaan werken bij de 
firma R. Mees en Zoonen van zijn vader (NP, jg 67, 334, 336). Verder dat Hendrik van Oordt 
(1827-1864) medicijnen ging studeren, in plaats van toe te treden tot de familiefirma Van 
Oordt & Zoon & Co van zijn vader (NP, jg 61, 252, 253). Zo ging Thomas van Stolk (1826-1882) 
rechten studeren, in plaats van (net als zijn oudere broer) te gaan werken bij de familiefirma A. 
van Stolk en Zoonen van zijn vader (NP, jg 30, 316, 319).

322 Zie onder meer: Quispel, De Nijs en De Vries, ‘De negentiende eeuw: dominantie van de bur-
gerij’ in: De Vries e.a. (ed.), Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat, 315-345, ald. 330.

323 De Nijs vond dat in de negentiende eeuw zonen van sommige Rotterdamse ondernemers 
gingen studeren, omdat voor hen geen plaats in de familiefirma was. (De Nijs, In veilige haven, 
132).Uit het onderzoek van Moes ten behoeve van zijn dissertatie is veel kwantitatief materiaal 
beschikbaar gekomen (Moes, Onder aristocraten, 112-115, inclusief de daar vermelde noten met 
verwijzingen), maar ook deze bron levert het door mij bedoelde kwalitatieve inzicht niet op.

Hoofdstuk 5

1 Erik Beekink (e.a. red.), Nederland in verandering. Maatschappelijke ontwikkelingen in kaart 
gebracht 1800-2000 (Amsterdam 2003) 138; J.C.H. Blom, ‘De Tweede Wereldoorlog en de 
Nederlandse samenleving: continuiteit en verandering’ in: idem, Crisis, bezetting en herstel. 
Tien studies over Nederland 1930-1950 (Den Haag 1989) 180; Ernst H. Kossmann, De lage landen 
1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België, deel 2, 1914-1980 (Amsterdam 1986) 209, 234.
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2 Arno J. Mayer, The persistance of the old regime. Europe of the Great War (London 1981) 3, 4. 
Centrale thema’s van dit boek zijn dat feodale elementen uit de negentiende eeuw niet alleen 
stand hielden tot 1914 (en leidden tot de Eerste Wereldoorlog), maar ook sterk bijdroegen aan 
het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog.

3 Niet alleen voormalige gijzelaars maar ook koningin Wilhelmina zag deze ontwikkeling met 
lede ogen aan. Wilhelmina, Eenzaam maar niet alleen (Amsterdam 1959) 419-421.

4 Friso Wielenga, Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam 2009) 192-197.
5 Jan Luiten van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw. Economische geschiedenis van Nederland 

1914-1995 (Utrecht 1997) 191-201.
6 J.C.H. Blom, ‘Een harmonisch gezin en individuele ontplooiing’ in: idem, Burgerlijk en Beheerst. 

Over Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam 1996) 223-248, ald. 241.
7 Remieg Aerts, ‘Alles in verhouding’ in: Aerts en te Velde, De stijl van de burger, 272-301, ald. 

293.
8 Van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw, 31.
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70 Went, ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, 29.
71 Binnen de familie gaat het verhaal dat zij zózeer hechtte aan het bijwonen van ontvangsten en 

bals bij de GG, dat ze haar echtgenoot daarnaar eveneens vergezelde toen ze hoogzwanger van 
haar tweede kind was. Hierdoor kwam deze bijna ten paleize ter wereld. Vriendelijke medede-
ling van mevrouw M.S.U. Muller-Koningsberger. 

72 Enkele voorbeelden: J.C. Koningsberger, De vogels van Java en hunne oeconomische betekenis 
(Batavia 1901); idem, De zoogdieren van Java (Batavia 1902); idem, Ziekten van rijst, tabak, thee 
en andere cultuurgewassen, die door insecten worden veroorzaakt (Batavia 1903). Een overzicht van 
alle door hem geschreven boeken is te vinden in de bijlage ‘Biografie dr J.C. Koningsberger’ in: 
V.J.A. Koningsberger, De weg der verkorte ontwikkeling. De realisatie van een inheemse meerderheid 
in de Indische Volksraad. De rol van minister J.C. Koningsberger (1867-1951) (’s-Gravenhage 2010) 
171-173.

73 Uit de verdiensten van de door hem in Indië en Nederland vervulde functies was hij in staat 
zijn drie zonen niet alleen te laten studeren, maar hen ook een senaatsjaar te doen vervullen.

74 T.F. Rijnberg, ’s Lands Plantentuin, Buitenzorg 1817-1992: Kebun Raya Indonesia, Bogor (Bogor/ 
Enschede 1992) 92. 

75 J.C. Koningsberger, Java, zoölogisch en biologisch (Buitenzorg 1915). Het verschijnen van dit 
boek gaf de stoot tot de oprichting van de Vereeniging tot Natuurbescherming in Indië. Dr J.C. 
Koningsberger was daar een der oprichters van.

76 Deze kring van ambtenaren, afkomstig uit de Nederlandse hogere burgerij, werd ook buiten 
kantooruren bij de G.G. op zijn paleis te Buitenzorg genood. Zo behoorden de Koningsbergers 
tot de kleine kring, die op 24 december 1916 ten paleize het Kerstfeest vierde. C.L.M. Bijl de 
Vroe, Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch Dagboek 1914-1919 (Haarlem 1980)102.

77 Leo Dalhuisen, Mariëtte van Selm en Frans Steegh (red.), Geschiedenis van Indonesië (Zutphen 
2006) 64.

78 J.J.P. de Jong, De waaier van fortuin. De Nederlanders in Azië en de Indonesische Archipel 1595-
1950 (Den Haag 1998) 369. De meeste lokale raden waren overigens aanvankelijk een misluk-
king. Bij de bestuursreorganisatie van 1922 had de decentralisatie echter meer succes. Toen 
werden regentschappen-nieuwe stijl gevormd, en (gekozen) regentschapsraden ingesteld. Ver-
der werden residenties samengevoegd tot provincies die eigen bestuursbevoegdheden kregen, 
uitgeoefend door een (gekozen) provinciale raad onder voorzitterschap van een gouverneur. 
Ibidem, 434

79 Encyclopaedie van Nederlandsch Oost-Indië, deel IV (’s-Gravenhage/Leiden 1921) 612- 624.
80 De Volksraad vergaderde in de voormalige ambtswoning van de commandant van het Neder-

landsch-Indisch Leger, gelegen in het Hertogspark te Batavia. De installatie vond plaats in de 
zittingzaal van de Raad.

81 Dr J.C. Koningsberger werd tot voorzitter van de Volksraad benoemd bij Koninklijk Besluit van 
11 september 1917, nr 17. Aan deze functie was een jaarsalaris verbonden van 25.000 gulden. 
S.L. van der Wal (red.), De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlandsch-Indië. Een 
bronnenpublicatie, deel I (Groningen 1964) 184.

82 Brieven van J.P. van Limburg Stirum d.d. december 1916 en 12 september 1917 aan Th.B. 
Pleijte, minister van Koloniën. Nationaal Archief, collectie Pleijte, mappen 5 en 6; Telegram 
Van Limburg Stirum d.d. 3 juni 1917 aan minister Pleijte. Van der Wal, ed., De Volksraad, I, 
188.

83 Er was ook kritiek op deze benoeming te horen. Daarbij werd erop gewezen dat dr J.C. 
Koningsberger ‘zeker lang erkende wetenschappelijke verdiensten had, maar niet beschikte 
over politieke ervaring, noch over kennis van economische en sociale zaken’. De onder pseu-
doniem opererend scribent van dit oordeel hield het erop, dat Koningsberger benoemd was 
‘omdat hij te Buitenzorg sedert lang tot de “welgevallige persoonlijkheden” behoort’. Tertius, 
‘De Volksraad en zijn eerste voorzitter’ in: Koloniaal Tijdschrift, uitgegeven door de Vereeniging 
van Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indië (zesde jaargang, tweede 
halfjaar, 1917) 1356.
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84 W.H. van Helsdingen, Tien jaar Volksraad arbeid, 1918-1928 (Batavia 1928) 22. Ik gebruik in 
dit boek overigens de toenmaals gebruikelijke terminologie. Hiermee beoog ik, zoals gemeld, 
anachronismen te voorkomen.

85 H.W. van den Doel, Het Rijk van Insulinde. Opkomst en ondergang van een Nederlandse kolonie 
(Amsterdam 1996) 213.

86 Van der Wal, De Volksraad, I, 599-604. De formulering, zorgvuldig afgestemd met de minister 
van Koloniën, leek veel op de verklaring die de Engelse regering in augustus 1917 had afgelegd 
ten aanzien van het einddoel van haar politiek met betrekking tot Brits-Indië. Judith M. Brown, 
Ghandi’s Rise to Power. Indian politics 1915-1922 (Cambridge 1972) 126.

87 Bob de Graaff en Elsbeth Locher-Scholten, J.P. graaf van Limburg Stirum 1873-1948 (Zwolle 
2007) 209, 210.

88 Van der Wal, De Volksraad, I, 253. 
89 Ibidem, 604-606
90 Van den Doel, Afscheid van Indië, 29, 30; De Jong, De waaier van fortuin, 471, 472.
91 De Jong, De waaier van fortuin, 472-474.
92 De Anti-Revolutionairen, Katholieken en Liberalen trapten in de Tweede Kamer op de rem. 

Colijn (voor de ARP lid van de Eerst Kamer) verklaarde publiekelijk tegenstander te zijn van 
een verruiming van de bevoegdheden van de Volksraad. Zijns inziens kon dat alleen maar 
uitlopen op een ‘scheiding van Nederland en Indië’. De Jong, De waaier van fortuin, 478.

93 Ibidem, 479, 480. Overigens werd de positie van de Volksraad bij de bestuurshervorming van 
1925 wel degelijk versterkt, maar dit was voor de nationalistische beweging onvoldoende. Van 
den Doel, Afscheid van Indië, 34.

94 Van der Wal, Volksraad, I, 279. De epidemie vergde veel dodelijke slachtoffers.
95 De vooruitstrevende ambtenaar G.A.J. Hazeu, adviseur voor Inlandse Zaken, zag in de felle 

kritiek aanleiding de G.G. zijn ontslag aan te bieden. Anderen deden hetzelfde. Van den Doel, 
Het Rijk van Insulinde, 317.

96 Wellicht werd hij ook tot deze stap gebracht door de kritiek op zijn functioneren als voorzitter 
van de Volksraad: Niet alleen in de Indische pers was te lezen dat de voorzitter ‘onvoldoende 
strak leiding gaf en de leden teveel ruimte bood’ (De Graaff en Locher-Scholten, J.P. graaf van 
Limburg Stirum, 204; Van der Wal, De Volksraad, I, 241, 347). Het lijkt er m.i. sterk op, dat 
deze kritiek werd ingegeven door ongenoegen over de ruimte die voorzitter Koningsberger aan 
Volksraadleden bood om ook kritische opmerkingen ten aanzien van het Indische Gouverne-
ment te maken. 

  Hoe dit ook zij, later was er zowel in de Indische als in de Nederlandse pers veel lof voor 
de wijze waarop dr J.C. Koningsberger de Volksraad had geleid. Zie onder anderen De Sumatra 
Post van 18 augustus 1919, jg 21, nr 191, alsmede Het Vaderland van vrijdag 5 maart 1926.

97 Het portret van dr J.C. Koningsberger werd vervaardigd door de portretschilder Willy Sluiters. 
Het hing aanvankelijk in het gebouw van de Volksraad te Batavia. Na de oorlog werd het naar 
Nederland overgebracht. Thans hangt het in het Rijksmuseum te Amsterdam.

98 HUA, Adresboek/Alphabetische Naamlijst der Ingezetenen te Utrecht, 1921, nr 326. In 1922 werd 
de naam van deze kade veranderd in Alexander Numankade.

99 B. Koningsberger-Lang werd hiervoor onderscheiden met het officierschap in de Orde van 
Oranje-Nassau. 

100 Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging, 50e jg (1920), II, 112.
101 De staatscommissie werd ingesteld bij KB van 29 maart 1921, nr 42.
102 Verslag van de Staatscommissie ter bevordering van de personeelsvoorziening voor den Indischen 

Dienst ( ’s-Gravenhage 1922) 19-22.
103 Adres aan de Staten-Generaal d.d. 12 oktober 1921 Naar aanleiding van het ontwerp-bestuursher-

vorming voor Nederlandsch-Indië (z.p. (’s-Gravenhage) z.j. (1921)).
104 Ook in zijn latere leven liet dr Koningsberger blijken, trouw te blijven aan zijn principes. Zo 

hield hij op 23 juni 1941, bij de viering van het 61e lustrum van de Utrechtse universiteit, in de 
stampvolle Domkerk een rede over het thema ‘geestelijke vrijheid’. (Sander van Walsum, Ook 
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al voelt men zich gewond. De Utrechtse universiteit tijdens de Duitse bezetting 1940-1945 (Utrecht 
1995) 85, 86). Ook al had een van de curatoren van de Rijksuniversiteit gepoogd tevoren cen-
suur op zijn rede te doen uitoefenen, toch liet die niets aan duidelijkheid te wensen over. 
Spreker oogste dan ook veel lof. Ibidem.

105 J.C. Koningsberger, ‘De verhoudingen tusschen Nederland en Indië, beschouwd van natuur-
wetenschappelijk standpunt’ in: Verslag van de 152e algemeene vergadering op 3 juni 1925 van het 
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Utrecht 1925) 8-25.

106 Aan deze functie was in 1928 een jaarsalaris verbonden van 16.000 gulden. Handelingen der 
Staten-Generaal, Begroting hoofdstuk XI (Koloniën) 1927-1928, Bijlage A (Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1928, 2. XI.3. Uitgewerkte en toelichtende staat behoorende bij de raming 
van kosten voor het departement van Koloniën voor het dienstjaar 1928) 2.

107 Henk van Osch, Jonkheer D.J. de Geer. De teloorgang van een minister-president (Amsterdam 
2007) 159, 160. Naar het oordeel van Van Raalte was het kabinet-De Geer I het tweede zaken-
kabinet in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. E. van Raalte, Het Nederlandse Parle-
ment (Deventer 1995) 52.

108 Dr J.C. Koningsberger was Nederlands Hervormd en de liberale beginselen toegedaan. 
Biografie dr J.C. Koningsberger door H.W. van den Doel op de site www.parlement.com-
parlement&politiek.nl. De historicus Puchinger deelde Koningsberger in bij de links geörien-
teerde leden van het kabinet-De Geer I. (G. Puchinger, Colijn en het einde van de coalitie, II. De 
geschiedenis van de kabinetsformaties 1925-1929 (Kampen 1980) 618). J.C. Koningsberger stond 
overigens al op de nominatie om minister van Koloniën te worden in het kabinet, waarnaar de 
formateur mr J. Limburg (liberaal) streefde. Die formatie mislukte echter in het vroege voor-
jaar van 1926. Ibidem, 596.

109 Aanvankelijk ging het echtpaar Koningsberger-Lang aan de Gentschestraat 161 wonen. La 
Haye Diplomatique et Mondain (Den Haag 1928) 222. Na enige tijd verhuisde het naar de villa 
Irene aan de Nieuwe Parklaan 163 in Scheveningen. Vriendelijke mededeling van mevrouw 
M.S.U. Muller-Koningsberger.

110 Hubert Willem van den Doel, De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en 
Madoera, 1808-1942 (Leiden 1994) 395. Ernstige door communisten veroorzaakte onlusten op 
Java en West-Sumatra die kort na zijn aantreden als G.G. uitbraken, maakten het De Graeff 
overigens niet makkelijk aan die lijn vast te houden. (L.P. van Putten, Ideaal en werkelijkheid. 
Gouverneurs-Generaal van Nederlands-Indië (Rotterdam 2003) 215). 

111 Ontwerp van Wet tot wijziging van de artikelen 7, 9, 55 en 72 der Indische Staatsregeling. 
Tweede Kamer, zittingsjaar 1927-1928, 335, nrs 1 t/m 3. In dit wetsontwerp werd, naast een 
inheemse meerderheid in de Volksraad, ook voorgesteld de Raad van Indië met twee zetels uit 
te breiden teneinde in laatstgenoemde Raad twee inlanders te kunnen benoemen.

112 Zie voor de tekst van en toelichting op dit amendement: A.J.R. Heinsius en W.W. Brouwer, 
Handelingen over de Grondwetsherziening van 1922 betreffende de artikelen, welke op de overzeesche 
gebiedsdeelen betrekking hebben en over de Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië van 
1925 (Indische Staatsregeling), deel IV (’s-Gravenhage 1937) 239.

113 Aanvaarding van dit amendement was voorwaarde voor een aanmerkelijk aantal Kamerleden 
om in 1925 akkoord te gaan met het wetsvoorstel inzake de Indische Staatsregeling. Van der 
Wal, De Volksraad, II, 2.

114 De Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië was een lobby-orgaan van het Nederlandse 
bedrijfsleven met belangen in Indië. Hij voerde, mede met behulp van de in zijn bezit zijnde 
Nederlandstalige kranten in Indië, een hetze tegen het wetsvoorstel van minister Konings-
berger. Daarbij organiseerde de Raad onder andere een, door meer dan 20.000 personen 
ondertekend, rekest tegen het voorstel. De ondernemers waren fel gekant tegen een inheemse 
meerderheid in de Volksraad, omdat zij bang waren dat hun belangen daardoor in het gedrang 
zouden komen. (Arjen Taselaar, De Nederlandse Koloniale Lobby. Ondernemers en de Indische 
politiek , 1914-1940 (Leiden 1998) 321). Overigens waren ook veel Indo-Europeanen en Chine-
zen tegenstander van een inheemse meerderheid in genoemde Raad. Ook zij vreesden deze.
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115 Ibidem 322. Zie voorts: H. Feddema en O.D. van den Mijzenberg, ‘Koloniale belangen in de 
academie: hoe kwam de Utrechtse Indologieopleiding tot stand?’ in: F. Bovenkerk e.a. (red.), 
Toen en thans. De sociale wetenschappen in de jaren dertig en nu (Baarn 1978) 105-118.

116 Handelingen Tweede Kamer, 1928-1929, 35-100; Handelingen Eerste Kamer, 1928-1929, 581-
665.

117 In het kader van zijn oppositie tegen het voorstel had Colijn zelfs een speciaal boekje geschre-
ven: H. Colijn, Koloniale vraagstukken van heden en morgen (Amsterdam 1928). Dit was 
mede gebaseerd op de indrukken die hij tijdens een recente reis in Indië – (waarschijnlijk) 
gemaakt op kosten van het Nederlandse bedrijfsleven met belangen in Indië – had opgedaan. 
Dit bedrijfsleven toonde zich in ieder geval uiterst ingenomen met zijn boekje. (C. Snouck 
Hurgronje, Colijn over Indië (Amsterdam 1928) 34, 42). Colijn was het Indische bedrijfsleven 
overigens al eerder uitermate ten dienste geweest. (Herman Langeveld, Dit leven van krachtig 
handelen. Hendrikus Colijn, 1869-1944, deel I, 1869-1933 (Amsterdam 1998) 361-364. Zie in dit 
verband voorts: ibidem, 180-193). 

118 Zo was in de artt. 34 en 35 van de Indische Staatsregeling vastgelegd, dat de Volksraad in de 
gelegenheid moest worden gesteld van raad te dienen over ontwerpen van wet en van algemene 
maatregelen van bestuur die ‘uitsluitend of in belangrijke mate Nederlandsch-Indië betreffen’. 
Verder was (in art. 46) bepaald dat de G.G. ordonnanties over o.a. de inwendige aangelegen-
heden van Nederlandsch-Indië ‘in overeenstemming met de Volksraad’ diende vast te stellen. 
Hiernaast was in dit verband art. 63c van belang. Daarin was vastgelegd dat de G.G. de begro-
ting voor Indië eveneens ‘in overeenstemming met de Volksraad’ had vast te stellen. (‘Wet op 
de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië van 1925’, afgedrukt in: S. de Graaff, Parlementaire 
Geschiedenis van de Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, 1925 (’s-Gravenhage 1938) 
441-465).

119 Zo was er – ter invulling van de belofte van G.G. van Limburg Stirum uit 1918 – in 1922 bij de 
wijziging van de Nederlandse grondwet in art. 61 bepaald, dat ‘de regeling van de inwendige 
aangelegenheden van Nederlandsch-Indië [wordt] overgelaten aan aldaar gevestigde organen’. 
In de toelichting op dit nieuwe grondwetsartikel was bovendien vastgelegd, dat het niet alleen 
de bedoeling was om ‘wetgeving en bestuur ten aanzien van de inwendige aangelegenheden 
zoveel mogelijk in handen van in Indië zetelende lichamen en overheden te leggen, maar ook 
om aan de daar gevestigde bevolking een zo groot mogelijke invloed op en een zo groot moge-
lijk aandeel in de samenstelling van die lichamen toe te kennen’. (Tekst afgedrukt in bijlage B 
van de Memorie van Toelichting op het ontwerp van Wet tot wijziging van de artikelen 7, 9, 55 
en 72 van de Indische Staatsregeling, Tweede Kamer, zittingsjaar 1927-1928, 335, stuk 5, 12).

120 Het wetsontwerp werd op 19 april 1929 (met 29 tegen 15 stemmen) door de Eerste Kamer 
aanvaard, en mondde uit in de ‘Wet van den 24sten April 1929 houdende wijziging van de 
artikelen 7, 9, 55 en 72 der Indische Staatsregeling’, Nederlandsch Staatsblad 1929, nr 194. 

  Overigens nam ook minister-president De Geer aan het slot van het debat in de Eerste 
Kamer deel. Daarbij diende hij vooral het kamerlid Colijn van repliek. (Van Osch, Jonkheer D.J. 
de Geer, 176). Parlementair chroniqueur Oud vond de deelname van de M.P. aan dit debat ‘een 
uitzonderlijk feit’. (P.J. Oud, Het jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland 1918-
1940, deel III, 1925-1929 (Assen 1949) 339). Oud zag daarbij over het hoofd dat de Eerste Kamer 
de M.P. bij brief verzocht had aan dit debat deel te nemen, vanwege de samenhang van het 
onderwerp met het gehele regeringsbeleid ten aanzien van Indië. (Handelingen Eerste Kamer, 
31e verg. (16 april 1929) 581).

121 De tekst van de rede die minister Koningsberger daarbij hield, is o.a. afgedrukt in de Radio 
Luistergids van 20 mei 1927, p. 8 en 9. Een rechtstreekse telefoonverbinding met Indië kwam 
begin 1929 tot stand. (Bob de Graaff, ‘Kalm temidden van woedende golven’. Het ministerie van 
Koloniën en zijn taakomgeving 1912-1940 (Den Haag 1997) 355).

122 Ibidem, 353, 354. De brieven van minister Koningsberger aan gouverneur-generaal De Graeff 
zijn te vinden in het Nationaal Archief (NA), archief A.C.D. de Graeff, collectie 403, ingang 
2.21.211, inv. nrs 12 t/m 16. 
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123 Brief Koningsberger aan De Graeff d.d. 19 maart 1928, ibidem, inv. nr 14.
124 Joh. de Vries, ed., Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring 1871-1954 (Utrecht 1970) 717.
125 Zie de bronnen, genoemd in de noten 119 en 120 bij dit hoofdstuk. 
126 Probleem hierbij was dat het begrip ‘interne aangelegenheden’ niet was gedefinieerd. Gelet 

hierop, alsook gezien de gewijzigde verhouding ‘Den Haag’ – ‘Batavia’ diende een nieuw even-
wicht te worden gevonden tussen enerzijds de nieuwe bevoegdheden van de G.G., en ander-
zijds de onveranderde verantwoordelijkheid van de minister van Koloniën op grond van art. 
1 van de Staatsregeling in combinatie met art. 60 van de Grondwet. (A.D.A. de Kat Angelino, 
Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-Indië, deel II, De overheidszorg in Nederlandsch-
Indië (’s-Gravenhage 1930) 463-468). Tegen deze achtergrond is het volstrekt begrijpelijk dat 
minister Koningsberger en G.G. De Graeff mede met het oog hierop een drukke briefwisseling 
voerden.

127 De Graaff, ‘Kalm temidden van woedende golven’, 165, 167, 177; De Vries, Herinneringen, 708, 
717, 733, 740, 804; S.L. van der Wal, ed., Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge, met brieven uit 
zijn nalatenschap (Utrecht 1968) 56; A.M. Joekes, ‘De ministers-wisseling op het Departement 
voor Oost- en West-Indië’ in: De Opbouw, jaargang 12 (1929-1930) 371-375.

128 Koningsberger, De weg der verkorte ontwikkeling, 58-63, 110-114, 117, 118.
129 Dr J.C. Koningsberger liet onder meer in brieven aan G.G. De Graeff weten, geen belangstel-

ling voor continuering van zijn functie te hebben. Daarvoor voerde hij onder andere als reden 
aan te hebben gemerkt, dat ‘mijn nauwkeurige kennis van zaken en personen [met betrekking 
tot Indië] langzamerhand onder mij wegglijdt’. Verder maakte hij melding van ‘verminderde 
lichamelijke en geestelijke fitheid’. (Brieven van minister Koningsberger aan G.G. De Graeff 
d.d. 4 febr. en 8 april 1929. NA, archief A.C.D. de Graeff, collectie 403, toeg. nr 2.21.211, inv. 
nr 16, p. 4, resp. 1).

130 J.C. Koningsberger, ‘Herinneringen aan 1907-1923’ in: Gedenkschrift ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1905-1930 (Buitenzorg 
1930) 40-53, ald. 53.

131 Koningsberger, De weg der verkorte ontwikkeling, 150-154.
132 Voor zijn vele werk hiervoor werd hij bij KB van 24 mei 1932, nr 28, bevorderd tot Comman-

deur in de Orde van Oranje-Nassau. Daarvóór was hij al benoemd tot Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw.

133 Chr. Bernard beschreef dr J.C. Koningsberger in 1918 als iemand met een zeldzaam talent als 
schrijver. Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg, 2e Série, Suppl. IV, 5. 

134 Een voorbeeld van deze correspondentie is de brief die dr J.C. Koningsberger in 1948 schreef 
aan zijn oud-collega jhr mr D.J. de Geer, toen deze een brochure had uitgebracht waarin hij 
zijn handelen in mei 1940 verdedigde. NA, archief D.J. de Geer, inv. nr 92. 

135 Vriendelijke mededeling van mevrouw M.S.U. Muller-Koningsberger.
136 Utrechtsch Nieuwsblad van vrijdag 15 jan. 1937, 3e blad, pag. 1.
137 Zo nam het echtpaar Koningsberger-Lang hun kleindochter Rieteke in 1937 een half jaar 

in huis om haar in de zeelucht van haar Tbc te laten genezen. Vriendelijke mededeling van 
mevrouw M.S.U. Muller-Koningsberger.

138 Zo gaf het echtpaar Koningsberger-Lang in 1939 in hun huis te Scheveningen een groot diner 
ter ere van het aanstaande huwelijk van J.J. Koningsberger (XIIIa) met A.C. de Jong. Aan dit 
diner zaten (naast anderen) meerdere familieleden aan, waaronder Johan Jacob (Jan) Konings-
berger (XIc), de broer van de gastheer, alsmede diens zoon Henk (XIIc2). J.J. Koningsberger, 
Herinneringen, 5. Familiearchief Koningsberger, dossier J.J. Koningsberger (XIIIa).

139 Blijkens zijn ledenkaart op de administratie van De Witte werd dr J.C. Koningsberger na zijn 
aftreden als minister in 1929 lid van de Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte. 

140 Het buiten ‘De Werve’ behoorde in die tijd toe aan de heer De Neef, buurman van het echtpaar 
Koningsberger-Lang in Scheveningen. Toen beide echtparen in 1941 Scheveningen moesten 
verlaten, bood de heer De Neef zijn buren onderdak aan op diens buiten, gelegen aan de Laan 
van Nieuw Oost -Einde 109 te Voorburg.



Het geSLACHt KonIngSBerger 1485-1995260

141 Zijn stoffelijk overschot werd op de begraafplaats ‘Den en Rust’ te Bilthoven begraven. Later 
gebeurde hetzelfde met het lichaam van zijn echtgenote.

142 Mevrouw B. Koningsberger-Lang woonde aan het eind van haar leven op het Sweelinckplein 
56 te Den Haag. Daar overleed zij op 2 mei 1962.

143 Aan hem werd in het Biografisch woordenboek van Nederland, vijfde deel (Den Haag 2001; 265-
269) een lemma gewijd. Hetzelfde gebeurde in de uitgave Persoonlijkheden in het Koninkrijk der 
Nederlanden (Amsterdam 1938; 833, 834).

144 Coen Görts, Victor Jacob Koningsberger (1895-1966). De hoogleraar die zijn rug recht hield (Utrecht 
2014) passim.

145 Deze bijnaam was afgeleid van het Maleise woord serdadoe
 
= soldaat. Victor ging namelijk als 

klein jongetje graag kijken naar de militairen die voor het paleis van de Gouverneur-Generaal 
te Buitenzorg op wacht stonden, en kraaide dan genoemd woord. Daaraan hield hij zijn bij-
naam over. Vriendelijke mededeling van mevrouw M.U. Jansen Hutteman-Koningsberger.

146 Brief van V.J. Koningsberger (XIIIb) aan zijn nichtje Josien Beerstecher-Koningsberger (XIIc1) 
d.d. 24 februari 1963. Familiearchief Koningsberger, dossier J.J. Koningsberger (XIIc).

147 Deze gegevens werden ontleend aan een door V.J. Koningsberger opgesteld curriculum vitae 
ten behoeve van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Vriendelijke 
mededeling van dr C.P.M. Görts.

148 Centraal Bureau voor Genealogie, W.M.C. Regt, Naamlijst van Hervormde predikanten, Noord-
Brabant, 655.

149 Haar naam was Jansje Vat. Ze kwam uit Barendrecht. Jansje bleef de zorg voor de gebroeders 
Koningsberger houden, ook gedurende hun middelbare schooltijd in Rotterdam. Vriendelijke 
mededeling van mevrouw M.S.U. Muller-Koningsberger.

150 V.J. Koningsberger diende bij het 5e regiment Infanterie van de IVe divisie van het Veldleger. 
Utrechtsche Studenten-Almanak voor het jaar 1917, 402.

151 In een artikel in de NRC van 7 december 1933 werd vermeld, dat hij in 1916 toestemming kreeg 
om te gaan studeren. Dat artikel was in overleg met betrokkene tot stand gekomen.

152 Utrechtsche Studenten-Almanak voor het jaar 1918, 284.
153 Görts, Victor Jacob Koningsberger (1896-1955), 102.
154 V.J. Koningsberger was gedurende het studiejaar 1917-1918 Custos Suppellectilis (beheer-

der van de inrichting) in de Commissie van Bestuur van de sociëteit P.H.R.M. van het USC. 
Utrechtsche Studenten-Almanak voor het jaar 1918, 87. In 1919 was hij voorzitter van de Philoso- 
phische (Studenten) Faculteit. Utrechtsche Studenten-Almanak voor 1919, 86.

155 In deze Senaat-Koningsberger zaten verder: G.A.W. van Overbeek de Meyer (ab actis), P.A. 
Voûte (fiscus), J.A. Grothe van Schellach (prorector) en W.F. Guépin (vice-ab actis). Senatus 
Veteranorum van 1814-1936, 24. 

156 V.J. Koningsberger, Rede van den Rector Senatus Veteranorum, den heer V.J. Koningsberger, uitge-
sproken bij de installatie der novitii van het U.S.C. op 6 october 1920 (z.p. (Utrecht) z.j. (1920)) 7, 
8. Familiearchief Koningsberger, dossier V.J. Koningsberger (1895-1966; XIIIb). 

157 J. Bierens de Haan e.a. (red.), Het Utrechtsch studentenleven 1636-1936 (Utrecht 1936) 218.
158 Nieuwe takken van kennis en onderzoek bloeiden in die dagen vooral in Duitsland. Om die 

reden was de Nederlandse wetenschappelijke wereld toen sterk op Duitsland georiënteerd. 
Dat gold overigens ook voor terreinen als literatuur en muziek. De Nederlandse elite ging die 
dagen graag in Duitsland met vakantie. J. Huizinga, Verzamelde werken, II, Nederland (Haarlem 
1948) 319, 322-324.

159 In zijn proefschrift legde V.J. Koningsberger onder meer de resultaten neer van de nauwkeu-
rige metingen van de groei van planten, verkregen met behulp van de door hem ontwikkelde 
automatische precisie-auxanometer. 

160 Utrechtsche Studenten-Almanak voor het jaar 1919, 110.
161 Het echtpaar Koningsberger-Dijkstra ging na zijn huwelijk aanvankelijk wonen ten huize van 

de ouders van V.J. Koningsberger aan de Alexander Numankade 6 te Utrecht. Het Utrechts 
Archief, Adresboek/Alphabetische Naamlijst der Ingezetenen te Utrecht, 1922, nr 335. Nadien ver-
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huisde het naar de Tolsteegsingel 23 bis.
162 Rond 1930 bestond het personeel van dit proefstation uit een staf van ruim 50 Europeanen, 

alsmede uit ongeveer 250 inheemse laboratoriumassistenten en arbeiders op de proefvelden. 
Coen Görts, ‘De hoogleraar die zijn rug recht hield. Victor Jacob Koningsberger (1895-1966)’ 
in: Oud-Utrecht, 99e jg, nr 5, oktober 2015, 150-156, ald. 151.

163 V.J. Koningsbergers vader, dr J.C. Koningsberger (op dat moment minister van Koloniën), liet 
gouverneur-generaal A.C.D. de Graeff in een brief weten, dat hij zich mede zorgen maakte 
over de gezondheidstoestand van zijn zoon. Hij vreesde dat ‘diens harde werken en evenredige 
ambitie’ hem op den duur parten zouden spelen. (NA, archief A.C.D. de Graeff, collectie 203, 
toeg. 2.21.211, inv. nr 12, brief van 27 aug. 1928, 7, 8).

164 In Cheribon vingen dr V.J. Koningsberger en zijn echtgenote onder anderen mevrouw W.M. 
ten Bosch-Wijnmalen en haar twee dochters op, na het overlijden van haar echtgenoot, ir D.L. 
ten Bosch. Toen mevrouw terug in Nederland was, ontvingen de ouders van dr V.J. Konings-
berger (de heer en mevrouw Koningsberger-Lang) haar met haar dochters in Den Haag. Dit 
leidde ertoe, dat zoon Carel ‘viel’ op de oudste dochter van mevrouw, Wilhelmine, en daar later 
ook mee trouwde.

165 De Jong, De waaier van fortuin, 508.
166 Ibidem, 511.
167 Bij zijn vertrek uit Indië werd dr V.J. Koningsberger benoemd tot erelid van de vereniging ‘Het 

proefstation voor de Java Suikerindustrie’. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, deel II, 
1939 (Batavia 1939) 593.

168 Het aanvangssalaris van een hoogleraar was in 1935 f. 6.750 per jaar. In 1940 bedroeg dit aan 
vast salaris f. 6.413. Dankzij toelagen kon dat worden opgetrokken tot f. 7.695. In 1947 bedroeg 
de jaarwedde f. 7.695; dankzij vaste en tijdelijke toeslagen kon dit oplopen tot f. 9.235. Vrien-
delijke mededelingen van B. Nugteren, UU, die deze gegevens ontleende aan begrotingen van 
de Rijksuniversiteit Utrecht.

169 Achter dit grote huis, vroeger ‘De Roos onder de Linden’ genaamd, ligt de Hortus Botanicus. 
Door deze tuin kon het Botanisch Laboratorium aan de Lange Nieuwstraat 106 worden bereikt. 
Sinds 2003 vervult het huis, thans ‘Miquelhuis’ genaamd, de functie van gastenverblijf voor de 
universiteit van Utrecht.

170 Meer gebruikelijk is de vertaling ‘Er zijn tenslotte zekere grenzen’.
171 V.J. Koningsberger, Sunt certi denique fines. Rede uitgesproken op 24 september 1934 bij de aanvaar-

ding van het ambt van gewoon hoogleeraar in de Algemeene Plantkunde aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht (Groningen/Den Haag/Batavia 1934) 6, 22. 

172 Ibidem, 29 resp. 26. Overigens hadden toen veel intellectuelen ‘de vrijheid en aristocratie van 
de geest’ hoog in het vaandel staan. Vaak gebeurde dit onder erkenning van de christelijke 
zedenwet als richtsnoer. G. Harinck, ‘Inleiding’ op: J. Huizinga, In de schaduwen van morgen. 
Een diagnose van het geestelijk leiden van onze tijd (1935; Soesterberg 2007) 17.

173 Koningsberger, Sunt certi denique fines, 29. 
174 Zie onder meer Von der Dunk, De verdwijnende hemel, I, 268-272, 377-380. In dit verband 

zij erop gewezen, dat enige jaren later in de Universitaire Kring in het gijzelaarskamp te St 
Michielsgestel alle deelnemers daaraan – hoogleraren aan een van de universiteiten, met een 
verschillende politieke achtergrond, maar allen afkomstig uit de maatschappelijke bovenlaag 
– lieten blijken soortgelijke opvattingen te hebben. (Madelon de Keizer, De gijzelaars van Sint 
Michielsgestel. Een eliteberaad in oorlogstijd (Alphen aan de Rijn 1979) 153-156). 

  Aan het ontstaan daarvan hadden verschillende boeken, kort na (en deels als echo van) de 
Eerste Wereldoorlog verschenen, bijgedragen. Een daarvan was het boek van Oswald Spengler, 
Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte (München 1918-
1922). Een ander, door veel intellectuelen gelezen, boek was het in 1919 verschenen werk ‘La 
rebelión de las masas’ van José Ortega y Gasset. (In 1933 door Johan Brouwer vertaald onder 
de titel De opstand der horden (’s-Gravenhage 1933). Diederik Boomsma hanteert – in zijn in 
2015 verschenen vertaling – als titel De opstand van de massamens (Rotterdam 2015)). Naar het 
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oordeel van Ortega y Gasset heeft in een tijd waarin de massamens opkomt alleen een gecul-
tiveerde en gedisciplineerde elite de capaciteit om een hoge beschaving in stand te houden en 
uit te dragen. Onder anderen Johan Huizinga en Menno ter Braak vielen hem hierin bij. Zie 
voor Johan Huizinga, zijn boek genoemd in noot 172. Voor Menno ter Braak: ‘De nieuwe elite’ 
in: idem, Verzameld werk, deel 3 (Amsterdam 1980) 631-665, ald. o.a. 649. 

  Naar het oordeel van Van der Woud had de cultuurkritiek van de hierboven bedoelde 
schrijvers een achterliggende sociale dimensie: zij werd geuit door vertegenwoordigers van de 
oude bovenlaag die in de opkomst van de massa een dreigende verstoring van de oude bescha-
ving – hún beschaving – zagen. Ze waren bang voor een marginalisering van het waarden- en 
normenpatroon ‘dat in die kringen werd gecultiveerd en dat voor de samenleving als geheel 
leidend werd geacht’. Van der Woud, De nieuwe mens, 14. 

175 [Medeauteur en waarschijnlijke eindredacteur: V.J. Koningsberger], ‘De Utrechtse Universi-
teit tijdens de bezetting 1940-1945’, overdruk in: Jaarboek der Rijksuniversiteit Utrecht 1952-1953 
(Utrecht 1953) 123-161, ald. 125.

176 K. Schuyt, Universitair verzet (1940-1945), maatschappelijk verzet en de waarde van de wetenschap: 
een drieluik (Den Haag 2012) 17; Idem, ‘Naar de waarheid leven’ in: idem en I. Sluiter (red.), 
Cleveringa’s koffer (Leiden 2010) 15-22.

177 Van Walsum, Ook al voelt men zich gewond, 30; Frits Broeyer, Het Utrechtse universitaire verzet 
1940-1945.‘Heb je Kafka al gelezen?’ (Utrecht 2014) 55.

178 Z.a., ‘De Utrechtse Universiteit tijdens de bezetting 1940-1945’, 125.
179 Broeyer, Het Utrechtse universitaire verzet 1940-1945, 54, 55.
180 De Jong, Het Koninkrijk, deel 4 – tweede helft, 744; Van Walsum, Ook al voelt men zich gewond, 

31. Op laatstvermelde pagina is ook de volledige tekst afgedrukt van de protestrede die prof. dr 
V.J. Koningsberger op 25 november 1940 uitsprak.

181 Prof. mr R.P. Cleveringa sprak in Leiden zijn, later beroemd geworden, rede uit op dinsdag 
26 november 1940. Andere hoogleraren (niet alleen in Utrecht en Leiden, maar ook in andere 
universiteitssteden) tekenden in de loop van diezelfde week – conform de in het IAO gemaakte 
afspraak – eveneens protest aan tegen de maatregelen van de Duitsers. Het waren er echter 
niet veel die dat durfden te doen. Zowel in Delft als in Leiden kwam het overigens tot een stu-
dentenstaking. De Duitsers sloten daarop zowel de TH in Delft als de universiteit in Leiden. De 
studenten aan deze universitaire instellingen moesten toen elders hun heil zoeken.

182 Prof. dr V.J. Koningsberger ontving op 26 november een rondschrijven d.d. 25 november 1940 
van het College van Curatoren van de Rijksuniversiteit Utrecht. Daarin drong dit college er 
bij de hoogleraren op aan, niet te protesteren. Koningsberger beantwoordde de brief dezelfde 
dag met de mededeling, dat hij zijn protestrede al had uitgesproken. Daaraan voegde hij toe 
‘[…] uw rondschrijven, zo mij dit tijdig had bereikt, mij er niet van weerhouden zoude hebben 
tegenover de studenten deze woorden uit te spreken’. Brief V.J. Koningsberger d.d. 26 novem-
ber 1940, aangehaald in: Frits G.M. Broeyer, Letters laten zich niet knechten, catalogus bij de 
gelijknamige tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht gedurende de periode 
3 -12 mei 2006, 3.

183 Van Walsum, Ook al voelt men zich gewond, 68, 69.
184 De Duitsers legden prof. dr V.J. Koningsberger mei 1941 een boete van 5.000 gulden op. For-

meel gebeurde dit als straf voor het feit dat onbekende studenten de ruiten van een Duitse 
inwoner van Utrecht hadden ingegooid. Ibidem, 82, 83.

185 Studenten bezorgden bij prof. Koningsberger namelijk een envelop met als inhoud 1.000 gul-
den, vergezeld van een briefje ondertekend door ‘Willem de Zwijger’. Daarin stond o.m. het 
volgende: ‘Velen dergenen die zich door Uw kranige houding en voorbeeldige zelfbeheersing 
reeds zo vaak geleid en gesteund hebben gevoeld, willen thans een klein deel van de lasten met 
U dragen, U door de waanzin der ‘arische’ willekeur opgelegd’. Ibidem.

186 S.V.A.Vellenga, ‘De uitdaging van crisis en bezetting, de jaren 1936-1946’ in: Von der Dunk, 
Heere en Reinink (red.), Tussen ivoren toren & grootbedrijf. De Utrechtse Universiteit, 1936-1986, 
23-49, ald. 33.
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187 Mr L. Einthoven was gedurende de periode 1940-1941 een van de leden van het Driemanschap, 
dat de leiding vormde van de Nederlandse Unie – bedoeld als tegenwicht t.o.v. de NSB. Eind 
1941 werd de Unie door de Duitsers verboden.

188 De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 5, eerste helft, 205, 206.
189 Blom, Burgerlijk en Beheerst, 132-134.
190 Tot de gijzelaars behoorden commissarissen der koningin, burgemeesters, kamerleden, hoog-

leraren (33), dominees en R.K.-geestelijken (in totaal 86), advocaten (104), rechters, artsen, 
hoge ambtenaren, leiders van grote ondernemingen, vakbondsbestuurders en journalisten. 
Drie van hen waren na de oorlog minister-president (prof. dr ir W. Schermerhorn, dr W. Drees 
en prof. dr J.E. de Quay), een aantal minister. Zie ‘Naamlijst’ in: Gedenkboek Gijzelaarskamp 
‘Beekvliet’, St. Michielsgestel (Schiedam z.j. (1947)) 351-376.

191 De Jong, Het Koninkrijk, deel 5 – tweede helft, 972.
192 De angst daarvoor bleef de gegijzelden tot het einde van hun gevangenschap kwellen. Max 

Kohnstamm, Brieven uit ‘Hitlers Herrengefängniss’ 1942-1944 (Amsterdam 2005) 109.
193 Dit compacte programma werd in het kamp te Haaren aangeduid als ‘De Volksuniversiteit’. 

De coördinatie daarvan was in handen van de hoogleraren L.J. van Holk, V.J. Koningsberger en 
J.E. de Quay. L.J. van Holk, ‘De Volksuniversiteit’ in: W. Boerhave Beekman e.a. (red.), Gedenk-
boek Gijzelaarskamp Haaren (’s-Gravenhage 1947) 120; De Jong, Het Koninkrijk der Nederlan-
den, deel 8 – eerste helft, 188. 

194 Zo was er een Politieke Kring met vertegenwoordigers van alle grote politieke partijen. Die 
probeerde tot een programma te komen voor een brede volksbeweging na de oorlog. Daarnaast 
bestond er een Interkerkelijke Kring, waarin vooraanstaande leden van verschillende kerkge-
nootschappen met elkaar spraken over gemeenschappelijke problemen, en over de vraag hoe 
nader tot elkaar te komen. Voorts was er een Universiteitskring. Daarin dachten hoogleraren na 
over de rol en organisatie van de universiteiten na de bevrijding. De Keizer, De gijzelaars van 
Sint Michielsgestel, 150. Prof. V.J. Koningsberger liet zich in meerdere van deze kringen niet 
onbetuigd. 

195  M.F.F.M. de Nerée tot Babberich, ‘Overzicht van gehouden voordrachten’ in: Boerhave Beek-
man, Gedenkboek Gijzelaarskamp ‘Beekvliet’, 153-175. Buiten dit overzicht bleef de indrukwek-
kende rede die prof. dr V.J. Koningsberger op 26 maart 1943 voor de Utrechtse reünisten 
onder de gijzelaars hield ter gelegenheid van de 307e dies van de Utrechtse universiteit. Daarin 
deed hij onder meer een aantal voorstellen die ervoor zouden kunnen zorgen dat de univer-
siteit – ondanks haar snelle uitgroei – haar taak ten dienste van de samenleving toch goed 
zou kunnen vervullen. Hiertoe rekende hij ‘dat de leiders van onze samenleving naast kennis 
ook karakter, vorming, beschaving en wijsheid bezitten’. V.J. Koningsberger, Rede gehouden 
op 26 maart 1943 te St Michielsgestel ter gelegenheid van de 307e dies natalis van de Rijksuniversiteit 
Utrecht. Familiearchief Koningsberger, dossier prof. dr V.J. Koningsberger (XIIIb).

196 De Nerée, ‘Overzicht van gehouden voordrachten’, 163. 
197 NIOD, toeg. nr 250 j, Gijzelaarskampen, inv. nr 48, Teksten van lezingen met een religieuze 

strekking.
198 Görts, Victor Jacob Koningsberger (1895-1966), 82. In feite liet prof. V.J. Koningsberger zich 

hiermee opnieuw als een humanist kennen. Leidde zijn inleiding in 1942 nog tot veel rumoer, 
in 2013 kon een gevierd predikant als ds C.A. ter Linden hetzelfde ongestraft schrijven. Carel 
ter Linden, Wat doe ik hier in godsnaam. Een verkenning (Utrecht/Amsterdam/Antwerpen 2013) 
passim.

199 De Keizer, De gijzelaars van Sint Michielsgestel, 32.
200 De Gestelaren waren gijzelaars met een roeping, aldus J. Goudriaan, een van hen: ‘Door het 

lot bijeen-gebracht binnen het prikkeldraad voelden zij dit – sterk beïnvloed, geloof ik, door 
religieus sentiment – als een feit dat hun een taak oplegde: zich te bezinnen op de toekomst 
van Nederland, en concrete maatregelen uit te werken voor de toestand na de bevrijding’. J. 
Goudriaan, Vriend en vijand (Amsterdam 1961) 165-166; Blom, Burgerlijk en Beheerst, 146.

201 Na de oorlog bleek dat er weinig terecht kwam van alle hooggestemde verwachtingen en ver-
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gaande plannen van de gijzelaars. De Nederlandse samenleving zakte toen weer grotendeels 
terug in de vooroorlogse, verzuilde, beddingen. Chris van der Heijden, Grijs verleden. Nederland 
en de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam/ Antwerpen 2002) 340. De voormalige gijzelaars waren 
daar zeer teleurgesteld over. Hetzelfde gold voor veel leden van het voormalig verzet.

202 Daarmee kwam tevens een einde aan het werk van prof. dr V.J. Koningsberger voor het ‘Garan-
tiefonds’. Dit fonds, op zijn initiatief opgericht, leverde financiële ondersteuning aan families 
van kampgenoten die in behoeftige omstandigheden waren komen te verkeren als gevolg van 
de gijzeling van hun kostwinner. Het Garantiefonds werd niet alleen gevoed door wekelijkse 
bijdragen van gegijzelden, daarnaast werden er o.a. ook de winst van de kantine en de netto-
opbrengsten van de ‘bedrijven’ in het kamp (de schoenpoetserij, de timmerwinkel en de kap-
perszaak) in gestort. V.J. Koningsberger, ‘Het Garantiefonds’ in: Boerhave Beekman, Gedenk-
boek Gijzelaarskamp Haaren, 202-206.

203 Gestelse gijzelaars werden wel meer door de Duitsers – voor straf, of om ze te treiteren – enige 
tijd in het beruchte Kamp Amersfoort gevangen gezet. Geraldien von Freitag Drabbe Künzel, 
Kamp Amersfoort (Amsterdam 2003) 174.

204 Zijn echtgenote sprak vloeiend Duits. Vriendelijke mededeling van mevrouw M.U. Jansen 
Hutteman-Koningsberger.

205 Van Walsum, Ook al voelt men zich gewond, 38.
206 Jos van Beurden, Victor Koningsberger (1895-1966). Man van verantwoordelijkheid (Utrecht 

2006) 10.
207 Broeyer, Het Utrechtse universitaire verzet1940-1945, 304.
208 Bob van der Stok, Oorlogsvlieger van Oranje (Bussum 1980) 135, 136. 
209 Prof. Koningsberger was niet onverdeeld gelukkig met de enorme groei van het studentental. 

Naar zijn oordeel leverde deze groei ‘een even zo grote toevloed van middelmatigheid en sub-
middelmatigheid’ op. V.J. Koningsberger, ‘Grote toevloed studenten geen aanwinst’ in: NRC 
d.d. 7 maart 1964, p. 7.

210 Leen Dorsman, ‘Studium Generale. Een mislukte doorbraak (1945-1960)’ in: L.J. Dorsman en 
P.J. Knegtmans, Universitaire vormingsidealen. De Nederlandse universiteiten sedert 1876 (Hilver-
sum 2006) 55-87, ald. 59. In zijn (in noot 194 bij dit hoofdstuk bedoelde) rede van 26 maart 
1943 in het gijzelaarskamp in St Michielsgestel had hij ook over de invulling van dit begrip al 
een aantal concrete ideeën ter tafel gebracht. 

211 Görts, Victor Jacob Koningsberger (1895-1966), 107
212 Zo voerde hij de mederedactie van deel II van het Leerboek der Algemene Plantkunde (Amster-

dam 1947), en schreef hij in 1946 een Inleiding tot de biologie, in 1962 gevolgd door een twee-
delige Inleiding tot de plantenfysiologie (Amsterdam 1962/3). 

213 V.J. Koningsberger trad bij 34 promoties als promotor op.
214 Als rector magnificus van de UU hield V.J. Koningsberger op 27 maart 1953 in de Domkerk (ter 

herdenking van de 317e Dies Natalis van de Rijksuniversiteit Utrecht) een rede, getiteld Scientia 
Amabilis. 

215 Z.a., ‘De Utrechtse Universiteit tijdens de bezetting 1940-1945’, 123-161.
216 Görts, Victor Jacob Koningsberger (1895-1966), 133, 134.
217 Bijvoegsel nr 1198 van De Nederlandse Staatscourant van 11 juni 1951, nr 110.
218 Als waardering voor al het werk dat prof. dr V.J. Koningsberger in het kader van de transitie van 

het Instituut had verricht, werd hij benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.
219 Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) voorziet niet alleen de Nederlandse ministeries 

alsmede de Nederlandse handel en industrie van informatie over de tropen, maar ook andere 
landen en internationale organisaties. Zo vervaardigde het KIT voor de UNESCO een wereld-
bodemkaart.

220 F.H van Heukelom, ‘In memoriam prof. dr V.J. Koningsberger’ in: Jaarverslag Koninklijk Insti-
tuut voor de Tropen, 55e jg (1965) 5, 6.

221 Gerard Aalders, De Bilderbergconferenties: organisatie en werkwijze van een geheim trans-Atlantisch 
netwerk (Amsterdam 2007) 199.
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222 Zo was prof. dr V.J. Koningsberger nog lid van o.a. de Wetenschappelijke Raad voor Neder-
landsch-Indië, de stichting Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, de Nationale Raad TNO, 
alsmede van de Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie. Hij was voorzitter van o.a. de 
Biologische Raad van Nederland, de Commissie voor fundamenteel onderzoek in de land-
bouw, alsmede van het bestuur van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen. Zie voor een, niet-uitputtend, overzicht van de door hem vervulde functies: 
bijlage 3 in het boek van Görts, Victor Jacob Koningsberger (1895-1966), 149, 150. 

223 Ibidem, 127.
224 Zie bijvoorbeeld het interview met hem onder de titel ‘Wetenschappelijk onderzoek heeft 

gebrek aan geld en ruimte’ in het Nieuw Utrechts Dagblad van 11 november 1952.
225 Görts, Victor Jacob Koningsberger (1895-1966), 145.
226 Zo kwam bijvoorbeeld J.C. (Koo) Koningsberger (1913-1942; XII a3) vóór de oorlog graag bij 

zijn oom en tante op bezoek. Hij kwam niet alleen voor de gezelligheid, maar vroeg hen – met 
het oog op zijn mogelijke werkkring in Indië – ook uitgebreid over dat land te vertellen. Ove-
rigens ging – omgekeerd – hun dochter Ursule graag spelletjes spelen bij zíjn ouders, oom en 
tante Koningsberger-van Klaveren op de Julianalaan in Utrecht. Vriendelijke mededelingen 
van mevrouw M.U. Jansen Hutteman-Koningsberger. Ook na de oorlog bezochten familie-
leden van beide takken geregeld de woning van het echtpaar Koningsberger-Dijkstra op de 
Nieuwe Gracht.

227 Görts, Victor Jacob Koningsberger (1895-1966), 112.
228 Zijn schoonzoon K. Jansen Hutteman bood hem daartoe financiële steun. Vriendelijke mede-

deling van mevrouw M.J. Dormaar-Jansen Hutteman.
229 V.J. Koningsberger, In memoriam Prof. Dr Went in: NRC van 25 juli 1935.
230 Zo hield V.J. Koningsberger als gecommitteerde bij het eindexamen 1939 op het Christelijk 

Gymnasium te Den Haag de eindexamenleerlingen voor, ‘dat zij hun talenten dienstbaar 
dienden te maken door anderen te dienen’. V.J. Koningsberger, ‘Quo Vades?’ in: Aemulatio 
Varietate Eget, algemeen schoolblad op het ’s-Gravenhaags Christelijk Gymnasium, 4e jg, 7 juli 
1939, 2. Zo gaf hij studenten in de oorlog raad, hoe zich onder meer in ethische kwesties ten 
opzichte van de Bezetter op te stellen. Zo leerde hij in de jaren zestig (op speelse wijze) een 
student die met zijn pet op in het universiteitsgebouw rondliep en hem – zonder zijn pet af te 
nemen – aansprak, hoe hij zich had te gedragen. 

231 Toen zijn beide zoons tijdens hun studie met vriendinnen kwamen aanzetten die niet uit een 
academisch milieu afkomstig waren en ook zelf niet studeerden, liet hij hen blijken een andere 
keus te hebben verwacht. Omdat hun zoons echter aan hun keus vasthielden, nodigden zijn 
vrouw en hij hen met hun wederhelft jaren lang elke zondag voor het avondeten uit. Daarbij 
sneden ze allerhande (academische) kwesties aan. En passant praatten zijn vrouw en hij hun 
disgenoten dan waar nodig ook op sociaal- en cultureel niveau bij. (De tekst van deze noot is 
gebaseerd op gesprekken met meerdere familieleden van verschillende generaties).

232 Hun zoons waren – in lijn met de anti-autoritaire tijdgeest – niet altijd van deze ‘verlengde 
opvoeding’ gediend. Ook hun schoondochters hielden aan deze bijeenkomsten geen goede 
herinneringen over. De (indirecte) effecten van een en ander deden zich nog lang daarna voe-
len. (De tekst van deze noot is gebaseerd op gesprekken met meerdere familieleden van ver-
schillende generaties). Zie in dit verband tevens: Görts, Victor Jacob Koningsberger (1895-1966), 
124.

233 J. Teeuwisse, Utrechtse professorenportretten. De portretverzamelingen van de Rijksuniversiteit 
Utrecht en de nauw verbonden instellingen (Zutphen 1991) 216.

234 Voordien was V.J. Koningsberger al onderscheiden met het ridderschap in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw, alsmede met het commandeurschap in de Orde van Oranje-Nassau. 
Voorts had hij enige buitenlandse onderscheidingen. 

235 Görts, Victor Jacob Koningsberger (1896-1955), 112, 140.
236 V.J. Koningsberger, Een verantwoording. Toespraak gehouden bij zijn afscheid als hoogleraar aan 
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de Rijksuniversiteit te Utrecht in het Botanisch Laboratorium op zaterdag 23 oktober 1965 (z.p. 
(Utrecht) z.j. (1965)) 12 resp. 4. 

237 Z.a.,‘Prof. dr V.J. Koningsberger ten afscheid’ in: NRC d.d. 31 augustus 1965. 
238 L. Einthoven was sinds zijn studententijd met de overledene bevriend. Hij was vóór de oorlog 

onder andere hoofdcommissaris van politie te Rotterdam. Gedurende de periode 1940-1941 
was hij (zoals eerder vermeld) een van de leden van het Driemanschap, dat de leiding vormde 
van de Nederlandsche Unie. In 1942 werd L. Einthoven, net als V.J. Koningsberger, als gijzelaar 
geïnterneerd. Einthoven was volgens L. de Jong ‘emotioneel anti-Duits’. De Jong, Het Konink-
rijk der Nederlanden, deel 4, tweede helft, 770.

239 NRC d.d. 4 maart 1966.
240 R. van der Veen, ‘In memoriam prof. V.J. Koningsberger’ in: Utrechtsch Nieuwsblad d.d. 1 maart 

1966.
241 J. Lanjouw, Rede ter herdenking Prof. dr V.J. Koningsberger in een rouwzitting van de Academi-

sche Senaat op 7 maart 1966.
242 M.H. van Raalte, ‘In memoriam Victor Jacob Koningsberger’ in: Plant and Soil, XXV, nr 1, 

august 1966.
243 W.H. Arisz, ‘Levensbericht van Victor Jacob Koningsberger (10 februari 1895-28 februari 

1966)’ in: Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen 1965-1966 (Amster-
dam 1966) 328-340, ald. 329, 333.

244 De instelling van deze leerstoel was vooral te danken aan de bemoeienissen van emeritus prof. 
dr M.F. Kramer.

245 NRC d.d. 4 mei 2005.
246 Uitnodiging van de universiteit Utrecht voor de eerste Koningsberger-lezing, te houden op 10 

december 2010 door justice dr A. Sachs.
247 www.dub.uu.nl/artikel/nieuws/nieuw-onderwijsgebouw-wordt‘het Koningsberger’.
248 Görts, Victor Jacob Koningsberger (1895-1966), 135.
249 In de uitgave Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden werd (op p. 834) aan hem een 

artikel gewijd.
250 Het Maleise woord adè (of adik) betekent: jonger broertje (of -zusje, danwel -neefje/nichtje). 

Ph.S. van Ronkel, Maleis woordenboek (’s-Gravenhage/Batavia 1946) 132. Deze bijnaam werd 
Koo door de bedienden van zijn ouders in Buitenzorg gegeven. Vriendelijke mededeling van 
mevrouw M.S.U. Muller-Koningsberger.

251 Dr Jacob Christiaan Koningsberger (1867-1951; XIIb) was ‘Koo I’. De in de volgende paragraaf 
nog aan de orde komende Jacob Christiaan (1877-1966; XIIa) was ‘Koo II’. Ds J.C. Koningsber-
ger (XIIIc), zoon van Koo I, was ‘Koo III’. J.C. Koningsberger (XIIa3), zoon van ‘Koo II’, was 
‘Koo IV’. Mr J.C. Koningsberger (XIVf), zoon van ‘Koo III’ werd ‘Koo V’ genoemd. De aandui-
ding ‘Ko’ kwam overigens ook voor.

252 J.C. Koningsberger ging wonen in het corpshuis aan de Justus van Effenstraat 52 te Utrecht. 
Utrechtsche Studenten-Almanak voor 1915, 52.

253 W.I. Doude van Troostwijk, Naamlijst van de leden en honorairen van het Oratorisch Homiletisch 
Gezelschap ‘Elias Annes Borger’ (’t Harde 2007) 16.

254 Zo was J.C. Koningsberger in 1917 lid van de redactie van de Vox Studiosorum (het blad van het 
USC en de UVSV), alsmede van Eltheto è Basileia Soy (het orgaan van de NCSV). Verder zat 
hij dat jaar in het bestuur van de Utrechtsche Studenten Weerbaarheid. Utrechtsche Studenten 
Almanak voor 1917, 165. 

255 In deze Senaat zaten verder P.F. Abbink Spaink (rector), W.H.J. van Asch van Wijck (ab actis), 
M.R. Rinkel (fiscus) en N.A.C. Slotemaker de Bruïne (vice- ab actis). Senatus Veteranorum 1814-
1936, 24.

256 In 1919 was hij vice-praeses van de Algemeene Debating Club, een subgezelschap van het USC. 
In hetzelfde jaar was hij bovendien praeses van het Botenfonds van Triton, de roeivereniging 
van het USC. Utrechtsche Studenten-Almanak voor 1919, 97 resp. 94.

257 Ibidem, 94
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258 Vriendelijke mededelingen van zijn dochter, mevrouw M.S.U. Muller-Koningsberger.
259 Ibidem.
260 Hiernaast was ds J.C. Koningsberger een pastor in de beste zin van het woord, alsmede een 

zeer bekwaam voorzitter. D.M. Mul-de Weerd, ‘In memoriam ds J.C. Koningsberger’ in: Con-
tactorgaan Zuiderschool – Amsterdam (Amsterdam oktober 1956) 3-5.

261 De problemen hingen onder meer samen met de positie van de ‘predikant-evangelist Benoor-
den het IJ’ ten opzichte van de overige Amsterdamse predikanten. Brief ds J.C. Koningsberger 
d.d. 11 september 1925 aan de Vereeniging voor Hervormde Wijkbelangen over ’t IJ. GA Rot-
terdam, collectie dr J.J. Stam.

262 Bos, In dienst van het Koninkrijk, 292-296.
263 Aan dit diner zaten niet alleen de Koningin en prins Hendrik aan, maar ook prinses Juliana 

(alsmede enige hofdignitarissen en andere gasten). De invitatie, het menu en de tafelschikking 
voor dit diner bevinden zich in het familiearchief Koningsberger, dossier ds J.C. Konings-
berger (XIIIc). Bij deze ene uitnodiging bleef het overigens niet. Hiernaast woonde de hele 
koninklijke familie (waaronder de Koningin, prinses Juliana, prins Bernhard en hun kinde-
ren) onder meer op zondag 5 september 1948 in de Westerkerk te Amsterdam de dankdienst 
onder leiding van ds Koningsberger bij, één dag voor de inhuldiging van Juliana als koningin. 
Ons Koninklijk Huis 1948-1963. De eerste vijftien regeringsjaren van H.M. de Koningin (Baarn z.j. 
(1963)) 15.

264 Aan deze functie was in 1935 een jaartractement van de Amsterdamse hervormde gemeente 
verbonden van 3.500 gulden. Dankzij enige aanvullingen (Rijkstractement + bijdrage cen-
trale Kas) bedroeg het uiteindelijke tractement in totaal 5.500 gulden. In 1951 ontving ds 
J.C. Koningsberger als tractement van de Amsterdamse hervormde gemeente 4.315 gulden. 
Dankzij de verhogingen bedroeg het in totaal 8.450 gulden per jaar. Stadsarchief Amsterdam, 
archief 378 (archief Ned. Herv. gemeente te Amsterdam, Kerkvoogdij), inv. nrs 1922 en 1923. 
De omvang van dit tractement maakte dat het gezin van ds Koningsberger altijd uiterst zuinig 
had te leven. Mededeling van mevrouw M.S.U. Muller-Koningsberger.

265 Vriendelijke mededeling van mevrouw M.U. Jansen Hutteman-Koningsberger. 
266 Vriendelijke mededeling van mevrouw M.S.U. Muller-Koningsberger. 
267 Ds J.C. Koningsberger schreef toen de volgende boeken: De weg tot het geloof (Baarn 1934); 

idem, ‘Aantekeningen van ds J.C. Koningsberger bij Emil Brunner’, Ons geloof (Amsterdam 
1935); idem, Naar Bethlehem in 1936. Kerstgedichten, Kerstboodschap, Kerstgedachten (Baarn z.j. 
(1936)); idem (red.), De jeugd vraagt…. Enige antwoorden naar aanleiding van een enquête onder 
jonge menschen (Amsterdam 1937); idem, Heeft Christus afgedaan? (Amsterdam 1939). 

268 Algemeen Handelsblad d.d. 19 september 1956.
269 Jan Hof, Tussen paard en pantser. Jhr J.J.G. Beelaerts van Blokland (Brig. Gen. b.d.), De Cavalerie, 

het verzet en de Prinses Irene Brigade (Kampen 1990) 6. Blijkens de opsomming van de daaron-
der vallende onderdelen bestond het overgrote deel van de Lichte Divisie uit elite-eenheden van 
het Nederlandse leger.

270 De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 2, 326. 
271 Bij het bombardement op de Nieuwe Alexanderkazerne aan de Van Alkemadelaan in Den 

Haag vielen onder de nog slapende rekruten van het Depot Cavalerie 65 doden. Verder vielen 
er meer dan 150 gewonden. Daarnaast kwamen ruim 100 paarden om. E.H. Brongers, De slag 
om de Residentie (Soesterberg 2004) 123.

272 K. Norel en L.D. Terlaak Poot, De tyrannie verdreven (Wageningen 1947) 122, 124. Zie ook de 
‘brief’ van ds J.C. Koningsberger d.d. 14 mei 1946 in het dagblad Trouw. 

273 Orde van Dienst van de Plechtige Rouwdienst gehouden in de Oude Kerk te Amsterdam op zaterdag 
26 october 1940 onder leiding van den reserve veldprediker Ds. J.C. Koningsberger en den hulpaalmoe-
zenier Rector G.P.J. Bannenberg. Familiearchief Koningsberger, dossier ds J.C. Koningsberger 
(XIIIc). Zie voorts: V.J.M. Koningsberger, ‘De herdenking in 1940 van de in mei gevallen 
Cavaleristen’ in: VOC, Mededelingen Vereniging Officieren Cavalerie, jg 71 (2010), nr 2, 21-25, 
ald. 23. De minister van Defensie kende ds J.C. Koningsberger voor zijn optreden gedurende 
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de meidagen van 1940 in 1954 het Oorlogsherinneringskruis (met de gesp) toe.
274 Ds J.C. Koningsberger ontving op 21 februari 1941 een brief van de Secretaris-Generaal van het 

departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbevordering. Daarin liet deze hem weten 
dat hij had gehoord, dat betrokkene tijdens een les op het Hervormd Lyceum als voorbeeld van 
een onwaardige houding had genoemd ‘het groeten door een Nederlandsche jongeman op het 
Leidsche Plein aldaar van Duitsche auto’s’. Hem werd dringend in overweging gegeven ‘dit 
in het vervolg na te laten, ook om voor u persoonlijk onaangename gevolgen te voorkomen’. 
Familiearchief Koningsberger, dossier ds J.C. Koningsberger (XIIIc). 

275 J.C. Koningsberger, Het scheppende woord. Bijbels dagboek ((St Michielsgestel 1943); Amsterdam 
z.j. (1946)).

276  De Nerée, ‘Overzicht van gehouden voordrachten’ in: Boerhave Beekman, Gedenkboek Gijze-
laarskamp ‘Beekvliet’, 153-175.

277 De Keizer, De gijzelaars van Sint Michielsgestel, 86, 87. 
278 De Duitsers lieten wel eens meer Gestelse gevangenen kort vrij. Zo vermeldt Meihuizen, dat 

advocaten die in St Michielsgestel gevangen werden gehouden soms ‘zakenverlof’ kregen voor 
het voeren van procedures. Joggli Meihuizen, Smalle marges. De Nederlandse advocatuur in de 
Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2010) 120.

279 Naar zijn dochter, mevrouw M.S.U. Muller-Koningsberger, na te oorlog vertelde, had haar 
vader als gevolg van zijn langdurige gevangenschap het gevoel daar weg te kwijnen.

280 Boerhave Beekman, Gedenkboek Gijzelaarskamp ‘Beekvliet’, 362.
281 Evert Werkman, Ik neem het niet. Hoogtepunten uit het verzet 1940-1945 (Leiden 1965) 350.
282 Na de oorlog gingen zijn familieleden ervan uit, dat Harry Koningsberger lid was geweest van 

de Raad van Verzet. Uit de brief van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie d.d. 
2 augustus 2006 en die van het ministerie van Defensie d.d. 6 september 2006 aan auteur 
(familiearchief Koningsberger, dossier Kinderen ds J.C. Koningsberger; XIIIc) blijkt echter, 
dat hij lid was van de Orde Dienst (OD). Beide genoemde verzetsorganisaties waren onderdeel 
van de in september 1944 opgerichte Binnenlandse Strijdkrachten.

283 De Duitsers hadden de Spieghelschool gevorderd om er een bureau in te vestigen, waar 
Amsterdammers zich konden opgeven voor tewerkstelling in Duitsland. Nadat de school in 
brand was gestoken, vervoegden op 5 januari 1945 liquidatieploegen van het Verzet zich ’s 
avonds thuis bij tien NSB-ambtenaren, die zich bereid hadden verklaard in genoemde school 
werkwilligen te registreren. Vijf daarvan werden meteen gedood, drie zwaar gewond. (De 
Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 10 b – eerste helft, 131, 132). De deelname van Harry 
Koningsberger aan deze actie staat vermeld op het bord van de naar hem genoemde straat in 
Amsterdam-Sloterdijk. (W.A. Brug, Hun naam leeft voort...... Oorlogsslachtoffers verleenden hun 
naam aan straten en gebouwen (Alphen aan de Rijn 1989) 114).

284 Igor Cornelissen, Opkomst en ondergang van een onweerstaanbare oplichter – Siegfried Wreszynski 
(1893-1954). Een zedenschets (Amsterdam/Antwerpen 1993) 134-142. Ds Koningsberger werd 
in 1951 opnieuw met deze hoogst ongelukkige gebeurtenissen geconfronteerd, toen hij als 
getuige moest optreden in het proces tegen oplichter Wreszynski.

285 (Zonder vermelde auteur) Noord in oorlog. Herinneringen en belevenissen van mensen uit Amster-
dam boven het IJ 1940-1945 (Amsterdam 1980) 114-118; Luuc Kooijmans, Het geheim van de 
Valeriusstraat (Amsterdam 2015) 293-295.

286 Brief van prof. V.J. Koningsberger d.d. 8 april 1945 aan zijn broer, ds J.C. Koningsberger, 
en diens vrouw in Amsterdam. Familiearchief Koningsberger, dossier ds J.C. Koningsberger 
(XIIIc). 

  Harry werd, samen met negen andere verzetstrijders, op 5 april 1945 langs de Soestdijker-
weg in Den Dolder door Wehrmachtmilitairen gefusilleerd. Op de fusilladeplaats bevindt zich 
nog een eenvoudig gedenkteken. Zijn stoffelijk overschot werd op 8 april 1945 op de begraaf-
plaats aan de Woudenbergselaan in Zeist begraven. De andere gefusilleerden vonden daar 
eveneens hun laatste rustplaats. Witte gedenkstenen markeren ieders graf. Harry was leerling 
geweest van het Hervormd Lyceum in Amsterdam. Zijn naam komt voor op het wandmonu-
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ment in deze school, herinnerend aan de gesneuvelde oud-leerlingen. 
287 Kooijmans, Het geheim van de Valeriusstraat, 319, 294-296.
288 Opmerking van ds J.C. Koningsberger in zijn artikel d.d. 17 jan. 1947 onder de titel ‘Zwerflus-

tig’ in: Reveille, blad van de Prot. Chr. Geestelijke Verzorging van de Nederlandse troepen in 
Indië, 1. 

289 Dalhuisen, Geschiedenis van Indonesië, 139.
290 In een latere fase werd de functie aangeduid als ‘Hoofdlegerpredikant van de Nederlandse 

troepen in Indië’.
291 De ‘brieven’ van ds Koningsberger in dagblad Trouw beginnen met een verslag van zijn boot-

reis met de ‘Stoottroepers’ naar Malakka (gedurende welke hij aan het hele bataljon lessen 
Maleis gaf). Daarna bericht hij over het lange wachten, voordat de Engelsen toestemming 
gaven de troepen naar Java over te brengen. Vanaf 23 maart 1946 doet hij verslag van wat hij 
in Indië aantrof, en waaruit zijn werkzaamheden – die zich over de hele archipel uitstrekten – 
bestonden. Voorts rapporteert hij uitgebreid over het werk van de Nederlandse troepen, en over 
de omstandigheden waaronder zij deze hadden te verrichten. 

  Zijn ‘brieven’ werden in 2009 door de Protestantse Dienst Geestelijke Verzorging bij 
de Krijgsmacht gebundeld en in een boekje uitgegeven: (Z.a.), Met de Stoottroepen naar Indië. 
Dagboeknotities van veldprediker J.C. Koningsberger (z.p., z.j. (2009)).

292 Zo vermeldde hij in een interview in Trouw van juli 1946 dat de Nederlandse troepen aan van 
alles te kort hadden (zoals voeding, kleding, huisvesting, alsmede mogelijkheden tot ontspan-
ning). Interview met ds J.C. Koningsberger in Trouw van juli 1946, verschenen onder de kop: 
‘Indië heeft veel meer geleden dan Nederland’. Dit interview werd later onder de kop ‘Inter-
mezzo I’ herdrukt in de bundel Met de Stoottroepen naar Indië, 32-35.

  Door middel van zijn ‘brieven’ informeerde ds Koningsberger niet alleen het thuisfront 
van de uitgezonden militairen, maar preste hij indirect ook – publiekelijk – de autoriteiten in 
Den Haag om maatregelen te nemen ter verbetering van de situatie in Indië.

293 Dalhuisen, Geschiedenis van Indonesië, 138.
294 H.W. van den Doel, Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse imperium in Azië (Amsterdam 

2001) 249.
295 De Jong, De waaier van fortuin, 601, 602.
296 J.C. Koningsberger, ‘Woord vooraf’ in: Job Sytzen, Niet iedere soldaat sneuvelt (Leiden 1956) I.
297 Niet alleen de grote aantallen militairen van protestantse en katholieken huize waren blij met 

de regelmatige komst van een veldprediker of aalmoezenier, ook niet-gelovigen waardeerden 
dit. René Kok, Erik Somers en Louis Zweers, Koloniale oorlog 1945-1949. Van Indië naar Indone-
sië (Amsterdam 2009) 114.

298 Hoezeer men op hem gesteld was, bleek bij zijn begrafenis: onder de enorme menigte die ds 
J.C. Koningsberger op 22 september 1956 op de begraafplaats ‘Zorgvlied’ in Amsterdam de 
laatste eer kwam bewijzen, bevonden zich vele honderden oud-militairen uit zijn Indiëtijd.

299 ‘Brief’ van J.C. Koningsberger in Trouw d.d. 19 maart 1947, afgedrukt onder de kop ‘Een erva-
ring rijker’. Deze brief werd herdrukt in: Met de Stoottroepen naar Indië, 47, 48.

300 Met de kort daarvoor beschikbaar gekomen penicilline was behandeling van deze ziekte in 
1947 goed mogelijk. Zoals eerder vermeld, leed zijn moeder in 1899 aan dezelfde ziekte. Zij 
overleed eraan.

301 Interview met J.C. Koningsberger, afgedrukt in het nummer van Trouw van 20 mei 1947 onder 
de kop ‘Het leger verlangt eerlijke nakoming van beloften’, met als subkop ‘Voorlichting der 
troepen schiet te kort’. De tekst van dit interview werd onder de kop ‘Intermezzo 4’ herdrukt 
in: Met de Stoottroepen naar Indië, 48-51.

302 Interview met J.C. Koningsberger, afgedrukt in het dagblad Trouw d.d. 18 november 1947 
onder de kop ‘In Indië heerst een ontstellend tekort aan legerpredikanten’. Dit interview werd 
als ‘Intermezzo 5’ herdrukt in: Met de Stoottroepen naar Indië, 62, 63.

303 Deze datum lijkt met opzet gekozen: De hoofdmoot van de troepen in Indië werd op dat 
moment gevormd door de zogenaamde 7 December Divisie.
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304 ‘Brief’ van J.C. Koningsberger onder de kop ‘Uit iedere classis één veldprediker’ (met als 
subkop ‘Boodschap van de Koningin aan de militairen’) d.d. 16 december 1947, afgedrukt in 
Trouw. Deze brief werd als ‘Intermezzo 6’ herdrukt in: Met de Stoottroepen naar Indië, 63, 64.

305 Generaal Spoor ging er – blijkens nagenoemd memorandum – aanvankelijk vanuit, dat hij als 
Legercommandant in Indië ook over de geestelijke verzorging aldaar ging. (Geheim) memoran-
dum d.d. 28 januari 1948 van Luitenant-Generaal S.H. Spoor aan Zijne Excellentie den Luitenant 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië [dr H.J. van Mook]. NA, archief ministerie van 
Defensie, Archieven van de Strijdkrachten in Nederlands-Indië, toeg. nr 2.13.132, best. deel 
1403, depot 302B, 84, p. 8, 9. Zie voor dit geschil verder: G. Teitler en P.M.H. Groen, De Poli-
tionele Acties (Amsterdam 1988) 37.

306 ‘Indië’ – waar de regering onder leiding van Luitenant Gouverneur-Generaal dr H.J. van Mook 
nogal eens van mening verschilde met de Nederlands-Indische legerleiding onder bevel van 
Luitenant-Generaal S.H. Spoor –, en ‘Den Haag’ – waar een grote groep autoriteiten (waar-
onder minister-president dr L.J.M. Beel (KVP), minister van Oorlog A.H.J.L Fiévez (KVP), 
minister van Overzeese Gebiedsdelen mr J.A. Jonkman (PvdA), alsmede Commissaris-Gene-
raal prof. dr ir W. Schermerhorn (PvdA)) voortdurend met elkaar touw trok – verschilden ook 
onderling van mening. Zie in dit verband onder meer: Van den Doel, Afscheid van Indië, 171-
234; De Jong, De waaier van fortuin, 590-609. Ds J.C. Koningsberger liet overigens blijken 
zich van bedoelde spanningen bewust te zijn. Zo verzekerde hij in een interview met hem, 
afgedrukt in Trouw van 20 mei 1947 ‘Men moet zich in Nederland eens en vooral uit het hoofd 
zetten, dat de legerleiding [in Indië] iets anders wil dan de regeering [in Nederland]. Het leger 
is niet reactionair, zooals men hier vaak denkt’. Dit interview werd herdrukt in: Met de Stoot-
troepen naar Indië, 48-51, ald. 49.

307 Teitler en Groen, De Politionele Acties, 36, 37
308 (Geheim) Memorandum d.d. 13 februari 1948 op last van de Luitenant Gouverneur-Generaal aan 

de Legercommandant, nr 574/AO/Geh. inzake ‘Gezagsverhouding C.L.G. met Minister van Oorlog’. 
Kopie in familiearchief Koningsberger, dossier ds J.C. Koningsberger (XIIIc).

309 Teitler en Groen, De Politionele Acties, 37.
310 ‘Brief’ van J.C. Koningsberger d.d. 18 maart 1948 in Trouw. Deze brief werd onder de kop 

‘Afscheid’ herdrukt in Met de Stoottroepen naar Indië, 72-75.
311 Koninklijk Besluit van 1 mei 1948, nr 5. Formeel gebeurde dit op voordracht d.d. 28 april 1948 

(Geheim Litt. L. 79). van de minister van Oorlog. 
312 Zo was ds J.C. Koningsberger onder meer voorzitter van de Zuiderschool in Amsterdam, als-

mede van de Hervormde Kweekschool daar ter stede. Hiernaast zat hij in het bestuur van de 
Christelijke Nationale Persvereeniging.

313 Zo verschenen rond deze dag onder meer artikelen in Trouw en in het Algemeen Handelsblad.
314 W. Volger in zijn artikel onder de kop ‘Ds J.C. Koningsberger 25 jaar predikant in Amsterdam’ 

in Trouw van 8 januari 1951.
315 Verder speelden mogelijk ook de gevolgen van het ongeluk dat hij in 1951 kreeg nog een rol. 

Hij had overigens (op meerdere plaatsen) kanker. (Deze noot is gebaseerd op gesprekken met 
meerdere familieleden).

316 ‘Ds J.C. Koningsberger ten grave gedragen’ in Trouw d.d. 24 september 1956.
317 Preek van ds J.M. Snethlage tijdens de rouwdienst ter gelegenheid van het overlijden van ds J.C. 

Koningsberger, gehouden in de Maranathakerk te Amsterdam op zaterdag 22 september 1956. Fami-
liearchief Koningsberger, dossier ds J.C. Koningsberger (XIIIc). 

318 Onder andere in het Algemeen Handelsblad d.d. 19 september 1956, alsmede in Trouw d.d. 
19 en 24 september 1956 verschenen artikelen naar aanleiding van het overlijden van ds J.C. 
Koningsberger.

319 Trouw d.d. 19 september 1956. De aangehaalde woorden waren overigens ontleend aan het 
artikel van dr W. Volger van 8 januari 1951 in dezelfde krant.

320 Op 12 december werd ook haar stoffelijk overschot op ‘Zorgvlied’ in Amsterdam begraven. 
321 Na enige tijd kreeg C. Koningsberger een kamer in het corpshuis aan de Zuilenstraat 17 te 
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Utrecht. Utrechtsche Studenten-Almanak voor het jaar 1929, 320. Blijkens de almanak voor 1930 
woonde hij daarna aan de Oude Gracht 311. Utrechtsche Studenten-Almanak voor het jaar 1930, 
354.

322 Utrechtsche Studenten-Almanak voor het jaar 1929, 115 resp. 134. Gedurende de zomervakantie 
trad C. Koningsberger, blijkens zijn handtekening in het kampbijbeltje van zijn neef Johan 
Jacob (Jan) Koningsberger (XIIIa), op als een der leiders bij een van de zomerkampen van de 
NCSV voor middelbare scholieren. Familiearchief Koningsberger, dossier J.J. Koningsberger 
(XIIIa). 

  De NCSV-kampen, waaraan vooral kinderen uit de hogere sociale milieus deelnamen, 
werden geleid door leden van de NCSV die tevens corpslid waren. In de kampen wisselden 
sport en spel, scherts en ernst (waaronder geloofszaken) elkaar af. A.J. van den Berg, De Neder-
landse Christen-Studenten Vereniging 1896-1985 (’s-Gravenhage 1991) 44, 164, 166, 225, 228.

323 Senatus Veteranorum 1814-1936, 26.
324 Utrechtsche Studenten-Almanak voor het jaar 1931, 186.
325 Carel Koningsberger, De auto-inactiveering der auxinen, proefschrift ter verkrijging van den 

graad van doctor in de wis-en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, op gezag van 
den Rector Magnificus dr W.E. Ringer, hoogleeraar in de faculteit der Geneeskunde, volgens 
besluit van den Senaat der universiteit te verdedigen tegen de bedenkingen van de faculteit 
der wis- en natuurkunde op maandag 26 october 1936, des namiddags te vier uur (Den Haag 
1936). C. Koningsberger droeg zijn proefschrift op aan zijn ouders en aan zijn aanstaande 
vrouw.

326 Zijn vader, minister Koningsberger, meldde in zijn brief van 19 maart 1928 aan Gouverneur-
Generaal De Graeff in Indië, dat hun nadere kennismaking ‘zeer vlot van stapel loopt’. NA, 
archief A.C.D. de Graeff, collectie 203, arch. nr 2.21.211, inv. nr 14, p. 5.

327 De genealogie van het geslacht van haar vader was in het Nederland’s Patriciaat (jg 17, 45-62) 
opgenomen. Met die van haar moeder gebeurde even later (jg 39, 338-361) hetzelfde. 

328 Het echtpaar Koningsberger-ten Bosch ging na de huwelijkssluiting aan de Homeruslaan 30 
bis te Utrecht wonen.

329 In Delft woonde het gezin Koningsberger-ten Bosch aan de Insulindeweg 230. 
330 Dr C. Koningsberger was aanvankelijk de CHU-, later de liberale beginselen toegedaan.
331 C. Koningsberger vond – daarin gevolgd door zijn echtgenote – temeer reden zich zo min 

mogelijk met de keuze van hun studie en met die van hun huwelijkspartner etc. te bemoeien in 
de problemen, die zich bij dit laatste in het gezin van zijn oudste halfbroer hadden voorgedaan. 
Overigens zou een stringente sturing van het leven van zijn kinderen niet bij zijn persoonlijk-
heid hebben gepast. (Deze passage is gebaseerd op gesprekken met meerdere familieleden).

332 C. Koningsberger, Aspecten van het rijk van de koolstof. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van 
het ambt van gewoon hoogleraar in de organische scheikunde aan de Technische Hogeschool Eindho-
ven op 10 juni 1958 (Groningen 1958) 15.

333 Zo was C. Koningsberger secretaris van de afdeling Scheikundige Technologie van de T.H. 
Eindhoven, en lid van de sectie Scheikunde van de Academische Raad.

334 Deze beschrijving is gebaseerd op gesprekken met meerdere familieleden.
335 Vriendelijke mededelingen van mevrouw P.I. Koningsberger-van Wattum.
336 Het echtpaar Koningsberger-ten Bosch woonde die jaren aan de Vesaliuslaan 44 te Eindhoven.
337 Brief d.d. 14 januari 1992 van zijn dochter, mevrouw R.M. Rothwell-Koningsberger, aan haar 

oom en tante Koningsberger-de Jong in Heemstede. Familiearchief Koningsberger, dossier 
prof. dr C. Koningsberger (XIIId). Zijn lichaam werd, net als dat van zijn echtgenote, gecre-
meerd.

338 Dit huis had zijn vader, J.C. Koningsberger (XIIb), voor het gezin gekocht. Vriendelijke mede-
deling van mr C.J. ten Bosch Koningsberger.

339 Gedenkboek van het Christelijk Gymnasium te Zetten/ Lyceum te Arnhem uitgegeven bij gelegenheid 
van het 60-jarig bestaan (z.p. 1926) 160.

340 Blijkens zijn kampbijbeltje nam hij gedurende zijn middelbare schooltijd een aantal malen 
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deel aan een NCSV-kamp. Kampbijbeltje van J.J. Koningsberger in het familiearchief Konings-
berger, dossier J.J. Koningsberger (XIIIa). Tijdens zijn studententijd was J.J. Koningsberger 
meermaals ‘cheffie’ (leider) in het Tweede Waschkolkkamp van de NCSV in Nunspeet.

341 De jaarclub ‘The white monkey’ kende, naast J.J. Koningsberger, de volgende leden: H.W. 
Bloemers, J.P. Drost, H.F.W. Dubois, D.J. Haspels, H.K. Köster, E.D. de Meester, P.J. Mer- 
ckens, en M.C. Wijt.

342 Koninklijk Besluit van 21 december 1936, nr 50.
343 De vader van Annetje de Jong was hervormd predikant te Heemse in de tijd dat ds J.C. Konings-

berger in het naburige Bergentheim stond. Beide families leerden elkaar toen goed kennen. 
Die banden bleven ook nadien hecht.

344 Aan dit diner zaten mede aan Johan Jacob (Jan) Koningsberger (XIIc, de broer van de gast-
heer), alsmede diens zoon Henk (XIIc2). J.J. Koningsberger, Herinneringen, 3 a. Familiearchief 
Koningsberger, dossier J.J. Koningsberger (XIIIa).

345 Het huis aan de Schotersingel 143 telde, naast de spreek- en de wachtkamer, nog elf kamers. 
346 Vanwege hun maatschappelijke achtergrond werden corpsleden in die dagen zo mogelijk bij 

elite-onderdelen, zoals de Cavalerie en de Garderegimenten, van de krijgsmacht geplaatst. 
Vriendelijke mededeling van kolonel-arts b.d. G.S.D. Zaalberg.

347 W. baron van Ittersum, Gedenkboek Grenadiers en Jagers 1939-1954 (Den Haag 1954) 20.
348 Brongers, De slag om de Residentie, 110-117.
349 De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 3, 354-371.
350 Van Ittersum, Gedenkboek Grenadiers en Jagers, 33, 34.
351 Uit een kort na de oorlog gehouden enquête bleek dat de Nederlandse bevolking zeer veel 

waardering had voor het optreden van de artsen tijdens de oorlog. De artsen scoorden in die 
enquête namelijk het hoogst (96%) van de onderzochte beroepsgroepen. Daarna kwamen de 
dominees en pastoors (92%), die met hun preken veel Nederlanders een hart onder de riem 
hadden gestoken. De studenten scoorden eveneens hoog. Blom, ‘De Tweede Wereldoorlog en 
de Nederlandse samenleving’, 155.

352 De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 5 -eerste helft, 228-232, 404-407.
353 Ph. de Vries, M.C. 1941-1945. Geschiedenis van het verzet der artsen in Nederland (Haarlem 1949) 

19, 21.
354 Ibidem, 125-131.
355 Brief A.C. Koningsberger-de Jong d.d. 20 mei 1945 aan haar ouders, ds en mevrouw De Jong-

van Houten te Medemblik. Familiearchief Koningsberger, dossier J.J. Koningsberger (XIIIa); 
Mondelinge verklaringen van de artsen A. Bloemsma en M. Mauve tegenover de auteur.

356 De Vries, M.C. 1941-1945, 23-26.
357 Ibidem, 128; De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 6 -tweede helft, 675-677.
358 Ph. de Vries, ‘In het stationskoffiehuis te Zutphen. Artsen in verzet’ in: Evert Werkman, Ik 

neem het niet. Hoogtepunten uit het verzet 1940-1945 (Leiden 1965) 96, 97.
359 Een van de onderduikadressen van arts J.J. Koningsberger was het huis van ds W.J. van Elden, 

hervormd predikant, in het Kleverpark te Haarlem. Op het verbergen van onderduikers ston-
den zware straffen.

360 J.J. Koningsberger, Herinneringen, 5. Familiearchief Koningsberger, dossier J.J. Koningsberger 
(XIIIa).

361 Bij een van die gelegenheden liet een verzetsstrijder, die bij een treffen met Duitsers een schot-
wond had opgelopen, een bloedspoor achter in de gang naar zijn spreekkamer. Terwijl dokter 
J.J. Koningsberger de gewonde verbond, zorgden zijn echtgenote en haar dienstmeisje ervoor 
dat alle bloedsporen in het huis werden uitgewist. Toen de Sicherheitsdienst (SD; de politieor-
ganisatie van de SS) aanbelde, was niets meer te zien. De verzetsstrijder was inmiddels via de 
achtertuin ontvlucht. Vriendelijke mededelingen van mevrouw A.C. Koningsberger-de Jong.

362 Zijn ‘oranje-blanje-bleu’-armband, met daarop het stempel van de gewestelijke commandant 
van de Orde Dienst te Haarlem, bevindt zich in het familiearchief Koningsberger, dossier J.J. 
Koningsberger (XIIIa).
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363 De Orde Dienst was militair georganiseerd. Doordat deze Dienst zich op de Oorlogswet 
baseerde, ging er voor (reserve-)officieren – die veelal behoorden tot de hogere burgerij – een 
grote aantrekkingskracht van uit. J.W.M. Schulten, De geschiedenis van de Ordedienst. Mythe en 
werkelijkheid van een verzets-organisatie (Den Haag 1998) 350.

364 De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 4 - tweede helft, 650.
365 Als gevolg van zijn sterke vermagering gedurende de hongerwinter liep J.J. Koningsberger een 

liesbreuk op.
366 Koninklijk Besluit d.d. 14 september 1955, nr 8. Het departement van Defensie had het 

moment van ingang  van zijn eervol ontslag zó gekozen, dat J.J. Koningsberger geen aanspraak 
op pensioen kon maken. 

367 Besluit van de minister van Defensie d.d. 6 december 1952. 
368 Bij besluit van 9 februari 1996, nr DO 024/96/2131, kende de minister van Defensie hem 

alsnog het Mobilisatie-Oorlogskruis toe.
369 Eerder had hij voor deze gemeente jaren de functie van jeugd-ouderling vervuld. J.J. Konings-

berger voelde zich vele jaren verbonden met de CHU.
370 Tijdens haar begrafenisdienst werd ze onder meer herdacht als ‘een sterke, hartelijke, trouwe 

en levensblijde vrouw’. H. Wielenga, ‘In memoriam Anna Cornelia Koningsberger-de Jong’ in: 
Wegwijzer, 17e jg, nr 6, 16 april 1997, 4.

371 Zie onder meer de tekst van de toespraak van J.J. Pellen, gehouden tijdens de afscheidsrecep-
tie van dokter J.J. Koningsberger op 5 mei 1989. Familiearchief Koningsberger, dossier J.J. 
Koningsberger (XIIIa).

372 Het ongeluk van J.J. Koningsberger vond plaats op 26 juli 1980.
373 Nederland’s Patriciaat, jg 67 (1983) 192-216.
374 De procedure was begonnen met het verzoek van het bestuur van het CBG aan de familie, een 

concept-genealogie ter toetsing voor te leggen. Vervolgens had de wetenschappelijke staf van 
het CBG het concept bekeken en waar nodig aangepast. Ter voorbereiding van de uiteindelijke 
besluitvorming had daarna de, uit externe deskundigen bestaande, Publicatiecommissie van 
het CBG het concept getoetst aan de toelatingcriteria. Uiteindelijk had het bestuur van het CBG 
het groene licht gegeven.

375 Nederland’s Patriciaat, jg 50 (1964) 9.
376 Ibidem, jg 92 (2013) VI.
377 V.J.M. Koningsberger, ‘De wenselijkheid van verdere boekstaving van ‘aanzienlijke’ geslachten 

in Nederland’s Patriciaat’ in: De Nederlandsche Leeuw, jg 122 (2005), nr 3, kol. 155-167, ald. kol. 
161 (incl. noot 24).

378 Voor deze familiereünie – gehouden ten huize van mevrouw M.S.U. Muller-Koningsberger te 
Laren – vervaardigde J.J. Koningsberger (XIIIa) grote schema’s waarop alle aanwezigen kon-
den nagaan, tot welke tak of twijg van de stamboom zij/hij behoorde en wat haar/zijn plek in 
de genealogie van het geslacht was.

379 Het programma van de voordrachten en muziekuitvoeringen tijdens het familieweekend op 
11/12 februari 1989 in hotel ‘Het Rode Koper’ te Leuvenum bevindt zich in het familiearchief 
Koningsberger, dossier J.J. Koningsberger (XIIIa).

380 H. Wielenga, ‘In memoriam Johan Jacob Koningsberger’ in: Wegwijzer, 17e jg, nr 17, 3 decem-
ber 1997, 5. Na afloop van de dienst werd zijn stoffelijk overschot begraven in het graf (nr 
H-A007) op de Algemene Begraafplaats in Heemstede, waarin ook zijn echtgenote haar laatste 
rustplaats had gevonden.

381 De nalatenschap van J.J. Koningsberger (XIIIa) besloeg, alles bij elkaar genomen, een bedrag 
van zeven cijfers.

382 Uiteindelijk ontwikkelde zich hieruit de HBS A-opleiding. Bank en Van Buuren, 1900, 245-
248.

383 Vriendelijke mededeling van mevrouw J.E.H. van Walwijk-Beerstecher.
384 Riek de Hoog voerde, samen met haar zuster, in Leerdam een modeatelier.
385 Vriendelijke mededeling van dr H.P.J. Beerstecher.
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386 Vriendelijke mededeling van mevrouw J.E.H. van Walwijk-Beerstecher.
387 Blijkens een bord naast zijn deur, afgebeeld op een foto van zijn huis aan de Kerkstraat, was 

J.J. Koningsberger (XIIc) rond 1910 ‘Agent van wijnen’.
388 Besluit van de Burgemeester van Leerdam, ‘de taak van Burgemeester en Wethouders waarne-

mende’, d.d. 21 juli 1943, nr 2426.
389 Bij die gelegenheid werd hij, blijkens een bundel feestliederen in het familiearchief, uitgebreid 

door het hele korps toegezongen. Familiearchief Koningsberger, dossier J.J. Koningsberger 
(XIIc).

390 De Gecombineerde (Dagblad voor Leerdam en omstreken) d.d. 15 januari 1963.
391 Het gegraveerde zilveren bestek dat J.J. Koningsberger bij die gelegenheid van zijn ouders 

kreeg, bevindt zich thans in het familiearchief Koningsberger, dossier J.J. Koningsberger 
(XIIc).

392 Gemeentearchief (GA) Leerdam, Lidmatenregister der Evangelisch-Lutherse gemeente te 
Leerdam.

393 Willem van Eijk (red.), Speciale editie van ‘Het Zwaantje’, blad van de Evangelisch-Lutherse 
gemeente te Leerdam, uitgebracht ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan van de gemeente 
(Leerdam 2002) 10.

394 GA Leerdam, Notulenboek kerkeraad der Evangelisch-Lutherse gemeente te Leerdam.
395 De Gecombineerde d.d. 15 januari 1963.
396 Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet in graf L 26 op de Algemene Begraafplaats aan de Tiend-

weg in Leerdam. In dit graf waren ook de stoffelijke overschotten van zijn echtgenote alsmede 
van zijn ouders begraven.

397 In memoriam J.J. Koningsberger in een artikel onder de kop ‘Bekend oud-Leerdammer op 
93-jarige leeftijd overleden’ in het nummer van 15 januari 1963 van De Gecombineerde, aange-
vuld door een artikel in het nummer van 17 januari daarop volgend van hetzelfde Leerdamse 
blad.

398 Ibidem.
399 Dit valt bijvoorbeeld af te leiden uit de brief d.d. 26 februari 1963 van de heer W. van Leer, 

oud-burgemeester van Leerdam, aan mevrouw J. Beerstecher-Koningsberger. Familiearchief 
Koningsberger, dossier J.J. Koningsberger (XIIc).

400 Bastiaan was de zoon van Anton Cool en Paulina Adrina van Voorthuysen, een zusje van de 
tweede echtgenote van Johan Jacob Koningsberger (XIa). Nederland’s Patriciaat, 17e jg (1927), 
118.

401 Citaat van een deel van het antwoord van minister Thorbecke op vragen van de Kamer tijdens 
de behandeling in 1863 van het wetsontwerp inzake het middelbaar onderwijs. (Handelingen 
der Staten-Generaal, 1862/1863, 232), aangehaald in: A. Bartels, Een eeuw middelbaar onderwijs 
1863-1963 (Groningen 1963) 18.

402 Z.a., Gedenkboek ter gelegenheid van het honderd-vijf-en twintig-jarig bestaan van het College van 
Collectanten ter instandhouding van den openbaren eeredienst bij de Ned. Herv. gemeente te Rotter-
dam (Rotterdam 1937) 5, 11, 21, 25, 29.

403 Het kunstenaarschap was in die dagen alleen weggelegd voor mensen die over de financiële 
middelen beschikten om dit ook zonder of slechts met geringe inkomsten uit hun werk uit te 
kunnen oefenen. Vandaar dat de meeste kunstenaars in die tijd afkomstig waren uit de kring 
der welgestelde burgerij.

404 Karin Braamhorst, Nederland in de negentiende eeuw (Arnhem 2006) 188, 189; Saskia de Bodt, 
Schildersdorpen in Nederland (Laren 2004) 14, 18.

405 Maarten Bol, De kunstvereniging “Pictura Veluvensis” en haar schilders 1902-1935 (Wageningen 
2002) 74.

406 De catalogi van de tentoonstellingen in 1905, 1906, 1908 t/m 1919 bevinden zich in het fami-
liearchief Koningsberger, dossier J.C. Koningsberger (XIIa). Rond 1920 hield J.C. Koningsber-
ger op met schilderen.

407 Zie in dit verband noot 251 bij dit hoofdstuk.
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408 De hoge rode bakstenen pijp van zijn voormalige verffabriek met in de top een wit klaverblad 
is thans nog te zien aan de noordzijde van de A 20, ter hoogte van ‘Blijdorp’ aan de overzijde.

409 Ze kreeg schilderles van o.a. de heer Berski. Een van de door haar vervaardigde schilderijtjes 
bevindt zich nog in familiebezit.

410 Blijkens de onderhandse acte van scheiding en deling had J.G. van Klaveren uit de nalaten-
schap van haar (op 17 juli 1903 overleden) vader een bedrag van circa 31.000 gulden ontvangen. 
Dit bedrag had in 2015 een “koopkracht” van circa 388.310 euro 

411 Vriendelijke mededeling van prof. dr ir D.C. Koningsberger.
412 Koningsberger, Familiegeschiedenis Koningsberger, 13. Familiearchief Koningsberger, dossier 

J.C. Koningsberger (XIIa).
413 Artibus Sacrum was een vereniging die zich ten doel stelde de beeldende en aanverwante kun-

sten te bevorderen, en het ‘gezellige verkeer’ tussen kunstenaars en kunstvrienden te stimule-
ren. Jeroen Kapelle, Magie van de Veluwezoom (Arnhem 2006) 187, 188.

414 Tijdens de receptie ter gelegenheid van zijn afscheid kreeg hij onder meer een fraaie oorkonde 
en een, met goud opgedrukte, tekeningenmap. Deze bevinden zich thans nog in familiebezit.

415 Hiernaast was J.C. Koningsberger J.J.zn Nederlands Hervormd, en de liberale beginselen toe-
gedaan.

416 In de tweede helft van de negentiende eeuw en in de eerste decennia van de twintigste eeuw 
hielden veel leden van de notabelenstand zich bezig met de beoefening van de genealogie. 
Bruin en Schmidt, ‘Het boekstaven van “Aanzienlijkheid” in het Koninkrijk der Nederlanden’, 
208, 210, 211; Kuiper, ‘‘Couperus’ Boeken der kleine zielen en het beschavingsdefensief rond 
1900’, 193, 194.

417 J.C. Koningsberger, Geslachts-Register van de Familie Koningsberger, 1900. Familiearchief 
Koningsberger, dossier J.C. Koningsberger (XIIa).

418 Geïnspireerd door zijn vader wist zijn oudste zoon (J.J. Koningsberger; XIIIa) in 1931 het – in 
1785 door V.V. Koningsberger gebruikte – familiewapen weer boven water te halen. Zijn jong-
ste zoon (J.C. Koningsberger; ‘Koo IV’) ondernam in 1932 een zoektocht naar sporen van het 
voorgeslacht in Duitsland. Daarbij vond hij – in de kerkeboeken op de pastorie van de lutherse 
predikant te Iptingen – onder anderen nieuwe gegevens over de generatie Königsberger die in 
de achttiende eeuw naar deze plaats was gemigreerd. Dankzij de uitkomst van zijn zoektocht 
kon de genealogie-Koningsberger met een generatie worden opgevoerd.

419 J.C. Koningsberger had onder meer belegd in ondernemingen die in Rusland en Turkije spoor-
wegen aanlegden. De val van het Russische tsarenrijk (in 1917) en van het Ottomaanse rijk (in 
1923) maakten deze beleggingen waardeloos. 

420 Vriendelijke mededeling van mevrouw M.U. Jansen Hutteman-Koningsberger. Zo ontving het 
echtpaar Koningsberger-van Klaveren op 10 april 1945 het echtpaar Koningsberger-Noteboom 
dat hen het (eerder door nichtje Ursule Koningsberger aan hen overgebrachte) bericht beves-
tigde over de fusillade van hun zoon Harry. J.C. Koningsberger, (Handgeschreven) Korte mede-
delingen voor Koo en Minnie (Utrecht 1940-1945) 20. Familiearchief Koningsberger, dossier J.C. 
Koningsberger (XIIa).

421 Gedurende deze periode was ‘Koo IV’ in huis bij zijn oom en tante Koningsberger-Noteboom 
te Amsterdam. 

422 De genealogie van haar geslacht werd opgenomen in de 33e jg van het Nederland’s Patriciaat 
(1947) 93-116. Hun huwelijk wordt daarin vermeld op p. 97.

423 Koningsberger, Korte mededeelingen voor Koo en Minnie, passim. Familiearchief Koningsberger, 
dossier J.C. Koningsberger (XIIa).

424 In deze tijd had Minnie ook veel contact met Ursule Koningsberger, alsmede met de ouders 
daarvan, oom en tante Koningsberger-Dijkstra, wonend aan de Nieuwe Gracht 187 te Utrecht. 
Vriendelijke mededeling van mevrouw M.U. Jansen Hutteman-Koningsberger.

425 Zo bracht hij met zijn oudste kleinzoon gedurende diens vakanties bezoeken aan musea in 
onder meer Amersfoort, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Daarbij gaf hij hem uitgebreide 
explicaties van wat daar ten toon was gesteld.
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426 Dit boek is een der vruchten daarvan.
427 Hun stoffelijke overschotten werden op de Noorderbegraafplaats in Haarlem ter aarde besteld.
428 Deze gang van zaken spoort overigens met de door Elias in zijn boek ‘Über den Prozess der 

Zivilisation’ beschreven ontwikkeling die zich toen in de meeste Europese landen bij de boven-
laag voltrokken had: werken voor hun levensonderhoud werd geboden, ook voor mensen uit de 
‘betere kringen’. N. Elias, Über den Prozess der Zivilisation, Zweiter Band, 427.

429 Een en ander lijkt samen te hangen met de afname van het aanzien van ‘De Politiek’, mede 
als gevolg van het feit dat een politieke (bestuurlijke) functie – vooral na de Tweede Wereld-
oorlog – veelal alleen bereikbaar is geworden voor mensen die als partijlid jarenlang actief zijn 
geweest. In verband daarmee zijn mensen uit de bovenlaag er de voorkeur aan gaan geven, 
hun maatschappelijke betrokkenheid op een andere manier te doen blijken, namelijk door de 
vervulling van bestuursfuncties van maatschappelijke instellingen.

430 Ook al lijken de leden van een groep veel op elkaar, toch blijven er naar het oordeel van de 
socioloog Max Weber altijd onderlinge verschillen. Die kunnen hun grond hebben in aange-
boren of erfelijke natuurlijke kenmerken van individuen, of in kwalificaties die met of zonder 
bijzondere individuele prestaties zijn verworven. Max Weber, Grundriss der Sozialökonomik 
(Tübergen 1922), III Abteilung, Wirtschaft und Gesellschaft, Kap. 1, Par. 10, Offene und ges-
chlossene Beziehungen, 20, 23, 36.

431 Bourdieu, Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip, 138.
432 Schijf, Dronkers en Van den Broeke-George, ‘De overdracht van eliteposities’ in: Fennema en 

Schijf (red.), Nederlandse elites in de twintigste eeuw, 57-85, ald. 81, 82. 
433 Braun, ‘Obenbleiben: Zur soziokulturellen Reproduktion europäischer Machtseliten’ in: Z.a., 

Von den Heimarbeitern zur europäischen Machtseliten. Ausgewählte Aufsätze von Rudolf Braun, 
223-247, ald. 223, 224, 243, 244.

434 Bourdieu, Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip, 124, 139.
435 In dit verband zij erop gewezen, dat V.J. Koningsberger bij zijn afscheid als hoogleraar aan de 

Rijksuniversiteit Utrecht publiekelijk zijn dankbaarheid uitsprak voor het milieu waarin en de 
omstandigheden waaronder hij was opgegroeid. Hij voelde zich ‘door die gaven zeer bevoor-
recht’. V.J. Koningsberger, Een verantwoording, 12.

436 Het is niet verwonderlijk dat dit soort activiteiten ter versteviging van de familieband in de 
vorige eeuw werden geïntensiveerd: vooral tak B dijde toen sterk uit. Bijzondere aandacht voor 
de famileband had bij de generaties VI t/m IX minder voor de hand gelegen: die bestonden 
telkens slechts uit één gezin. Overigens valt aan te nemen dat de bevordering van de onder-
linge solidariteit – met het oog op het voortbestaan van de familie en de handhaving van de 
maatschappelijke positie ervan – ook bij de eerdere generaties plaatsvond. Zie in dit verband: 
Luuc Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw 
(Amsterdam 1997) o.a. 16, 17, 326, 328.

437 Exacte cijfers over het aantal mensen dat zich gedurende de Tweede Wereldoorlog met eniger-
lei vorm van verzet bezig hield, ontbreken. De schattingen lopen uiteen . Op grond van een 
optelsom van terreinen waarop het verzet werkzaam was, komt L. de Jong tot een schatting van 
25.000 ‘illegale werkers’ (tot begin september 1944; na dat moment groeide het aantal deelne-
mers sterk met mensen die – in het zicht van de overwinning door de Geallieerden – ook ‘ver-
zetsstrijder’ wilden worden). Hierbij laat hij o.a. buiten beschouwing de honderdduizenden 
gezinnen die aan onderduikers huisvesting boden. De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, 
deel 7, tweede helft (’s-Gravenhage 1976) 1005-1013, 1016. Werkman schat het aantal op circa 
69.000. (Werkman, Ik neem het niet, 350). Hierbij laat hij buiten beschouwing enige honderd-
duizenden Nederlanders die zich met randactiviteiten bezig hielden, zoals bijvoorbeeld het 
doorgeven van illegale krantjes e.d. (Blom, Crisis, bezetting en herstel, 89). Ik ga ervan uit dat 
circa 0,5% van de toenmalige bevolking betrokken was bij de meer substantiële vormen van 
verzet. Zie ook: Van der Heijden, Grijs verleden, passim.

438  Meihuizen kwam op basis van zijn onderzoek naar het gedrag van de advocatuur tijdens WO 
II tot de conclusie, dat deelname aan het verzet bij advocaten werd ingegeven door ‘een orga-



277noten - HoofdStuK 6

nisch samenhangend geheel van normen voor het doen en laten’. Daarbij speelde – zo vond hij 
– niet alleen hun beroepsethiek een rol, maar ook hun sociale afkomst (veelal adel, patriciaat 
of hogere burgerij) en corporale achtergrond, alsmede hun elitebesef dat mede ingegeven was 
door dédain over de ‘ploerterigheid’ van nogal wat Duitse gezagsdragers en NSB-ers. Meihui-
zen, Smalle marges. De Nederlandse advocatuur in de Tweede Wereldoorlog, 417, 418.

439 Zie in dit verband onder meer: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), Advies 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen, 9, 11, 15, 30; Henri Beunders, ‘De terugkeer van de klassenstrijd. 
De angst van de visieloze burgerij voor de ‘massa’ lijkt op die van rond 1900’ in: Carla van 
Baalen e.a. (red.), Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2011, Waar visie ontbreekt, komt het volk om 
(Amsterdam 2011) 15-29, ald. 17, 23.

440 Brands, ‘Die hoeft nooit meer iets te leren’, 318-325.

Hoofdstuk 6

1 De hiervoor aangestipte metamorfose gedurende de afgelopen eeuwen van de component ‘eco-
nomisch kapitaal’ (van grond en onroerend goed in vastgoed en financieel kapitaal) deed zich 
overigens eveneens binnen andere Europese landen voor. Piketty, Kapitaal in de 21e eeuw, 141, 
402.

2 Ibidem, o.a. 40, 41, 686.
3 Afgezet tegen de door Wilterdink opgestelde tabel van klassen van vermogensbezitters vielen 

de meeste Koningsbergers met hun vermogen in de 4e klasse der vermogensbezitters. Daar-
mee behoorden zij nog net tot de rijkste helft van de Nederlandse bevolking. N. Wilterdink, 
Vermogensongelijkheid in Nederland (Amsterdam 2015) 336.

4 Piketty pleit in zijn boek Kapitaal in de 21e eeuw voor een (liefst) wereldwijde (of anders con-
tinentale) progressieve, jaarlijkse belasting van grote vermogens (ibidem, o.a. 557, 558, 
613-646). Hij doet dit omdat deze vermogens z.i. geen enkel algemeen belang dienen (ibi-
dem, 687), maatschappelijk ontwrichtend werken (ibidem, 40) en leiden tot een eindeloze 
spiraal van groeiende ongelijkheid (ibidem, 557). De situatie bij mensen als de Konings-
bergers vertoont echter een heel ander beeld: bij hen gaat het om vermogens van betrekke-
lijke omvang, die niet leidden tot een – de maatschappij ontwrichtende – kapitaalaccumu-
latie, en waarmee bovenal (zoals hiervoor bleek) ook het algemeen belang werd gediend.  
 Hier komt bij dat de door hem (Piketty) beoogde progressieve vermogensbe-
lasting zijns inziens buiten het bereik van de natiestaten ligt (ibidem, 687). Wil-
terdink valt hem hierin bij. (Wilterdink, Vermogensongelijkheid in Nederland, 393).
Ook andere argumenten pleiten tegen invoering van een dergelijke belasting bij vermo-
gens van een betrekkelijke omvang. (Medewerkers van) het Sociaal-Cultureel Planbureau 
acht(en) het, om meerdere redenen, eerder voor de hand liggen een inkomensbeleid te 
voeren dan vermogensmaatregelen te treffen. (Arjan Soede, Stella Hoff en Jeanet Kull-
berg (m.m.v. Jean Marie Wildeboer Smit), ‘Kapitale tegenstellingen? De maatschappe-
lijke betekenis van financiële ongelijkheid’ in: Vrooman, Gijsberts en Boelhouwer (red.), 
Verschil in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2014, 103-177, ald. 134, 135, alsmede 344.)
 Van Bavel is een andere mening toegedaan. In een ‘Verkenning’ ten behoeve van de 
WRR geeft ook hij de voorkeur aan een internationale aanpak van maatschappelijk onwen-
selijke zeer grote vermogens. Als eerste stap pleit hij echter voor een verhoging van de ver-
mogens- en successsiebelastingen in Nederland. Hij wil hierbij overigens een drempel inge-
bouwd zien, teneinde (niet nader gedefinieerde) ‘bescheiden spaargelden’ te ontzien. (Bas van 
Bavel, ‘Vermogensongelijkheid in Nederland. De vergeten dimensie’ in: Monique Kremer e.a. 
(red.), Hoe ongelijk is Nederland? Een verkenning (Amsterdam 2014) 79-101, ald. 90-92, 93-97.
 Naar aanleiding van pleidooien van sommige politici om vermogens in Nederland fors 
zwaarder te gaan belasten heeft de oud-staatssecretaris van Financiën, prof. W. Vermeend er 
overigens op gewezen, dat de erfbelasting in Nederland al de op een na hoogste in West-Europa 
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is, en derhalve ‘Piketty-proof’. Philip de Witt Wijnen, Interview met Willem Vermeend onder 
de kop ‘Piketty? Knap boek, maar het klopt niet’ in: NRC d.d. 14 juni 2014.

5 Bourdieu, Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip, 138.
6 Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Teil I (Tübingen 1988) o.a. 204, 205. 

Zie verder: idem, De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme (1904/5; Amsterdam 2012) 
o.a. 128-133. 

7  Th. Nipperdey, Religion im Umbruch. Deutschland 1870-1980 (München 1988) 151-154, als-
mede idem, ‘Luther und die moderne Welt’ in: Nachrichten über die deutsche Geschichte. Essays 
(München 1990) 36-51, ald. 41-47.

8 José Ortega y Gasset poneerde zijn stelling ‘Yo soij yo y mi circunstancia’ (‘Ik ben ik 
en mijn omstandigheden’) voor het eerst in zijn boek Meditaciones del Quijote (1914); 
Ombras completas, deel I (1961), 322 als kern van zijn denken: ‘Het leven is altijd gesi-
tueerd’. In later werk ging hij nader in op de structuur van de menselijke omgeving. O.K. 
Zijlstra, Authenticiteit en vervreemding. Filosofie en cultuurkritiek van José Ortega y Gas-
set (Amsterdam 1982) 45-53. Zie in dit verband voorts: José Ferrater Mora, Ortega y Gas-
set. An outline of his philosophy (London 1955) 26-29, alsmede Diederik Boomsma, ‘Inlei-
ding ‘Ortega’s filosofie van de ‘vitale rede’’ voorin zijn vertaling van het boek van Ortega 
‘La rebelión de las masas’ tot De opstand van de massamens (Rotterdam 2015) 7-29, ald. 18.
De gedachte van de interdependente positie van de mens is overigens in sociologische kring 
gemeengoed. Zo meent Norbert Elias, dat de mens niet los kan worden gezien van andere 
mensen en van de maatschappij als geheel, maar alleen in wisselwerking daarmee. Nobert 
Elias, Wat is sociologie? (Utrecht/Antwerpen 1984) passim.
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Hierbij vervulde hij in de loop van de tijd bij vier departementen acht verschillende 
(beleids- en management)functies. Zijn laatste functie was die van directeur 
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SUMMARY

This dissertation describes the social history of the Königsberger / Koningsberger 
family from 1485 to 1995. Drawing on the theories of Weber, Bourdieu and Braun, it is 
a study of both a social elite and its migration and integration.
 The history of the Koningsberger family can be divided into four phases. The first 
of these comprises the four 16th and 17th-century generations whose heads of family 
served on the city council of Mainbernheim (Franconia) in Germany, a position they 
held based on their wealth, descent and prestige. They were part of the patriciate. The 
second phase comprises the next three generations, who lived in the 18th century. Of 
these three generations, the first two heads of family moved to another city within 
Germany and the last emigrated to Holland. These migrations caused a decline in 
status. The family was now middle class.

In the third phase, which began in the late 18th century and continued into the early 
19th, the heads of family of the eighth and ninth generations successfully integrated 
into society in the Dutch Republic and later the Kingdom of the Netherlands. The family 
rose through the social ranks to the bourgeoisie. The fourth phase took place in 19th-
century Rotterdam, where the twelfth-generation heads of family were able to re-enter 
the upper class, mainly due to the family’s new-found wealth, which was acquired largely 
through wholesaling tea. Two heads of family became Dutch Reformed minister, and 
also joined the upper class. In the 20th century, the thirteenth generation, academically 
trained, consolidated this position, which led to the inclusion of the Koningsberger 
genealogy in the Nederlands Patriciaat (‘Dutch Patriciate’, a register of distinguished 
and influential Dutch families who are not part of the nobility).

The heads of the family in the first and fourth phases owed their place in the elite 
to their integrated capital, which consists of at least three forms of capital, two of which 
are economic and social. In the 16th and 17th century, the family possessed economic 
capital (real estate in particular), social capital and managerial capital stemming from 
the family’s service on the city council. In phase four, the family’s integrated capital was 
based on more elements. The family had not only economic (real estate and securities) 
and social capital, but also cultural and managerial (private-legal) capital. Some family 
members also had political capital and/or managerial (public-legal) capital.

In phases two and three, the heads of the family possessed only economic and 
social capital, but in phase three slightly more than in phase two. Thanks to the financial 
support of their father, the social decline the family experienced in phase two was less 
steep than the drop in income and status that most migrants tend to experience.

Intergenerational transfer of especially economic capital was the norm in the 
family. This provided all the heads of family with a house and a solid start to their 
careers. There were other constants as well; all the heads of family married a woman 
from virtually the same social class as their own. In addition, they shared a sense of 
great responsibility, not only for their families, but also for the society they lived in. To 
an unusual extent their actions were guided by principles, in part religious and based 
on their Lutheran roots. 
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Illustratie achterzijde omslag: links het gedurende de 16e en 17e eeuw in Duitsland benutte Königsberger-
wapen, rechts het wapen dat sinds medio 18e eeuw door de Koningsbergers wordt gevoerd


