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Inleiding
Rondom Den Haag, aan de Vliet en in de duinen, zijn de overblijfselen te vinden van 

wat in de periode 1650-1750 een ware rage was: buitenplaatsen. Een buitenhuis met een 
mooie tuin was een must voor wie het zich kon permitteren.1 Ook rondom andere Hollandse 
steden zoals Amsterdam, Leiden en Utrecht wordt in deze jaren flink gebouwd. Tuinen en 
buitenplaatsen worden populair in een tijd van toenemende welvaart én van toenemende 
verstedelijking. Regenten en kooplieden trekken in de zomer de stad uit naar hun buitenhuis.2 

Den Haag is in deze periode klein maar erg rijk. De oorsprong van deze rijkdom ligt niet zoals 
in Amsterdam in de handel. Op en rond het Haagse Binnenhof groeit het bestuurlijk centrum 
van de Republiek. Dat trekt een bijzondere populatie aan van ambitieuze en deels adellijke 
families. Zij strijken neer aan de overzijde van de Hofvijver, aan het Lange Voorhout. Dit zijn 
de bouwers van de buitenplaatsen aan de Vliet en in de duinen. 

In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de plaats die 
buitenhuizen en tuinen innemen in het consumptiegedrag van de bewoners van het Lange 
Voorhout. Daarbij ging het om de vraag of er uitsluitend sprake was van “conspicuous 
consumption” of dat een buitenplaats tevens een rendabele investering was. Met “conspicuous 
consumption” wordt bedoeld dat men met het uitgavenpatroon rijkdom en status toont en zo 
laat zien deel uit te maken van een bepaalde groep. Rendabel wordt hier in brede zin gebruikt 
als de optelsom van de directe financiële baten en indirecte baten. Een buitenplaats kan 
directe financiële baten opleveren omdat er bijvoorbeeld land wordt verpacht of omdat er hout 
verkocht kan worden. Indirecte baten kunnen er zijn in de vorm van nuttige contacten ten 
behoeve van netwerk en carrière. De nadruk van het onderzoek lag op de ambitieuze niet-
adellijke families van het Lange Voorhout: zou het hebben van een buitenplaats voor hen 
kunnen bijdragen aan het creëren van een toegangsroute tot de adel, door middel van het 
verkrijgen van interessante contacten en op deze wijze rendabel kunnen zijn?

In Engeland wordt nog veel meer gebouwd. Daar gebruikt de ambitieuze adel een 
mooie tuin soms als een manier om te proberen het oor van de koning te krijgen. 

Other courtiers (…) were embarked on similarly ambitious building projects as the great families  
around the King jostled for influence and prestige. At Hatfield [House],  (…) apartments for the  
king and queen occupied the first floor linked by a long gallery.
Building proceeded swiftly through 1608 and 1609 (…). (…) already his debts must have been  
approaching the £ 40.000 level (…).
From his window on the first floor, the king would have looked over a series of descending  
terraces ornamented with fountains, flower pots and statues, flanked on either side by espaliered  
fruit trees. At the bottom was a great water parterre (...). There was also a kitchen garden, a huge  
orchard, and a vineyard some way to the north.
Despite Cecil's ambitions for Hatfield House, the king came only once to visit (…).3  

 Het gaat hier om een gigantische investering die rendement in de vorm van invloed of 
een aantrekkelijk ambt zou kunnen opleveren, maar die de man in kwestie ook aan de rand 
van het bankroet kan brengen. In de Nederlanden zijn de inkomens lager en de buitenplaatsen 
kleiner. De machtsverhoudingen liggen eveneens anders. De Nederlanden zijn een Republiek 
van soevereine gewesten. Er is geen koning, maar een stadhouder die formeel in dienst is bij 
de gewesten. Niettemin zijn er vergelijkingen met Engeland mogelijk, want ook in de 

1 S. van Raaij en P. Spies, In het gevolg van Willem III & Mary. Huizen en tuinen uit hun tijd (Amsterdam 
1988) 67. Zij spreken voor de hofkring zelfs over sociaal-maatschappelijke noodzaak.

2 Th. Wijsenbeek-Olthuis, 'Vreemd en eigen: ontwikkelingen in de woon- en leefcultuur binnen de Hollandse 
steden van de zestiende tot de negentiende eeuw', in: P. te Boekhorst, e.a., (red.), Cultuur en maatschappij in  
Nederland 1500-1850. Een historisch-antropologisch perspectief (Heerlen 1992) 85. M.R. Prak, Gezeten 
burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780 (Hollandse Historische Reeks, zp 1985) 236.

3 J. Potter, Strange Blooms. The curious Lives and Adventures of the John Tradescants (Londen 2006) 18-19, 
23. Een Engelse pond is ongeveer 10 gulden.
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Republiek zijn mensen met ambitie graag in de buurt van de macht. De macht in de Republiek 
concentreert zich steeds meer op het Binnenhof in Den Haag.4 Belangrijke instellingen van 
het gewest Holland en van de Republiek zitten op het Binnenhof en de stadhouders wonen er. 
Daar zijn de kansen op lucratieve banen. 

Binnenhof en omgeving eind zestiende eeuw. Het Lange Voorhout is net niet zichtbaar, de Lange Vijverberg, 
tegenover de Hofvijver, wel. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenhof_(Den_Haag  )  

Ondanks het ontbreken van een vorst ontstaat rond het Binnenhof een hofcultuur. De 
tijdelijke aanwezigheid in de Republiek van de verbannen vorstenhoven van Bohemen en 
Engeland draagt daaraan bij. Door deze aanwezigheid ontstaat een zekere competitie met de 
Oranjes. Frederik van de Palts, de Winterkoning van Bohemen, arriveert in 1621. Gebrek aan 
geld weerhoudt hem er niet van een groots hof te houden. Hij overlijdt in 1632, maar zijn 
vrouw Elisabeth Stuart blijft tot 1661 in Den Haag. De Engelse koning Karel II en zijn 
hofhouding bewonen enige tijd een kasteel in Breda.5 Frederik Hendrik en Amalia van Solms 
– die als voormalig gezelschapsdame van Elisabeth Stuart het Boheemse hof uitstekend kent – 
geven Den Haag al een bijna koninklijke allure.6 Kleinzoon Willem III gaat nog een stap 
verder als hij in 1688 koning van Engeland wordt. Dan past hij in de Republiek eveneens zijn 
hofhouding aan zijn nieuwe status aan. Voor ambitieuze families wordt het dan steeds 
belangrijker om van adel te zijn, of in ieder geval adellijke status uit te stralen. Hoewel ook 
burgers hoge posities weten te bereiken, heeft de adel met name ten tijde van Willem III in 
deze hofkring een bevoorrechte positie. Het hof onder Willem III is de plaats waar de kansen 
zijn en de ambten verdeeld worden.7 De centralisatie is in de stadhouderloze tijdperken voor 
en na Willem III minder sterk, maar de geur van macht en hofcultuur blijft toch hangen rond 
de Hofvijver. Voor het internationaal functioneren van de Republiek, het burgerlijke 
buitenbeentje van Europa, is het hof van Oranje ook in stadhouderloze tijden belangrijk. 

4 Groenveld spreekt van sluipende centralisatie. S. Groenveld, Regeren in de Republiek. Bestuurspraktijken in  
de 17e-eeuwse Noordelijke Nederlanden: terugblik en perspectief (Leiden 2006) 14.

5 De Engelse koning komt zelden in Den Haag, dat ligt bv. tijdens de eerste Engelse zeeoorlog niet voor de 
hand. Van Raaij en Spies,  In het gevolg van Willem III & Mary, 9.

6 Th. Wijsenbeek-Olthuis, Het Lange Voorhout. Monumenten, mensen en macht (Den Haag 1998) 48-49. 
7 Olaf Mörke, 'De hofcultuur van het huis van Oranje-Nassau in de zeventiende eeuw', in: Te Boekhorst, e.a., 

(red.), Cultuur en maatschappij in Nederland 1500-1850, 75.
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Het Mauritshuis aan het Plein en de praalkoetsen van de Oranjes worden gebruikt voor de 
ontvangst van buitenlandse gasten.8 
Het Haagse Lange Voorhout, aan de overzijde van de Hofvijver in de onmiddellijke nabijheid 
van het Binnenhof, is een aantrekkelijke woonplek voor wie ambities heeft. Het Lange 
Voorhout is aantoonbaar een netwerk met veel belangen op het Binnenhof.9  Om de 
onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, is van de bewoners van deze straat onderzocht of 
ze van adel zijn en of, en waar, zij een buitenplaats hebben. Als contramal heb ik in de 
omgeving van Den Haag twee gebieden met veel buitenplaatsen bekeken. De omgeving van 
de Vliet bij Rijswijk, Voorburg en Leidschendam, en het duingebied richting Wassenaar. Van 
deze buitenplaatsen is onderzocht wie de eigenaren tussen 1650 en 1750 zijn en waar zij in de 
wintermaanden verblijven. De gegevens van de buitenplaatsen rondom Den Haag en van de 
bewoners van het Lange Voorhout zijn uitgezet op een gedetailleerde kaart. Zo is zichtbaar 
waar de mensen van het Lange Voorhout in de zomermaanden zijn en wie zij daar tegen 
zouden kunnen komen. Uiteraard is alleen buurman zijn van niet voldoende om een 
interessant contact op te bouwen met iemand, maar het uittekenen van de precieze situatie 
geeft inzicht in de mogelijkheden voor contacten die een buitenhuis zou kunnen bieden.

Als we afgaan op de namen van de huizen ligt het sociale leven tussen juni en 
september stil.10 Hofwijck, Haagvliet, Hofrust, Zorgvliet; er zijn vele variaties op het thema. 
Een buitenhuis is er om de stad, het sociale leven, de zaken en de politiek te ontvluchten.11 Als 
dat waar is dan heeft een buitenplaats als middel om contacten te faciliteren geen 
bestaansrecht. Hier is het van belang om discours en werkelijkheid te gaan ontvlechten. Zo 
dicht Constantijn Huygens rond 1650: 

Ik ban het de hele Haag 
met al zijn achterklap; ik ban de vuile plaag
van loze pleiterij (…)
hier zijn we op Hofwijck, schuw van al wat Hooft en Haagt.12

 
Niettemin krijgt hij behalve van zijn kinderen en kleinkinderen ook bezoek van onder 

meer Elisabeth Stuart van Bohemen.13 Regenten en adel zijn in de vroeg-moderne tijd actief 
bezig met het onderhoud van hun maatschappelijk vermogen. Het behoud van familie-eer en 
reputatie is essentieel, het belang van de familie gaat daarbij boven het belang van een 
individu. Het onderhouden van netwerken is belangrijk voor een goed huwelijk of een 
lucratieve functie. Brieven schrijven, bezoekjes afleggen, feestjes bezoeken en logeerpartijen 
zijn de mogelijkheden in een tijd waarin Linkedin en Facebook onbekende grootheden zijn. 
Onderhoud betekent sociaal beheer; visites worden gevolgd door tegenvisites, brieven worden 
nauwgezet beantwoord. Er wordt, kortom, een sociale boekhouding bijgehouden.14 Is het 
waarschijnlijk dat het sociale leven in de zomermaanden echt stil ligt, gezien het grote belang 

8 Mörke, 'De hofcultuur van het huis van Oranje-Nassau', in: Te Boekhorst, e.a., (red.), Cultuur en 
maatschappij in Nederland, 41-49, 53. K. Schmidt, 'Hollands buitenleven in de zeventiende eeuw', deel 1, 
Amsterdams Sociologisch tijdschrift (Amsterdam 1978) 442-444. 

9 Wijsenbeek, Het Lange Voorhout, 57-59. Wat voor het Lange Voorhout geldt, geldt waarschijnlijk ook voor 
de Lange Vijverberg. Het beschikbare materiaal (Wijsenbeek,  Het Lange Voorhout) is reden geweest om me 
te beperken tot het Lange Voorhout.   

10 Of: mei tot oktober. C. Schmidt, 'Over buitenplaatsen en de genoegens van weleer', in: Buitenhuis, T., (red.), 
Soeticheydt des Buyten-levens. Buitenplaatsen langs de Vliet en omgeving (Delft 1988) 9.

11 Schmidt, 'Hollands buitenleven', deel 1, 439.
12 T. van Strien en K. van der Leer, Hofwijck, het gedicht en de buitenplaats van Constantijn Huygens, 

(Zutphen 2002) 45.
13 Van Strien en Van der Leer, Hofwijck, 89.
14 L. Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam 

1997) 16-17. C. Schmidt, 'Het geslacht Teding van Berkhout 1500-1950', in: J. Aalbers en M. Prak, De 
bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden (Meppel en Amsterdam 1987) 130.
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dat er aan wordt gehecht? Met behulp van een nadere beschouwing van de architectuur van de 
huizen en het leven dat zich er af speelt wordt deze vraag beantwoord. 

Als tijdsafbakening heb ik gekozen voor de periode 1650-1750. Voor 1650 zijn zowel 
de economisch condities als de verplaatsingsmogelijkheden, in de vorm van wegen en 
trekvaarten, nog niet goed genoeg. Na 1750 is er sprake van economische neergang, de hausse 
van het aanleggen van buitenplaatsen is dan goeddeels voorbij.15 

Wie zijn de bewoners van het Lange Voorhout?
De bewoners van het Haagse Lange Voorhout vormen alles behalve een doorsnede 

van de bevolking van Den Haag.16 De nabijheid van het Binnenhof is duidelijk af te lezen aan 
de beroepen van de bewoners van het Lange Voorhout; zij zijn vaak in dienst van de overheid. 
In de Noordelijke Nederlanden is Den Haag het centrum van het bestuur. Op het Binnenhof 
zetelen de Staten-Generaal, de Staten van Holland, verschillende gerechtshoven, en 
instellingen van zowel de Staten-Generaal als van de Staten van Holland. Een groot aantal 
ambtsdragers en ambtenaren van deze instellingen woont aan het Lange Voorhout. Daarnaast 
zijn er vertegenwoordigers van de andere gewesten bij de Staten-Generaal, zoals op LV 5 de 
afgevaardigde voor Zeeland en op LV 12 die voor Friesland. Deze gedeputeerden blijven in 
het algemeen voor een periode van drie jaar in Den Haag. Soms blijven ze echter langer in 
Den Haag, vermoedelijk omdat ze de overstap naar andere interessante functies weten te 
maken. Nog een reden om in Den Haag te blijven, naast de carrièremogelijkheden, is dat Den 
Haag als een nuttige woonplaats wordt gezien vanwege de huwelijksmarkt.17 Een andere 
groep vormen de buitenlandse vertegenwoordigers, zoals op LV 3 de ambassadeur van 
Portugal en op LV 38 de envoyé van de koning van Polen. Opvallend afwezig aan het Lange 
Voorhout zijn kooplieden of handelaren. De enkeling die er is, lijkt slechts tijdelijk zijn basis 
in Amsterdam te hebben verlaten, zoals Jacob Rijckaert op LV 40 of Pieter Belten op LV 32. 
Kenmerkend voor deze straat is verder dat veel huizen er lang binnen de familie blijven, van 
generatie op generatie. Tevens verhuizen families binnen de straat of bewonen er meerdere 
panden, zoals de familie Van Wassenaer of de familie Van Persijn. 

Den Haag is in de onderzoeksperiode een rijke stad en binnen de stad vormen de 
bewoners van het Lange Voorhout een bovengemiddeld rijke populatie. In 1742 wordt de 
personele quotisatie geheven, een belasting op inkomens boven de 600 gulden per jaar. Er 
wonen dan ongeveer 35.000 mensen in Den Haag, 2.000 van hen zijn belastingplichtig. In de 
categorie met een inkomen van 10.000 gulden of meer, zijn 72 personen te vinden. Zij maken 
15 H. Fölting, e.a., Buitenplaatsen in en om Den Haag (Zwolle 1992) 25.  A.W. de Vink, 'Voorburgsche 

buitenplaatsen', Die Haghe Bijdragen en Mededeelingen (Den Haag 1903). De Vink schrijft dat de 
uitbreiding samenhangt met de opkomst van de Oost-Indische en West-Indische compagnie en de Levantse 
handel. De neergang hangt volgens De Vink samen met oorlogen, achteruitgang van de Oost-Indische 
Compagnie en bovendien is er in 1743 en 1769-75 veepest.

16 Zie bijlage 1. De tabel is gemaakt op basis van eigendomsgegevens per pand in Wijsenbeek, Het Lange 
Voorhout, 246-280. De gegevens hebben soms betrekking op eigendom, soms op bewoning en soms is de 
eigenaar tevens de bewoner. Maar daar waar iemand als eigenaar is vermeld, is niet altijd duidelijk of hij ook 
woont aan het Lange Voorhout. Als hij of zij niet de bewoner is, blijft de vraag wie er wel woont. Voor dit 
onderzoek heb ik aangenomen dat eigenaren er in het algemeen ook wonen. Evidente uitzonderingen staan 
vermeld in bijlage 1. De uitspraken in deze paper hebben betrekking op eigenaren en bewoners, die verder als 
bewoners worden aangeduid. 
Wijsenbeek neemt in haar analyse een paar panden van de huidige Kneuterdijk mee omdat die in het 
stratenpatroon eigenlijk deel uitmaken van het Lange Voorhout. Overal waar Lange Voorhout staat, zijn deze 
panden inbegrepen. Bij specifieke huizen wordt Lange Voorhout verder afgekort als LV en Kneuterdijk als 
KN.

17  Th. Wijsenbeek-Olthuis, 'Noblesse Oblige. Material culture of the Nobility in Holland, in: Schuurman, A., 
Spierenburg, P., Private Domain, Public Inquiry. Families and Life-styles in the Netherlands and Europe,  
1550 to the Present (Hilversum 1996) 118. Zie bijlage 1: Petrus Bout gedeputeerde voor Zeeland heeft LV 27 
bijna 20 jaar in bezit en Anthony Patras, gedeputeerde voor Friesland, woont 16 jaar op LV 34.
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daarmee ongeveer 3,5% van de belastingplichtigen of 2 ‰ van de totale bevolking uit. In 
andere Hollandse steden is de categorie met topverdieners aanzienlijk kleiner: ongeveer 1% 
van de belastingplichtigen.18 Van de 72 allerrijksten zijn er 23 te traceren als bewoners van het 
Lange Voorhout. Zoals mr. Hendrick Gerritszn Hooft die een hele reeks functies weet te 
vergaren waaronder heemraad, schout, raad en rekenmeester. In 1742 levert dat een jaarlijks 
inkomen van 16.000 gulden op. Elisabeth Suasso is in 1742 weduwe van Mozes de Pinto, 
bankier van de Oranjes. Haar jaarlijks inkomen bedraagt 25.000 gulden. Mensen met 
lucratieve ambten behoren regelmatig tot de topverdieners, maar combinaties van erfenissen, 
inkomen uit land of handel en ambten komen eveneens voor. Zoals de graaf van Neale, 
eigenaar van een koffieplantage in Suriname en tevens kamerheer Frederik II van Pruisen. 
Met een inkomen van 40.000 gulden per jaar is hij – zelfs op het Lange Voorhout – een 
uitzondering.19 

Uitsnede uit kaart van Den Haag van Blaeu uit 1649. De meeste kleine ambachtslieden wonen aan de 
rechterkant, in de huizen waarvan de gevel niet zichtbaar is. De kaart laat ook enkele tuinen zien met een Franse 
opzet. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Haga_Comitis_-_Den_Haag_(Atlas_van_Loon).jpg)

In de zeventiende eeuw is het beeld vergelijkbaar. Ook in de belastingopgaven van 
1674 komt Den Haag al naar voren als een rijke stad. Er is een concentratie van families 
aanwezig die tot de top behoren in de zeventiende eeuw.20 De vergelijking met Amsterdam is 
sprekend. Amsterdam heeft rond 1650 ongeveer 175.000 inwoners en 138 vermeldingen in 
De 250 rijksten van de Gouden eeuw. Den Haag heeft dan 18.000 inwoners en 76 
vermeldingen. Niet alleen heeft Den Haag in verhouding aanzienlijk meer vermogende 
inwoners dan Amsterdam, het gemiddeld vermogen in Den Haag is met ruim vijf ton, tegen 

18 B.E. de Muinck, Een regentenhuishouding omstreeks 1700. Gegevens uit de privé-boekhouding van Mr.  
Cornelis de Jonge van Ellemeet, ontvanger-generaal der Verenigde Nederlanden (1646-1721) (Den Haag 
1965) 72-73. De Muinck geeft 70 personen in deze categorie aan, mijn telling komt op 72 uit.

19 Zie bijlage 1. Hooft LV 9. Suasso LV 21. Graaf van Neale LV 13.
20 H.E. van Gelder, 'Haagsche Cohieren II (1674)', Die Haghe jaarboek 1914/15 (Den Haag 1915). De Staten 

besluiten tot de heffing van Familiegeld om het leger te kunnen financieren. Het gaat om de heffing van een 
200ste penning over vermogens boven de 1.000 gulden. Aan de hand van de inning is het vermogen te 
berekenen. Er zijn 1.818 belastingplichtigen, 1.196 daarvan hebben een vermogen van 10.000 gulden of 
minder, 176 hebben een vermogen 51.000 gulden of meer, en 9 boven de 500.000 gulden.
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vier ton in Amsterdam, veel groter.21  Zo komen we bijvoorbeeld Cornelis van Aerssen van 
Sommelsdijk tegen die in 1674 een geschat vermogen van 500.000 gulden bezit. Cornelis 
Tromp, zoon van de succesvolle admiraal Maarten Tromp, is goed voor 400.000 gulden. 
Maar ook de kleinere vermogens zijn soms frappant. Willem Hulshout was klerk bij de Staten 
van Holland en solliciteur. Vermoedelijk was die tweede functie het meest lucratief; zowel in 
1627 als in 1674 bezit hij rond de 20.000 gulden.22

Opvallend aan het Lange Voorhout is dat er eveneens warmoezeniers, bakkers en 
wielmakers wonen. In 1750 is deze mengeling van heren en kleine luyden iets afgenomen ten 
opzichte van 1650. Deze kleine neringdoenden bewonen de kleinere panden, zij zijn 
geconcentreerd in een hoek van het Lange Voorhout. Hen komen we in de belastingopgaven 
niet tegen en zij blijven verder buiten beschouwing.

21 Inwoneraantallen voor Den Haag en Amsterdam uit: J. Lucassen, Immigranten in Holland 1600-1800. Een 
kwantitatieve benadering (Amsterdam 2002) 25-26. K. Zandvliet, De 250 rijksten van de Gouden Eeuw.  
Kapitaal, macht, familie en levensstijl (Amsterdam 2006) xxiv. 

22 Zie bijlage 1. Van Aerssen van Sommelsdijk LV 7. Tromp LV 17/1. Hulshout LV 96.
7



Adel in Holland en aan het Lange Voorhout
Om een antwoord te kunnen geven op de vraag of een buitenplaats voor ambitieuze 

niet-adellijke families bij kan dragen aan het creëren van een toegangsroute tot de adel, moet 
eerst helder zijn wat adel in Holland is en wie van adel is en wie niet. Dat is geen eenvoudige 
zaak, want in tegenstelling tot andere Europese landen zoals Engeland, is er in Holland of in 
de Republiek, geen registratie. De Engelse edelman uit het citaat in de inleiding is Robert 
Cecil, first Earl of Salisbury.23 Als graaf behoort hij tot de top van de Engelse adel. De positie 
van de adel in Holland in de zeventiende en achttiende eeuw is nauwelijks vergelijkbaar met 
die van de zeer rijke Engelse adel. Slechts de Oranjes kunnen zich qua grondbezit en rijkdom 
enigszins met hen meten. 

Met de ontwikkeling van de staat is er een grotere behoefte aan een bureaucratisch 
apparaat ontstaan. Voor de adel komt er dan een alternatief voor het leven van de opbrengsten 
van grond: de ambten. Deze zogeheten ambtsadel heeft haar basis in de stad. Aan het Lange 
Voorhout is behalve ambtsadel, ook oude adel te vinden die de overstap maakt naar ambten 
als belangrijke bron van inkomsten. Zij wonen hoofdzakelijk in de stad en het voorouderlijk 
kasteel krijgt de functie van zomeronderkomen. Zo gaat de familie van Wassenaer rond 1660 
het stadshuis aan het Lange Voorhout als permanent onderkomen gebruiken en kasteel 
Duivenvoorde bij Voorschoten, na verbouwing, als zomerverblijf. De Gelderse adellijke 
familie Bentinck maakt met de adviseurs Hans Willem en Willem Bentinck  eveneens de 
overstap naar het Haagse.24

In de Republiek is, zonder koning, geen mogelijkheid om in de adelstand te worden 
verheven. Net als andere Europese adel heeft de Hollandse adel de demografische neiging om 
uit te sterven. In combinatie met een gebrek aan nieuwe adellijke families is er in Holland 
maar weinig adel. Niettemin is de adellijke status begeerlijk. Ondanks de kleine omvang heeft 
de adel relatief veel macht. Een voorbeeld daarvan is de positie van de adel binnen de Staten 
van Holland. De Staten van Holland bestaat uit vertegenwoordigers van achttien steden en de 
Ridderschap. Weliswaar zijn de steden veruit in de meerderheid, maar de Ridderschap stemt 
als eerste. De tafelschikking bij deze vergaderingen geeft de edelen nog extra psychologisch 
voordeel. In 1742 wordt die in een contemporaine tekst als volgt omschreven.

Midden in het perk staat een lange tafel waaraan de heren van de Ridderschap en de  
raadspensionaris zitten. Aan het einde staat de ledige stoel van de stadhouder. Voorts staan er  
nevens deze nog tafels waaraan de afgevaardigden van enige steden plaats kunnen nemen.25

Een (zeldzame) plek in de Ridderschap biedt toegang tot een aantal posities met grote 
opbrengsten. De Ridderschap verdeelt deze qualitate qua functies onder haar leden. De adel 
wordt in die functies beter betaald dan andere leden van hetzelfde gremium, uitsluitend 
vanwege de herkomst uit de Ridderschap.26 Op internationale functies bij het bestuur van de 
Unie en hoge functies in het leger worden bijna per definitie edelen benoemd. Tijdens het 
stadhouderschap van Willem III geldt dit des te meer; hij benoemt in zijn hofkring vrijwel 
uitsluitend adel.27 

Dat je van adel bent, hoort zichtbaar te zijn in je levensstijl. Heerlijkheden, een koets, 
bedienden en, niet in de laatste plaats, een optrekje buiten de stad. Dat werkt ook omgekeerd: 

23 Potter, Strange Blooms, 11.
24 Zie bijlage 1. Van Wassenaer LV 1 en 3, Bentinck LV 7.
25 C. Postma, Holland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijvingen van steden en dorpen in Noord- en Zuid-

Holland, deel I ('s Gravenzande 1962) (oorspronkelijke uitgave Isaak Tirion, Amsterdam 1742) 23 en 27.
26 J. de Jong, Een deftig bestaan. Het dagelijks leven van regenten in de 17e en 18e eeuw (Utrecht Antwerpen 

1987), 44. 
27 Zie bijlage 1: bijvoorbeeld LV 34 Marcus baron du Tour gezant in Rusland en Polen en LV 74 Onno Zwier 

van Haren gezant voor Zwitserland. Wijsenbeek, 'Noblesse Oblige', in: Schuurman en Spierenburg, Private  
Domain, Public Inquiry, 118-119.
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als je erbij wilt horen, dan dien je de juiste levensstijl aan te nemen. Aan het Lange Voorhout 
wordt zichtbaar dat sommigen, ondanks het gebrek aan een formele toegangsroute, streven 
naar het verkrijgen van de adellijke status. Bijvoorbeeld via  een buitenlandse titel. Deze titels 
worden in de Nederlanden meestal niet erkend, maar soms wél. François van Aerssen van 
Sommelsdijk wordt, ondanks zijn Franse titel, door Prins Maurits tot de Ridderschap 
toegelaten. Zijn zoon mag hem daarin opvolgen. De facto zijn ze daarmee erkend in de 
Hollandse adel.28 In de periode tussen 1688 en 1702 als Willem III naast stadhouder van de 
Republiek, tevens koning van Engeland is, krijgt een aantal mensen Engelse adellijke titels. 
Eén daarvan is de bewoner van het grootste huis aan het Lange Voorhout, Hans Willem 
Bentinck, adviseur en vriend van Willem III.29 Diens zoon Willem koopt ten behoeve van zijn 
voorgenomen huwelijk een Duitse titel die hij echter in Holland niet voert, omdat hij het een 
“idiote titel” vindt.30  

Vergadering van de Staten van Holland in 1625 onder leiding van Frederik Hendrik. 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Staten_van_Holland_(1625).jpg  )   

Hoewel auteurs soms schrijven dat de Hollandse adel alleen adel trouwt, zijn er aan 
het Lange Voorhout voorbeelden van het tegendeel te vinden. Een rijke erfdochter is soms een 
aantrekkelijke partij voor een minder rijke, maar wel adellijke familie. Daarmee komt voor de 
kleinkinderen de adellijke status in zicht. Meestal gaat het om koopmansfamilies die zich al 
tot regenten hebben opgewerkt, waarna de stap naar reçu bij adel aanzienlijk kleiner is 
geworden.31 Duyst van Voorhout is oorspronkelijk een familie van brouwers en handelaren uit 

28 LV 5. Zandvliet, De 250 rijksten, 42-43.
29 LV 7, het huis heeft 50 kamers. Wijsenbeek, Het Lange Voorhout, 81.
30 H.S. Haasse, Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter. Een ware geschiedenis (Amsterdam 

1978) 116-117, 123. Het kost hem 8.000 gulden om de titel te krijgen. De familie Bentinck is adel uit 
Gelderland, klaarblijkelijk zijn zelfs voor de adel buitenlandse titels om diverse redenen aantrekkelijk.  
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Delft. Maria Duyst van Voorhout is de schatrijke dochter van een Delfts burgemeester. Haar 
tweede huwelijk is met Frederik Adriaan baron van Reede die flink in de schulden zit.32 

Ook de aankoop van heerlijkheden is populair, maar niet altijd om de opbrengsten uit 
land of rechten. Het bezit van een heerlijkheid levert meestal de aanspreektitel 'heer van' op. 
De Jong laat zien dat de adel in 1650 nog 60% van alle heerlijkheden in handen heeft. 
Volgens zijn berekeningen bezit, midden achttiende eeuw, hooguit 10 à 15% van de 
Hollandse regenten een of meerdere heerlijkheden. De regent, zegt hij, is nooit ambachtsheer 
geworden.33 Dat ligt aan het Lange Voorhout eveneens anders. Ongeveer vijftig mensen 
vallen met enige zekerheid in de categorie regenten, daarvan zijn er achttien 'heer (of vrouwe) 
van', ongeveer twee keer zoveel dus.  Langs die route wordt Constantijn Huygens heer van 
Zuylichem, Monnickeland en Zeelhem en Philips Doublet, heer van St. Annaland.34 De 
aanspreektitel 'heer van', maakt je echter nog geen adel. Een volgende stap is eenvoudigweg 
beweren dat je van adel bent. De schatrijke ontvanger-generaal van de Unie, Cornelis de 
Jonge van Ellemeet en zijn vrouw laten in Brussel een oorkonde maken waarop zij hun 
adellijke afkomst baseerden.35 Door het ontbreken van registratie kan dat ongestraft. Er zijn 
zelfs beroepsgenealogen die tegen betaling een interessante stamboom construeren én echt 
verklaren. Zo laten Onno Zwier van Haren en zijn broer Willem in Brussel een stamboom 
legaliseren die maar liefst zeventien generaties terug ging.36 Voor dit onderzoek is het 
daardoor lastig gebleken om te bepalen wie “echt” van adel was en wie niet.37 Adellijke 'heren 
van' zijn nauwelijks te onderscheiden van niet-adellijke 'heren van' die graag van adel zouden 
willen zijn. 

Adel in Holland was een relatief schaars verschijnsel, maar niet aan het Lange 
Voorhout. Adel en mensen die streven naar een adellijke status zijn hier in overvloed te 
vinden. Hoewel na mijn onderzoek nog steeds van een flink aantal mensen onduidelijk is of 
ze van adel is, loopt de teller op tot ongeveer één op de drie panden met adellijke bewoners. 
Als de kleine panden met zadelmakers en hoefsmeden buiten beschouwing blijven, loopt dat 
aantal op naar bijna één op twee.38

31 J. Aalbers en M. Prak, De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden (Meppel en 
Amsterdam 1987) 100.

32 LV 8. Zandvliet, De 250 rijksten, 231.
33 De Jong, Een deftig bestaan, 174.
34 Constantijn Huygens woont aan het Plein. Van Strien en Van der Leer, Hofwijck, 93.
35 Zandvliet, De 250 rijksten, 56. De Jonge van Ellemeet woont om de hoek aan de Lange Vijverberg en bezit 

diverse panden aan het Lange Voorhout .
36 LV 74, zij zijn weliswaar al van adel, maar ze proberen zo hun status te vergroten. J. Streng, 'De adel in de 

Republiek', Virtus, bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis, 10 2003 (Zwolle 2003) 79.
37 Pas vanaf 1814, met de herinvoering van de adel door koning Willem I, is er registratie. De zogeheten 

adelsboeken geven wel stambomen van de verheven of erkende families. Deze gaan echter maar zelden terug 
tot de periode waar het in deze paper over gaat en zijn daarom als bron niet geschikt.

38 In bijlage 1, de tabel met bewoners van het Lange Voorhout, staat per persoon of hij of zij (vermoedelijk) van 
adel is of niet. De strevers naar een adellijke status zijn aangeduid met een W, van “wannabe”.
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Tuinen en buitenplaatsen
Het Lange Voorhout is dus een straat met rijke bewoners die veelal voor de overheid 

werken, van adel zijn of van adel zouden willen zijn. Welke betekenis hebben tuinen en 
buitenplaatsen in deze periode en welke plaats hebben ze in het consumptiegedrag en de 
levensstijl van deze mensen?  

Natuur is, in de ogen van de vroeg-moderne mens, onvolmaakt en wordt vooral mooi 
als deze getemd is. Geometrie verbetert de natuur.39 De strak vormgegeven Franse tuin met 
parterres, fonteinen en geschoren buxus past daar uitstekend bij. Van deze Franse tuinen zijn 
in Nederland alleen nog de reconstructies van de tuinen van het Loo en van Huygens' 
buitenplaats Hofwijck, te zien. Voor het overige moeten we het doen met indrukwekkende 
gravures en aquarellen die meest grote, langgerekte tuinen tonen met rechte lijnen en hoge 
hagen. Met het Versailles van Lodewijk IXV bereikt de Franse tuin het hoogtepunt in haar 
ontwikkeling. Het gaat niet meer uitsluitend om de planten of de aanleg. De tuin wordt een 
boek vol symbolen, in dit geval symbolen van een verlicht alleenheerser. De tuin hoort bij het 
koningschap. 

Honselaarsdijk (http://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Honselaarsdijk)
 

De Oranjes zijn zich bewust van hun positie als stadhouders, maar onder Frederik 
Hendrik en Willem III is toch sprake van een streven naar grandeur en koninklijke uitstraling. 
Frederik Hendrik is in de Nederlanden de eerste die een grootschalige buitenplaats met een 
Franse tuin inricht. Hij laat vanaf 1621 de tuinen van Honselaarsdijk, bij Naaldwijk opnieuw 
aanleggen. Vervolgens start hij in 1630 bij Rijswijk met de aanleg van een nog grotere 
buitenplaats, Huis ter Nieuburg, hoewel Honselaarsdijk dan nog niet voltooid is. Wanneer 
Willem III in 1688 koning van Engeland wordt, is de aanleg van de tuinen van het Loo in 
volle gang. Zowel het huis als de tuinen worden aangepast aan zijn nieuwe status en een 
maatje groter gemaakt.40 

De tuin wordt als propagandamiddel gebruikt. Om een breder publiek dan alleen de 
bezoekers te bereiken worden van het Loo en van andere tuinen, gravures gemaakt. De 

39 J. van der Groen, Den Nederlantsen Hovenier, oorspronkelijke uitgave 1669 (Utrecht 1988) 30-31.
40 De Jong, 'Nederlantze Hesperides', 29-30.
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afbeeldingen zijn vaak geïdealiseerd. De lijnen van de percelen zijn rechtgetrokken en de 
mensen worden met opzet klein afgebeeld om de hagen en bomen groter te laten lijken. Ook 
hofdichten, zoals het uitgebreide gedicht van Huygens over Hofwijck waarmee de tuin en zijn 
eigenaar verheerlijkt worden, zijn populair. Na de Oranjes zijn de eersten die grote 
buitenplaatsen aanleggen mensen uit de nabije omgeving van de Oranjes.41

Aan het Lange Voorhout is van zesenvijftig personen de personele quotisatie van 1742 
beschikbaar, daaruit blijkt dat er eenentwintig een buitenplaats hebben. In Leiden is het bezit 
van een buitenplaats algemener dan het bezit van een koets met paarden.42 In Den Haag en 
aan het Lange Voorhout gaat dat niet op. Van de eenentwintig buitenplaatseigenaren aan het 
Lange Voorhout, hebben er slechts twee géén koets met paarden. In heel Den Haag zijn 
tweeëndertig mensen met een inkomen van 10.000 gulden of meer die geen buitenplaats 
hebben. Slechts vier van hen hebben geen koets met paarden. Bestudering van alle 
belastingplichtigen van Den Haag levert een sterke correlatie op tussen de hoogte van het 
inkomen en het bezit van een buitenplaats. Hoe hoger het inkomen, hoe algemener het bezit 
van een buitenplaats is. In de categorie onder de 5.000 gulden komt het bezit van een 
buitenplaats nauwelijks voor.

Belastingplichtigen met een buitenplaats volgens de personele quotisatie van 1742  43  

Inkomenscategorie
personele quotisatie 
1742 in guldens

Totaal aantal 
belastingplichtigen 
(tussen haakjes LV)

Aantal 
belastingplichtigen met 
buitenplaats (tussen 
haakjes LV)

Aantal 
belastingplichtigen 
met buitenplaats in 
procenten (tussen 
haakjes LV)

Waarvan 
zonder koets 
(tussen 
haakjes LV)

≥ 30.000 11      (4) 9    (3) 81%    (75%) - 

≥ 20.000 en < 30.000 15      (8) 10  (5) 67%    (63%) -

≥ 10.000 en < 20.000  46     (10) 21  (5) 46%    (50%) 1 (-)

≥ 5.000 en  < 10.000 141   (15) 45  (7) 32%    (47%) 4 (1)

< 5.000 1.784 (18) 2244 (1, inkomen 3.500) 1,20%  (6%) 15 (1)

Totaal 1.997 (55) 107 (21) 5%     (38%) 20 (2)

Bij de extreem rijken, met een inkomen van boven de 30.000 gulden, zijn slechts twee 
personen die geen buitenplaats opgeven. Eén daarvan is Nicolaes Dierquens, bewoner van het 
Lange Voorhout. Hij komt voor in een koopakte van een buitenhuis in Alphen in 1731.45 

41 H.L. Janssen, J.M.M. Kylstra-Wielinga, B. Olde Meierink, (red.), 1000 jaar Kastelen in Nederland (Utrecht 
1996) 166. E. de Jong, Natuur en Kunst, Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur 1650-1740  
(Amsterdam 1993) 127. Van Raaij en Spies, In het gevolg van Willem III & Mary, 54, 74-78. 

42 Prak, Gezeten burgers, 238-239.
43 Eigen telling op basis van publicatie in het Algemeen Nederlandsch Familieblad en De Muinck. J.H. 

Scheffer, 'De Rijkdom van 's Gravenhage', Algemeen Nederlandsch Familieblad, 47, 50, 51, 56, 59, 62, 66, 
74, 75, 81, 82, 95, 96, 108, 118, 126, 127, 133, 137, 140 (Rotterdam 1883). De Muinck, Een 
regentenhuishouding, 73. De Muinck geeft 1.997 als totaal aantal belastingplichtigen, waarvan 70 met een 
inkomen van 10.000 gulden of meer. Dat was hier het uitgangspunt. Echter, waar De Muinck negen 
belastingplichtigen van 30.000 gulden of meer vindt, levert mijn telling elf mensen in deze categorie op.  

44 In deze categorie zitten 15 personen met een inkomen tussen 5.000 en 2.500 gulden en 7 personen met een 
inkomen van 2.500 gulden of lager. Het laagste inkomen is 1.200 gulden. 

45 Streekarchief Rijnlands Midden, protocollen Alphen 1725-1733, inventarisnummer 31, 154, 18-05-1731(via 
Groenehartarchieven.nl). “een huis, erf, berg en zomerhuis met 17 morgen 177 roeden land in de polder 
achter de Kerk en Zanen, strekkend uit de Rijn over de Rijndijk tot het land van Roeland van Zwieten, belent 
ten oosten de koper, ten westen de ambachtsheer van Alphen etc. Nog 2 morgen land in de polder van Zanen, 
belend ten oosten en noorden de heer van Assendelft, ten zuiden de Baanweg, ten westen Paulus Stegman. 
Koopsom 5.025 gulden.” 
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Misschien is het huis in 1742 alweer verkocht? 
Zijn buitenplaatsen met grote tuinen nu een onderdeel van de adellijke levensstijl of is 

de opkomst ervan juist een teken van kopieergedrag? De Jong stelt dat het bezit van een 
buitenhuis met tuin onderdeel is van het aristocratiseringsproces van regenten en kooplieden. 
Amsterdamse regenten investeren in grond(ontginning) en daar ontstaan later buitenplaatsen 
uit.46 In de eerste helft van de zeventiende eeuw bezit tien procent van de Amsterdamse elite 
een buitenhuis. In de tweede helft van de zeventiende eeuw is dat opgelopen tot dertig à 
veertig procent en in de eerste helft achttiende eeuw gaat het om tachtig procent.47 

Buitenplaatsen zouden dan per definitie niet adellijk zijn. Immers het gaat hier om mensen die 
in de stad wonen en een huis buiten de stad kopen. De adel heeft van oudsher een huis en land 
buiten de stad, meestal voorouderlijke kastelen. Zij maken eerder een omgekeerde beweging; 
van het land naar de stad, waarna het kasteel tot representatief buiten wordt verbouwd.48 Van 
der Wijck daarentegen schetst een adellijke oorsprong. Een pachter van een heerlijkheid houdt 
in zijn boerderij een kamer aan die de heer gebruikt als hij zijn bezittingen komt controleren. 
Deze herenkamers groeien uit; eerst tot een soort appartementen en vervolgens tot huizen 
aangebouwd tegen de boerderij. Deze huizen werden in de breedte gebouwd zodat de 
boerderij aan het zicht werd onttrokken. Daarna is de relatie met landbouw steeds losser 
geworden en komen er huizen op percelen waar nooit een boerderij is geweest.49   
Dat de oorsprong van een buitenplaats een herenkamer van een boerderij is, komt rond Den 
Haag regelmatig voor. Voorbeelden zijn Backershagen en Raephorst.50 Vaak zijn deze echter 
eigendom van oorspronkelijk, niet-adellijke families. De adel, zoals de familie van 
Wassenaer, heeft vaak een kasteel dat wordt verbouwd tot buiten. Bentinck heeft naast 
Zorgvliet, dat een agrarische oorsprong heeft, nog een kasteeltje bij Rhoon. 

Uit verschillende voorbeelden van het Lange Voorhout blijkt dat de buitenplaats wordt 
gebruikt als onderdeel van streven naar adellijke status. Diederik van Veldhuysen koopt de 
ridderhofstede Heemstede. Bij de verbouwing laat hij de, inmiddels niet meer functionele, 
torens terugkomen waarschijnlijk met de bedoeling het huis een adellijk aanzien te geven. Het 
hekwerk wordt versierd met het alliantiewapen van hem en zijn vrouw Alida de Graeff.51 Ook 
grachten en ophaalbruggen zoals die onder meer door Constantijn Huygens bij Hofwijck 
worden aangelegd, hebben een duidelijke symboolfunctie. De aanwezigheid van typisch 
adellijke elementen als het recht op zwanendrift en een duiventoren bevestigen dit beeld.52 

Van Veldhuysen sterft kinderloos, zijn pogingen tot adeldom te komen sterven met hem. 
Anders ligt dat bij de familie Rendorp. Rendorp is een geslacht van brouwers uit Amsterdam. 
In 1717 koopt Joachim Rendorp kasteel Marquette bij Heemstede. Het blijft meer dan 250 
jaar in de familie. Toetreden tot de adel blijkt een proces dat soms generaties kan duren. In 
1815 is de familie in de adelstand verheven.53 Willem van Schuylenburch koopt in 1688 
kasteel Duckenburg bij Nijmegen en noemt zich daarna heer van Duckenburg. Ook de Van 
Schuylenburchs worden in 1815 verheven in de adelstand.54 

46 De Jong, Natuur en Kunst, 17. De Jong, 'Nederlantze Hesperides', 21.
47 Zandvliet, De 250 rijksten, xxxvi.
48 J.V. Beckett, The aristocracy in England (1660-1914) (Oxford New York 1986) 149.
49 H.W.M. van der Wijck, De Nederlandse buitenplaats, aspecten van ontwikkeling, bescherming en herstel 

(Alphen aan den Rijn 1982) 16 e.v. 
50 Zie bijlage 2.
51 LV 38. Van der Wijck, De Nederlandse buitenplaats, 24 e.v.. Janssen, Kylstra-Wielinga, Olde Meierink, 

(red.), 1000 jaar Kastelen, 162-163.
52 Constantijn Huygens woont aan het Plein. Andere leden van de familie Huygens wonen op LV 44.
53 KN 22. Van der Wijck, De Nederlandse buitenplaats, 69.
54 LV 3. Duckenburg gaat over op zijn zoon Adriaan, zijn derde zoon Willem Hendrik krijgt LV 3.
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Buitenleven en netwerken
Aan het Lange Voorhout maakt de buitenplaats deel uit van de levensstijl van de 

rijken, net als een aantal bedienden en een koets met paarden. Een buitenplaats is in ieder 
geval, conspicuous consumption, een uitgave die nodig wordt geacht om bij een bepaalde 
groep te horen. Om te kunnen bepalen of een buitenplaats  rendement oplevert in de vorm van 
nuttige contacten, dus in niet-financiële zin, moeten we meer weten over het leven dat zich 
afspeelt op de buitenplaats. 

Het discours rondom de buitenplaats en de tuin is een verheerlijking van het landleven. 
Dit wordt duidelijk in contemporaine publicaties zoals het destijds zeer populaire, Den 
Nederlantsen Hovenier van Jan van der Groen, tuinman van de stadhouder. Het leven op het 
land is beter, de lucht is gezonder, men komt tot rust en zelfs, meent Van der Groen, is het 
leven er goedkoper. Je teelt immers zelf wat je nodig hebt.55 Huygens vond dat praten over 
politiek of over godsdienst geschillen niet op de buitenplaats thuis hoorde.56 Dat wordt in 
andere hofdichten herhaald en behoort tot de vaste ideeën over het leven buiten. De 
ontwikkeling van de architectuur vertelt een ander verhaal. De herenkamer in de boerderij 
wordt vervangen door een apart huis dat bij elke verbouwing groter wordt, zoals bij Sion te 
Rijswijk.57 De huizen bieden plaats aan feestzalen en ontvangstkamers en er zijn genoeg 
kamers om gasten langere tijd onder te brengen.58 Zoals Damsigt van Van Schuylenburch met 
elf kamers en een eetzaal.59 Men is dan misschien fysiek aan de stad ontsnapt, het sociale 
leven is mee verhuisd!60 Dit is ook te lezen in het dagboek van Sir Matthew Decker. Hij reist 
in 1748 door de Republiek en had waarschijnlijk een spionage-opdracht van de Engelsen. Hij 
bezoekt zijn contacten zowel in de stad als op hun buitenhuizen. Het zaken doen, in dit geval 
in de vorm van informatie uitwisselen, gaat in de zomer gewoon door.61 Een ander voorbeeld 
is het buitenleven van de familie Teding van Berkhout. Het is er een drukte van belang met 
veel visites en logeerpartijen.62 Anders dan de naamgeving van de buitens doet vermoeden, is 
er niet alleen maar rust en reflectie. Waarschijnlijk is de reden voor de populariteit van het 
buitenleven pragmatischer, gezien de relatie tussen de opkomst van het buitenleven en de 
verstedelijking van Holland. De Hollandse steden zijn in de zomer niet de meest prettige 
verblijfplaatsen, ze zijn vol, lawaaierig en ze stinken. Wie het zich kan permitteren trekt naar 
buiten, naar een bescheiden tuin met speelhuis aan de stadswal of naar een luxe buitenhuis 
verder weg. Discours en werkelijkheid lopen uiteen. 

Voor de adel behoort de jacht tot de genoegens van het buitenleven. Het jachtrecht was 
één van de weinige privileges die de Hollandse adel bezat. In 1716 wordt dit recht uitgebreid 
naar regenten van stemhebbende Hollandse steden.63 De gangbare opvatting is dat het 
jachtrecht stevig werd gehandhaafd door Willem III. Gezien de beperkte capaciteit die 
beschikbaar was voor handhaving is het echter eerder aannemelijk dat, zoals Matthey stelt, de 

55 Van der Groen, Den Nederlantsen Hovenier, 26-27.
56 Van Strien en Van der Leer, Hofwijck, 45.
57 Zie bijlage 2 en de uitgebreidere beschrijving van Sion verderop in deze paper.
58 Janssen, Kylstra-Wielinga, Olde Meierink, (red.), 1000 jaar Kastelen, 176.
59 Damsigt ligt aan de dam bij Leidschendam. Zie bijlage 2 en de uitgebreidere beschrijving van Damsigt 

verderop.
60 P. Ruijgrok-Muns, 'De buitenplaatsen aan de Vliet: het huis en zijn architectuur', in: Buitenhuis, Soeticheydt, 

67-83 
61 A. Doedens, L. Mulder, A.C. Bijsmans (ed.), Het dagboek van Sir Mattew Decker. Een Nederlandse  

Engelsman over Nederland in 1748 en een overzicht van de buitens in de 18e eeuw (Baarn 1987).  
62 De Jong, Een deftig bestaan, 165.
63 I. Matthey, Vincken moeten vincken locken. Vijf eeuwen vangst van zangvogels en kwartels in Holland 

(Hilversum 2002) 141.
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handhaving beperkt bleef tot de grafelijke domeinen.64 Willem III is een groot liefhebber van 
de jacht en het is bekend dat hij de jacht gebruikte om de Gelderse adel aan zich te binden.65

In een tijd van trage verbindingen en moeizame communicatie is fysieke nabijheid een 
factor van belang. Het Lange Voorhout is een aantrekkelijke woonomgeving omdat het dicht 
bij het Binnenhof is. Aan het Lange Voorhout is sprake van netwerken. Dichtbij elkaar wonen 
en elkaar regelmatig tegenkomen, helpt bij het tot stand komen van netwerken. Regelmatig 
wordt er getrouwd met iemand uit dezelfde straat. Voorbeelden daarvan zijn de relaties tussen 
de families Huygens en Doublet of tussen de families van Wassenaer en Bentinck. Zoals we 
al in de inleiding zagen is het creëren en onderhouden van maatschappelijk vermogen voor 
een familie met ambitie van groot belang. Door het ontbreken van een hechte bureaucratie is 
patronage kenmerkend voor de vroeg-moderne Hollandse maatschappij. Het sociaal beheer 
van het maatschappelijk vermogen bestaat onder meer uit het nauwkeurig beantwoorden van 
visites door tegenvisites, ook op de buitenplaats en het onderhouden van de correspondentie.66

Uitsnede uit de nieuwe kaart van 's Gravenhage, Van der Noordaa uit 1839 met rechtsboven Duinrel en midden 
onder Backershagen. (http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/geschiedenis/verhalen/collectie/458) 

Het sociale leven is veel te belangrijk om stop te zetten in de zomermaanden. Het 
onderhouden van het maatschappelijk vermogen gaat in de zomermaanden op de buitenplaats 
gewoon door. Vervolgens is de vraag of men daar mensen treft die men al kent of dat men op 
de buitenplaats andere mensen kan ontmoeten. Een buitenplaats zou zo additionele voordelen 
opleveren in de vorm van interessante buren die een nuttige toevoeging aan het netwerk 
kunnen zijn. Om deze vraag te beantwoorden zijn van alle buitenplaatsen in de duinen 
richting Wassenaar en aan de Vliet, de eigendomsgegevens verzameld. Wie was de eigenaar 
en waar verbleef hij in de winter? Deze gegevens zijn op een rijtje gezet in de tabel in bijlage 

64 Hunt en de Jong, 'De Gouden eeuw van de Hollandse Tuinkunst', 194. Matthey, Vincken moeten vincken  
locken, 147.

65 Streng, 'De adel in de Republiek', 95.
66 L. Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam 

1997) 16-17. Schmidt, 'Het geslacht Teding van Berkhout', in: Aalbers en Prak, De bloem der natie. 130. De 
Jong, Een deftig bestaan, 34.
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2.67 De gegevens over de eigenaren van de Haagse buitenplaatsen en de informatie over de 
buitens van de bewoners van het Lange Voorhout uit bijlage 1, zijn uitgezet op de kaart van 
Van der Noordaa uit 1839. Deze kaart biedt veel details en van vele buitenhuizen zijn naam 
en perceel exact zichtbaar.68 Er zijn wel belangrijke verschillen tussen de kaart uit 1839 en de 
situatie in de periode 1650-1750. In 1839 zijn er enerzijds veel meer buitenplaatsen, 
anderzijds zijn er al weer buitens uit de vroege periode verdwenen. De landschapstuin is 
opgekomen, om die te realiseren zijn op sommige plaatsen buitenplaatsen samengevoegd. Zo 
is Tussenburg van de familie Van Persijn niet meer te vinden omdat het is samengevoegd met 
Middenburg. Het uitzetten van de gegevens uit bijlage 1 en 2 op de kaart van Van der 
Noordaa maakt het potentiële zomernetwerk van de bewoners van het Lange Voorhout 
zichtbaar. Daaruit blijkt dat de buitenplaatsen van de mensen van het Lange Voorhout zich 
voor een belangrijk deel in de nabijheid van Den Haag bevinden. Bovendien leert het op de 
kaart zetten van de gegevens van de eigenaren van buitenhuizen aan de Vliet en in de duinen 
dat zij voor het overgrote deel uit Den Haag komen. Slechts een enkele eigenaar woont in de 
winter in Delft of Rotterdam. De bewoners van het Lange Voorhout komen in de omgeving 
van hun zomerhuis meestal mensen tegen die ze waarschijnlijk al kennen uit Den Haag.

Niet iedereen blijft in de zomer in de omgeving van Den Haag. Het netwerk van de 
oude adel is groter, de reikwijdte ervan ook. Hen kom je niet perse in de omgeving van Den 
Haag tegen. Bij de adel beschikt vaak elke tak van de familie over een eigen kasteel of 
buitenplaats. In bijvoorbeeld de brieven van Willem Bentinck en zijn familie wordt dit beeld 
bevestigd. Er wordt als het ware van slot naar slot gereisd. 

De hypothese dat een buitenplaats nuttig kan zijn als middel om het netwerk uit te 
breiden, omdat men daar in de directe omgeving andere mensen kan ontmoeten dan in de 
wintermaanden, moet worden verworpen. 

67 Door het gebruik van eigendomsgegevens komen alleen de buitenplaatsbezitters in beeld. Mensen die in de 
zomer een buitenplaats huren of eigenaren die hun eigendom verhuren, kunnen met deze bronnen niet 
worden getraceerd. Behalve buitenplaatsen zijn er ook kleine tuinen, vaak bij de wallen van de steden. Het 
eigendom daarvan is met het gebruik van belastingopgaven niet te achterhalen en valt dus buiten deze paper. 
Aan het einde van de tabel in bijlage 2 staat een verantwoording waarin de literatuurverwijzingen staan.

68 J. Stöver, e.a. (red.), Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland (Zutphen 2000) 441. 
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De duinen en de Vli  et: de buitenplaatsen en hun eigenaren  
Het op de kaart zetten van de buitenplaatsen en hun eigenaren maakt wel iets anders 

zichtbaar. In de winter is er in ieder geval enige fysieke menging tussen middenklasse en rijk, 
maar in de zomermaanden lijkt de scheiding groter. In de zomer is de kans dat je iemand 
buiten je eigen inkomensklasse tegenkomt kleiner. Dat zou stijging op de sociale ladder dus 
eerder lastiger maken. Wie een buitenplaats in de duinen bezit is meestal rijk, vaak van adel, 
of zou het, afgaande op het gedrag, graag willen zijn. Van de buitenplaatsen in de duinen is 
over het algemeen helder wie de eigenaar is. De archieven van deze mensen zijn 
bovengemiddeld vaak bewaard gebleven en er is veel over hen bekend. Regelmatig weten we 
uit andere bronnen dat deze mensen elkaar al kennen. In de duinen gaat het om grote 
landgoederen die ook een agrarische bestemming hebben. De oorsprong van de woning is 
daar vaak een herenkamer in een hofstede of, in het geval van Duivenvoorde, het 
voorouderlijke kasteel. Een adellijke familie zal het familie-kasteel niet snel verkopen, maar 
de grond rond het kasteel is bepaald niet alleen bedoeld voor de tuin. De grond is een 
investering. De buitens in de duinen blijven relatief lang in bezit van een familie. In de duinen 
zijn inkomens onder de 8.000 gulden eerder een uitzondering. Aan de Vliet lijken de 
gegevens te wijzen op gemiddeld wat lagere inkomens. Er is echter tevens een aantal mensen 
met hoge inkomens aanwezig. Zij bezitten de grotere buitens in de omgeving van de Vliet. 
Helaas ontbreken van zoveel mensen aan de Vliet de gegevens dat het lastig is om met 
zekerheid uitspraken te doen.69 Voor de buitenplaatsen in de zeventiende en achttiende eeuw 
blijkt het Haagse gezegde, dat het geld op het zand woont en de gewone(re) mensen op het 
veen, al grotendeels te kloppen!

Opvallend is dat vrijwel alle grotere buitenplaatsen, ook die buiten de duinen, niet aan 
het water liggen, maar aan een weg. Vrijwel alle kleinere percelen liggen wél aan het water. 
Vervoer over de weg was in deze periode veel duurder en lastiger dan vervoer over water (per 
trekschuit). Een verklaring zou daarom kunnen zijn dat de gegoede middenklasse die zich een 
(bescheiden) buiten kon veroorloven, een voorkeur had voor een huis dat goed bereikbaar 
was, ook voor gasten zonder eigen vervoer. Voor de allerrijksten zal dit argument van veel 
minder belang zijn geweest, aangezien zij zich vervoer per (eigen) koets konden permitteren.

Van de buitenplaatsen aan de Vliet is in de regel veel minder duidelijk wie er woonde. 
Alleen van een aantal wat grotere huizen is een – soms bescheiden –  archief bewaard 
gebleven. Een groot aantal mensen heeft klaarblijkelijk slechts één keer een spoor in de 
archieven achtergelaten, namelijk op het moment dat ze een koopakte voor een buitenhuis 
tekenden. Zij of hun familieleden zijn verder niet meer te traceren. Daarmee is niet na te gaan 
of ze zijn opgeklommen op de sociale ladder en of er een relatie te leggen is met het netwerk 
in de zomer of de winter. De afwezigheid van informatie is echter ook veelzeggend. Ze 
hebben geen testament bij de notaris gedeponeerd, geen erfenis verdeeld, geen (ander) huis 
gekocht, en ze kwamen niet in het blikveld van de belastinginspecteur. Er zijn geen brieven 
bewaard en ze hebben geen handtekening onder stukken gezet die in een overheidsarchief 
terecht kwamen. Ze hadden dus waarschijnlijk een relatief doorsnee inkomen en waren eerder 
handelaar of ambachtsman dan ambtenaar. Aan de Vliet is de omvang van de percelen, zoals 
onder meer de kaart van Van der Noordaa laat zien, duidelijk kleiner dan in de duinen.70 

Hoewel ook hier uit de bouwgeschiedenis soms een agrarische oorsprong blijkt, is het 
nauwelijks meer een investering in land. Hooguit is er een kleine boomgaard en een moestuin 
voor eigen gebruik. De bewoning in de omgeving van de Vliet is voor het overgrote deel 
Haags, maar hier kun je soms een enkeling uit Delft, Rotterdam of Leiden treffen. 

Het is uiteraard mogelijk dat mensen nuttige contacten hebben opgedaan, maar het is 
met de beschikbare archiefgegevens niet aan te tonen. Er is wel een aanwijzing voor een geval 

69 De gegevens over inkomen en vermogen die bekend zijn, staan in bijlage 1 en 2 vermeldt bij de eigenaren.
70 Dit deel van de kaart van Van der Noordaa is niet vrij te kopiëren. Zie ook de kaart van Kruikius van het 

Hoogheemraadschap Delfland uit 1712. (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noordpolder1712.JPG  )   
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waarin het misschien niet gelukt is om reçu te worden bij de buren. Tussenburg van de familie 
Van Persijn en Hofwijck van Huygens liggen vrijwel naast elkaar in Voorburg. Uit de 
brievencollectie van Huygens blijkt niet meer dan één kort zakelijk contact met Maarten van 
Persijn, de vader van de eerste eigenaar.71 

Over niet-financiële baten in de vorm van contacten valt voor de buitens aan de Vliet 
helaas niets te zeggen, financiële baten zijn er gezien de omvang van de percelen 
waarschijnlijk niet geweest. Uit de eigendomsgegevens blijkt dat de buitenhuizen aan de Vliet 
vaker van eigenaar wisselen, dan de buitens in de duinen. Verkoop vindt meestal plaats door 
de erfgenamen, na overlijden van de eigenaar. In Leiden hangt, volgens Prak, het bezit van 
een buitenplaats niet uitsluitend samen met het inkomen. Ook families in minder goede doen 
bezitten daar een buitenplaats. Het bezit van een buitenplaats is in Leiden algemener dan het 
bezit van een koets met paarden. Zijn verklaring is dat een buitenplaats, als familiebezit, niet 
zonder meer verkocht kan worden. Dat zou betekenen dat er ten aanzien van de buitenplaats 
niet uitsluitend sprake is van puur financieel rationeel gedrag.72 De stelling van Prak dat 
buitenplaatsen die geërfd zijn niet zo snel verkocht worden, gaat in de omgeving van de Vliet 
niet op. 

Eigenaren van buitenplaatsen naar s  tatus: omgeving   Vliet vergeleken met duinen  73 
In absolute aantallen In procenten

Peilmoment 
1650

Peilmoment 
1700 

Peilmoment 
1750

Duinen 11 adel 
8 niet adel

7 adel
6 niet adel
8 onbekend 

11 adel
8 niet adel
3 onbekend

Vliet 8 adel
10 niet adel
7 onbekend 

4 adel 
10 niet adel
13 onbekend

9 adel
11 niet adel
9 onbekend

Hieruit blijkt dat op alle drie de meetmomenten het aandeel adellijke buitenplaatseigenaren in 
de duinen aanzienlijk hoger is dan in het gebied rond de Vliet.

Eigendomswisselingen: omgeving Vliet vergeleken met duinen  74  

Gemiddeld aantal eigendomswisselingen  per buitenplaats in de periode 1650-1750, anders dan 
vererving binnen de familie

Duinen 2,4 (19 buitens, 45 wisselingen buiten familie)

Vliet 4,2 (24 buitens, 100 wisselingen buiten familie)

71 Gedigitaliseerde brieven van Constantijn Huygens op inghist.nl. 
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Huygens 

72 Prak, Gezeten burgers, 238-239.
73 Hiervoor zijn de gegevens uit bijlage 2 gebruikt. Omdat sommige buitenplaatsen niet de hele periode als 

buiten in gebruik zijn, verschillen de totalen per cel. Het onderscheid tussen ambitieuze stijgers 
(“wannebees”), regenten en kooplieden is hier achterwege gelaten. 

74 Zie bijlage 2. Voor deze tabel zijn alleen de buitenplaatsen gebruikt waarvoor de gegevens voor de hele 
periode (vrijwel) compleet waren. Aan de Vliet is dat voor veel buitens niet het geval. Waarschijnlijk is het 
aantal eigendomswisselingen aan de Vliet daarom in werkelijkheid nog hoger.
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Uitgaven in perspectief
In de duinen komen we, meer dan in de omgeving van de Vliet, zowel oude adel als de 

ambitieuze sociale stijgers met veel geld tegen. Lopen zij net als de Engelse graaf in de 
inleiding het risico ten onder te gaan aan hun ambities? Als we de gravures bekijken dan is de 
eerste indruk overweldigend. Wat een enorme omvang en grootsheid! Nadere beschouwing en 
lezing van beschrijvingen zegt iets anders. De vormgeving is indrukwekkend, het geheel 
bestaat echter meestal uit veel bomen. Hout is in deze periode kostbaar omdat er, vanwege de 
groei van de bevolking veel behoefte aan is. Bovendien is het onderhoud van bossen in het 
algemeen slecht, hetgeen schaarste verergert en de prijs opdrijft. Met name in de winter komt 
diefstal van hout uit andermans tuin regelmatig voor.75 Tuinen die met veel bomen worden 
beplant kunnen daarom een gunstige investering zijn. Sterrenbossen komen veel voor op de 
afbeeldingen. Een sterrenbos is een bos met een centraal punt van waaruit een aantal lanen in 
een stervorm uiteen lopen. Deze zichtlijnen zijn aangelegd met het oog op de jacht. Een 
sterrenbos maakt het mogelijk om te kappen zonder dat dat zichtbaar is voor de bezoekers. 
Zelfs het snoeien van de vele hagen levert hakhout op. De vraag is of de opbrengsten van de 
tuin in verhouding staan met de kosten van het onderhoud. Bomen in een tuin kunnen 
economisch rendabel zijn. Echter, als de eigenaar ze laat staan, zijn ze een toonbeeld van zijn 
rijkdom.76 Naast bos vormen de moestuin, de boomgaard en de visvijver vaste, economisch 
rationele, onderdelen van de tuinen.77 Opvallend afwezig op de prenten van Hollandse tuinen, 
zijn muren. In Engeland is het ommuren van een park een enorme kostenpost waar zelfs 
faillissementen uit voortkomen.78 In Holland lijkt de omheining meestal te bestaan uit bomen. 
Soms zijn er wel muren, maar alleen om de parterretuin in de nabijheid van het huis. 
Niettemin is ook zichtbaar dat tuinen kostbaar zijn: fonteinen, grotten en latwerken kosten 
alleen geld. 

Om inzicht te krijgen in de verhouding tussen de uitgaven, de directe en de indirecte 
baten en het inkomen van de eigenaar, zijn zeven buitens rond Den Haag nader geanalyseerd. 
Gekozen is voor vijf bekende buitenplaatsen van bekende personen. Hofwijck van Constantijn 
Huygens, adviseur van Frederik Hendrik en Zorgvliet van Hans Willem en Willem Bentinck 
adviseur van respectievelijk Willem III en Willem IV. Clingendael van de familie Doublet, 
Duinrel van Cornelis de Jonge van Ellemeet en Sion van Gijsbert van Hogendorp. Vier leden 
van de familie Doublet, Cornelis de Jonge van Ellemeet en Gijsbert van Hogendorp worden 
rijk als ontvanger-generaal. Sion ligt als enige van deze vijf niet in de duinen, maar bij 
Rijswijk aan een vaart. Ter vergelijking zijn de buitenplaatsen Damsigt van Willem Hendrik 
van Schuylenburch en Tussenburg van de familie Van Persijn opgenomen. Van 
Schuylenburch is zeer rijk, maar veel minder bekend. Damsigt ligt aan de Vliet bij 
Leidschendam, heeft een veel kleiner perceel en er zijn geen contemporaine afbeeldingen van. 
De familie Van Persijn blijft enige niveaus daaronder steken. De familie woont wel enkele 
generaties lang aan het Lange Voorhout en weet progressie op de sociale ladder te maken. 

75 De Jong, Natuur en Kunst, 137.
76 De Jong, 'Nederlantze Hesperides', 22.
77 H.M.J. Tromp, 'De buitenplaatsen van Voorburg en omgeving: tuinen en parken', in: Buitenhuis, Soeticheydt, 

29. Zelfs slotgrachten, zoals bijvoorbeeld bij kasteel Amerongen, blijken vol met vis te zitten. L. Panhuysen, 
Rampjaar 1672. Hoe de republiek aan de ondergang ontsnapte (Amsterdam-Antwerpen 2009) 95.

78 J. Dewald, The European nobility 1400-1800 (Cambridge 1996) 99.
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Hofwijck
Hofwijck wordt rond 1650 aangelegd door Constantijn Huygens. Huygens worstelt 

met zijn positie. Enerzijds is hij zich bewust van het feit dat hij een dienstbaar ambtenaar is. 
Anderzijds ambieert hij toch wel de adellijke status. Het feit dat hij niet van adel is, 
onderscheidt hem in de omgang met de Oranjes steeds opnieuw. Huygens moet, in 
tegenstelling tot de edelen, de hand van prins Willem III kussen. Ook mag hij geen gebruik 
maken van een koets, maar moet in gezelschap van de Oranjes te paard rijden.79

Voor de aanleg van Hofwijck wordt grond aangekocht voor in totaal 8.900 gulden. Hij 
laat voor 300 gulden een koets maken en gaat op zoek naar paarden. Deze krijgt hij 
uiteindelijk als geschenk van graaf Hendrik Casimir van Nassau. Voor de inrichting van de 
tuin krijgt hij mastbomen, een soort dennen, cadeau van Prins Frederik Hendrik.

Hofwijck (http://www.historisch-toerisme-bureau.nl/hd/hofwijckenduivenvoorde.html) 

Hofwijck heeft twee gezichten. Het is overduidelijk een statussymbool dat adellijke 
aspiratie uitstraalt, met zijn zwanen in de gracht, de ophaalbrug en een duiventil.80 Het is 
groots aangelegd om indruk te maken. Bij de aanleg van de tuin is voornamelijk gebruik 
gemaakt van bomen, deze vormen tevens een investering. Maar Huygens verbiedt zijn 
kinderen om de bomen om te hakken behalve in geval van ernstig geldgebrek, een nieuwe 
oorlog met Spanje of bij noodzakelijk onderhoud.81 Met het laten maken van gravures en het 
publiceren van uitgebreid hofdicht laat Huygens zien dat het hem niet alleen om rustig 
buitenhuis te doen is maar ook om het maken van indruk. De tuin wordt gebruikt om gasten te 
ontvangen en te vermaken en die is daar, met een heuvel en theekoepels, duidelijk op 
ingericht. Het huis is te klein voor ontvangsten; er zijn geen feestzalen of gastenkamers. 
Anderzijds wordt Hofwijck, zeker in de latere jaren van Constantijn Huygens, wel degelijk 
echt als rustplek gebruikt. Financieel kon hij het zich permitteren; bij zijn overlijden is zijn 
nalatenschap 116.000 gulden waard. Hofwijck is daarin niet meegerekend aangezien het 
onverdeeld bezit wordt van zijn drie zonen. Voor het onderhoud van Hofwijck heeft Huygens 
in zijn testament obligaties ter waarde van 4.000 gulden gereserveerd. Echter, hij geeft zelf in 
1656 al aan dat een goede tuinman 250 gulden per jaar kost. Hij moet geweten hebben dat het 
onmogelijk zou zijn om uit de opbrengsten van de obligaties, 3 à 4 %, alle kosten te betalen. 
Enige jaren later is er ernstig achterstallig onderhoud ontstaan. Uit puur financieel oogpunt 
blijkt Hofwijck een slechte investering. De  opbrengsten zijn beperkt tot wat hakhout en fruit. 
De verkoop in 1747 levert 11.000 gulden op.  Maar de indirecte baten zullen voor Constantijn 
Huygens de balans positief gemaakt hebben. Zijn zonen halen uit Hofwijck geen indirecte 
baten meer. Constantijn II gaat het huis aan het Plein bewonen. Christiaen gaat permanent op 

79 Zandvliet, De 250 rijksten, 253.
80 Van Strien en Van der Leer, Hofwijck, 75-81, 84, 88. Zwanen en duiven zijn van oudsher typische adellijke 

symbolen. Het houden van een koppel zwanen was alleen toegestaan als men in het bezit was van een recht 
op zwanendrift. Uit de literatuur wordt niet duidelijk of hij dat recht formeel bezat. Hetzelfde geldt voor het 
houden van duiven. Wellicht heeft hij deze rechten weten te verkrijgen dankzij zijn goede contacten. 

81 Van Strien en Van der Leer, Hofwijck, 87. 
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Hofwijck wonen om kosten te besparen. Als wetenschapper is een representatief buiten voor 
hem geen zinvolle investering.82

Zorgvliet
Zorgvliet ligt in de duinen. Het is eerst eigendom van Jacob Cats, daarna van Hans 

Willem Bentinck en later Willem Bentinck. Allen adviseurs van de Oranjes. Cats is niet van 
adel, de familie Bentinck is Gelderse adel. De duinen zijn van oudsher jachtgebied van de 
Oranjes. In 1665 is de Zeestraat gereed gekomen die de bereikbaarheid van dit gebied heeft 
verbeterd.83 De aanschaf in 1674, ter waarde van 21.000 gulden, kan Hans Willem Bentinck 
zich permitteren met geld dat hij van Willem III krijgt.84 Johan Maurits van Nassau-Siegen, de 
bouwer van het Mauritshuis, adviseert Hans Willem Bentinck over de veranderingen in de 
aanleg. Het duingebied wordt bij de tuin betrokken als wandelgebied. Stijve parterres worden 
vervangen door “een meer gevarieerde aanleg”. De tuin ontwikkelt in de richting van de 
landschapsstijl. De beek moet zo lang mogelijk over het landgoed kronkelen én kan, volgens 
Johan Maurits, geschikt gemaakt worden om kreeften en vis in te houden. Om de kosten van 
de tuin te bestrijden, suggereert hij dat Zorgvliet tegen betaling voor belangstellenden kan 
worden opengesteld. De ingang wordt bovendien zo geplaatst dat er niet steeds tol voor de 
Zeestraat betaald hoeft te worden.85

De Scheveningse Zeestraat (http://historie.residentie.net/schweg.html) 

Het bijschrift van een prent uit 1700 spreekt van een visrijke vijver, een appel-, peren- 
en kersenboomgaard en moestuinen. De aanwezigheid van twee verschillenden beelden van 

82 Van Strien en Van der Leer, Hofwijck, 122-123, 102 en 105.  
83 J.D. Hunt en E. de Jong, 'De Gouden eeuw van de Hollandse Tuinkunst', Journal of Garden History, speciaal 

dubbelnummer, Jaargang 8 nummer 2&3 (Londen 1988) 166.
84 Van Raaij en Spies, In het gevolg van Willem III & Mary, 54. Zandvliet, De 250 rijksten, 8.
85 Hunt en De Jong, 'De Gouden eeuw van de Hollandse Tuinkunst', 166 en 335. Van Raaij en Spies, In het  

gevolg van Willem III & Mary,  55.
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Diana, de godin van de jacht, is een aanwijzing dat er werd gejaagd. Er is geen vinkenbaan.86 
De tuin staat ten dienste van Willem III; er worden buiten het oog van Den Haag 

'toevallige' ontmoetingen georganiseerd met buitenlandse gezanten om politieke complicaties 
te vermijden. Volgens van Raaij en Spies zouden de tuinen zelfs zijn ontworpen met het oog 
op geheime besprekingen.87  De tuin bevat symbolen van verheerlijking van Willem III, zoals 
een triomfboog en een Herculesfontein.88 Rond 1690 laat Hans Willem Bentinck gravures 
maken.

Oranjerie van Zorgvliet 
(http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/geschiedenis/verhalen/archiefstuk/447/1-Landgoed-
Oranjerie-Zorgvliet-(1690))  

Willem Bentinck erft Zorgvliet van zijn vader en is er zeer aan gehecht. Uit de 
briefwisselingen komt een beeld naar voren van genieten van het buiten zijn, maar ook van 
zakelijk gebruik; regelmatig komen er politiek belangrijke gasten. Willem Bentinck doet uit 
financiële overwegingen in 1749 afstand van het grote huis aan het Lange Voorhout, liever 
dan Zorgvliet te verkopen. 

We weten niets over de onderhoudskosten of over eventuele inkomsten. Het inkomen 
van Willem Bentinck is met 20.000 gulden per jaar, hoog. De staat die hij aan het Lange 
Voorhout voert is echter één van de grootste van Den Haag. Hij heeft jarenlang ernstige 
financiële problemen vanwege het wanbeheer van zijn schoonvader en zijn vrouw.89 Uit de 

86 Gravure van Johannes van den Aveele, 1700, beeldbank van het Haags Gemeentearchief, collectie prenten, 
identificatienummer z.gr. 191. 
http://www.haagsebeeldbank.nl/zoeken/layout/result/indeling/detail_hga/form/advanced/start/18/q/zoekveld/s
orghvliet 

87 Van Raaij en Spies, In het gevolg van Willem III & Mary,  56.
88 Stöver, Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, 234-236. Hunt en De Jong, 'De Gouden eeuw van de 

Hollandse Tuinkunst', 167.
89 LV 7. In de personele quotisatie van 1742 bedraagt de huurwaarde van zijn huis 2.400 gulden. Hij heeft 14 

dienstboden, een koets met 6 paarden en 3 rijpaarden. In 1749 verhuurt hij LV 7 aan Willem IV. In Mevrouw 
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gravures van Zorgvliet valt, net als bij Hofwijck, op te maken dat het voor een groot deel uit 
bomen bestaat. Bovendien wordt het duingebied met bos in feite intact gelaten en alleen 
toegankelijk gemaakt met paden. Duurdere elementen in de tuin zijn de heuvel, het latwerk en 
de waterwerken. Verder is er de grot waarvan zijn vader het decoratiemateriaal geschonken 
krijgt van Johan Maurits uit diens grot bij het Mauritshuis. Het lijkt er dan ook op dat het 
onderhoud niet al te kostbaar zal zijn geweest en misschien bracht verkoop van hout soms nog 
inkomsten. Op Zorgvliet is dus op verschillende manieren geprobeerd de kosten te beperken. 
In ieder geval heeft Zorgvliet hoge indirecte baten opgeleverd die het voor drie generaties 
adviseurs een rendabele investering maakte.

Duinrel
In 1680 begint Cornelis de Jonge van Ellemeet met grondaankopen in Wassenaar. Hij 

en zijn vrouw zijn niet van adel, maar proberen met het voeren van een wapen en een valse 
stamboom wel de schijn van adel op te houden. Sinds 1674 is Cornelis ontvanger-generaal en 
hoewel hij een zeer goed inkomen heeft, liggen de jaren van extreme rijkdom nog in het 
verschiet. De initiële aankoop van Duinrel kost 18.630 gulden plus 1.658 gulden voor extra 
land. In de jaren daarna doet hij nog vele extra aankopen van land, soms met een woning 
erop, voor een bedrag van maar liefst 85.000 gulden. De Muinck schat het totale landbezit in 
Wassenaar op 190 hectare. Dat behoort echter niet allemaal tot het landgoed Duinrel. Het 
grootste deel van het land is verpacht en behoudt een agrarische bestemming. De inkomsten 
daaruit zijn niet afzonderlijk terug te vinden. Over de jaarlijkse kosten van het landgoed zijn 
geen exacte gegevens bekend, er valt wel een schatting te maken omdat de totale 
onderhoudskosten voor alle huizen en buitenplaatsen van De Jonge van Ellemeet bekend zijn. 
Uitgaande van de gedachte dat Duinrel een substantieel deel van die kosten betekende, lijkt 
een bedrag van tussen de 500 en 1.000 gulden jaarlijks een redelijke aanname.90 Is dat veel? 
Rond 1725 zijn de uitgaven voor een tuinman tussen de 200 en 250 gulden per jaar volgens de 
boekhouding van De Jonge van Ellemeet.91 De tuin van Duinrel kan dus nooit erg 
arbeidsintensief geweest zijn.92 

Van de tuin is bekend dat deze parterres omvatte, een vijver met fonteinen, geschoren 
hagen, tuinsieraden en een vinkenbaan. Aan weerszijden van deze tuin lagen twee bosweiden. 
Hieraan grensden aan de zuidzijde twee sterrenbossen en aan de noordzijde een beukenbos.93 

De tuin zou gelijkenissen hebben vertoond met de grotere tuinen van Het Loo.94 Erg veel bos, 
dat met relatief weinig moeite toch een spectaculair effect kon hebben. De vinkenbaan en de 
sterrenbossen springen eruit, beiden zijn voor de jacht bedoeld. Dat is frappant want als niet-
edelman mocht De Jonge van Ellemeet eigenlijk niet jagen. Of hij er daadwerkelijk zelf heeft 

Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter. Een ware geschiedenis dat geschreven is op basis van de 
correspondentie van de familie, worden de huwelijksperikelen van Bentinck uitgebreid beschreven.

90 De Muinck, Een regentenhuishouding, 116-123. De onderhoudskosten lopen op van 1.180 gulden in 1694 tot 
3.800 in 1709 en nemen daarna weer langzaam af tot 1.600 gulden in 1725. Grootste onderdelen van het bezit 
van de Jonge van Ellemeet zijn naast Duinrel, zijn huis aan de Vijverberg in Den Haag en het kapitale huis 
aan de Boompjes in Rotterdam (gebouwd in 1705). Daarnaast had hij nog een heel aantal andere (kleinere) 
huizen, onder andere aan het Lange Voorhout. In 1694 is het bezit duidelijk kleiner, daarom heb ik dat 
bedrag door twee gedeeld. Het hoogste bedrag heb ik door vier gedeeld omdat het bezit dan in de vier 
genoemde posten te verdelen is. Afrondend kom ik tot een schatting van onderhoud van Duinrel van tussen 
de 500 en 1000 gulden per jaar.

91 De Muinck, Een regentenhuishouding, 202.  
92 Een andere optie is dat de opbrengsten van houtverkoop al versleuteld zijn in de kosten. Bijvoorbeeld door 

middel van onderhoudscontracten in ruil voor kaphout.
93 De Jong, Natuur en Kunst, 138. Hunt en de Jong, 'De Gouden eeuw van de Hollandse Tuinkunst', 199.
94 Stöver, Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, 450.
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gejaagd is niet duidelijk. Er zijn in zijn uitgebreide boekhouding geen aanwijzingen voor te 
vinden.95 

Het hofdicht van Coenraad Droste over Duinrel begint met een lofzang op hoe 
vruchtbaar de zandgrond is gemaakt. De inrichting is op Duinrel meer nog dan in sommige 
andere tuinen expliciet gericht op nut en productie.96 Het landgoed is niettemin een 
indrukwekkend geheel. Bij de verkoop na de dood van Maria, de weduwe van Cornelis, wordt 
Duinrel als volgt omschreven: 

de Hofstede genaamt Duynrel, bestaande in een hegt, sterk en weldoortimmert Heerenhuys van zes  
fraaye behange soo kamers als kabinetten, en nog enige andere vertrecken, twee vleugels ter  
wederzijden van het huys, daarvan de eene is geconditioneert in een schoone marmere kamer,  
koetshuysen, stallingen voor twaalf paarden, knegtskamers, solders, de andere in de  
tuynmanswooninge, kookkeuken, een kamer met een badstooff, twee voillieres van hoenderen en  
duyvehocken met schuuren (...) een extra-ordinair schoon ovael beukeboomebos van ruym 520  
fraaye boomen (...) uytnemende fraaye Allees, een vinkenplaats, etc. etc. 97

Hoe verhouden de kosten van Duinrel zich met het inkomen van De Jonge van 
Ellemeet? Het inkomen na belastingen van De Jonge van Ellemeet varieert van 20.000 gulden 
tussen 1685 en 1689 tot ruim 100.000 gulden in de periode 1705-1709.98 Over het jaar 1680, 
als Duinrel wordt aangekocht, is geen jaarinkomen bekend. Als we uitgaan van een 
jaarinkomen zoals in 1685, dan kost Duinrel één jaarinkomen. De grondaankopen daarna zijn 
indrukwekkend, maar daar staan inkomsten tegenover. Gerelateerd aan zijn inkomen is 
Duinrel een uitgave die De Jonge van Ellemeet zich prima kon permitteren. Dat geldt ook 
voor de onderhoudskosten. De kosten van Duinrel waren verhoudingsgewijs beperkt en er 
waren zeer waarschijnlijk ruimschoots directe baten. Over de indirecte baten is nauwelijks iets 
te zeggen anders dan dat de buitenplaats geschikt was voor ontvangsten en voor de jacht.

95 In De Muinck, Een regentenhuishouding, is voor jacht geen aanwijzing te vinden.
96 Hunt en De Jong, 'De Gouden eeuw van de Hollandse Tuinkunst', 198-199.
97 R. van Lit, Wassenaarse oudheden (Wassenaar 1987) 197.
98 De Muinck, Een regentenhuishouding, 79.
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Clingendael
Landgoed Clingendael, 69 hectare groot, is van 1591 tot 1727 in bezit van familie 

Doublet.99 Zij zijn niet van adel. Philips I Doublet (ca. 1560-1612) koopt het enkele jaren na 
zijn benoeming tot ontvanger-generaal in 1591. Oudste zoon Johan Doublet (1580-1650) 
volgt zijn vader op als ontvanger-generaal en koopt heerlijkheden Moggershil en St. 
Annaland. Rond 1640 neemt Philips II (1590-1660) het landgoed van zijn broer Johan voor 
36.900 gulden over. Hij is aanvankelijk rentmeester van de épargnes (strandvonderij en 
onbeheerde nalatenschappen) en is in 1629, evenals zijn broer en zijn vader ontvanger-
generaal geworden. Philips II is getrouwd met Geertruyd Huygens, zuster van Constantijn sr.. 
Zoon Philips III (1633-1707) is getrouwd met Susanna Huygens, zijn nicht. Ook hij wordt 
ontvanger-generaal en hij is bevriend met Willem III en Mary. Het huis is klein en vrij 
eenvoudig en doet denken aan het Hofwijck van Huygens.100 De boerderij blijft aanvankelijk. 
Onder Philips III komt het tot een ontwikkeling van de tuinaanleg. Eind zeventiende eeuw is 
het de eerste Frans geïnspireerde classicistische tuin in de Nederlanden. De tuinen met zijn 
meer dan zes meter hoge hagen, worden in 1687 als de mooiste in de omgeving van Den Haag 
gezien. Vanaf 1680 woont Philips III permanent op Clingendael.101  

In 1726 is de laatste erfgenaam binnen de familie Doublet, Constantia, overleden. Haar 
kinderen verkopen in 1727 aan Wigbold Slicher. Hij koopt het landgoed voor 53.000 gulden. 
Het is dan ongeveer 106 ha groot. In 1749 is de waarde van het landgoed fors  gedaald; Jacob 
Adamse Half-Wassenaer koopt van de erfgenaam van Wigbold, dochter Elisabeth Anna 
Slicher voor 22.700 gulden. Het waarom van deze waardedaling is helaas onbekend.102

Hofwijck (http://www.hofwijck.nl/hofwijck)  Clingendael (http://www.kv-lekko.nl/evenementen2007.html) 

De familie Doublet is extreem rijk. In 1674 is de weduwe van Philips II met een 
vermogen van 938.000 gulden de hoogst aangeslagen belastingplichtige van Den Haag. Het 
lijkt er niet op dat de lasten van Clingendael voor deze familie buiten proportie waren. Gezien 
de omvang is het aannemelijk dat er inkomsten uit pacht waren. Weer laten de gravures veel 
bos zien en er is een vinkenbaan.103 Opnieuw is de vraag of er gejaagd werd interessant omdat 
de familie Doublet niet van adel is. 

99 Over de stamboom van de familie Doublet bestaat verschil van inzicht. Ik volg hier het artikel in Cascade. 
J.S.H. Gieskens, 'Geschiedenis van Clingendael in kort bestek', Cascade, bulletin voor tuinhistorie, 18 nr. 1 
(Amsterdam 2009).

100Hunt en De Jong, 'De Gouden eeuw van de Hollandse Tuinkunst', 182.
101 M. van Doorn en Ch. Vaillant, Clingendael: het huis, de tuinen en de bewoners (Den Haag 1982) 30. Van 

Raaij en Spies, In het gevolg van Willem III & Mary, 58.
102 Van Doorn en Vaillant, Clingendael, 27. Wigbold Slicher LV 5, (vader) Adam Half-Wassenaer LV 14.
103 Matthey, Vincken moeten vincken locken, 228. Het sterrenbos van Clingendael is negentiende eeuws.
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Sion
In 1679 wordt Sion bij Rijswijk, dan ongeveer 30 hectare groot, verkocht voor 20.000 

gulden. Er is   zowel een boerderij als een herenhuis en een deel van de grond is verpacht.104 

De nieuwe eigenaar verbouwt flink en in 1710 brengt het, bij verkoop aan Gijsbert van 
Hogendorp 52.500 gulden op. Van Hogendorp is sinds 1707 de opvolger van Cornelis de 
Jonge van Ellemeet als ontvanger-generaal.105 Hij woont aan de Herengracht in Den Haag. 
Van Hogendorp en zijn vrouw bezitten diverse heerlijkheden. Hij is niet van adel, maar in 
1748 krijgt hij een buitenlandse titel en wordt Rijksgraaf van het Heilige Roomse Rijk. In 
1742, hij is dan rentenier, bedraagt zijn jaarlijks inkomen 25.000 gulden. Van Hogendorp laat 
rond 1725 een reeks gravures maken om te pronken met zijn bezit.106 De afbeeldingen tonen 
vijvers, een speelhuisje om thee te drinken, een oranjerie, boomgaarden en moestuinen. Op de 
wildbaan liepen herten en reeën. Er is een grasveld voor balspelen. Het huis, met torentje, telt 
17 grote en kleine kamers. Zowel huis als tuin zijn daarmee uitstekend geschikt voor het 
ontvangen van gasten en dat gebeurt ook.107 Door een conflict met de molenmeesters, over de 
hoogte van de bomen in de nabijheid van de Plaspoelpoldermolen, weten we bovendien dat de 
bomen zeven meter hoog waren. In 1746 wordt het als volgt beschreven:

De lustplaats heeft haar sieraad door schoone laanen van hoog geboomte, welgegroeide haagen,  
heldere vijvers en waterkommen, opgewerkte hoogtens en sierlijke hofprieelen, die het oog der  
beschouweren alom bekooren.108

Van Sion zijn, in tegenstelling tot andere buitenplaatsen, ook opbrengsten bekend. De 
jaarlijkse pachtinkomsten zijn 1.054 gulden voor één van beide boomgaarden, de moestuinen 
en de boerderij. De opbrengsten uit houtverkoop bedragen ongeveer 1.000 gulden per jaar. De 
bruto inkomsten van Sion tellen op tot ongeveer 2.000 gulden of  3,8% van de investering. 
Dat is aanzienlijk want een obligatie bracht 3 à 4% op. Alleen: dit zijn bruto inkomsten, de 
jaarlijkse kosten of de kosten van de verbouwing zijn onbekend. In 1770 wordt aan het 
landgoed nog een stuk land van 16 morgen met een boerderij toegevoegd. De verkoopprijs in 
1777 bedraagt 100.000. Rond 1802 wordt Sion weer verkocht. In het Nationaal Archief ligt 
een document waarin een berekening wordt gemaakt van de inkomsten, de uitgaven en de 
schulden van de toenmalige eigenaar. Opvallend is dat Sion op de balans wordt gezet als een 
bezit van 110.000 gulden maar dat er geen inkomsten meer tegen over staan. De schrijver 
constateert dat de schulden oplopen hetgeen bedroeven maar niet verwonderen kan alle die  
weten hoe de jaarlijkse uitgaven van h NN loopen vergeleken met haar inkomen, zoo zeer  
vermindert door een groot kapitaal gestoken in een goed dat eer kost dan opbrengt.109 

Besloten wordt om Sion te verkopen, van de opbrengsten zullen obligaties worden gekocht 
waardoor de persoon in kwestie, onduidelijk is om wie het gaat, een respectabel inkomen zal 
verwerven. 

In het oog springend is dat het buiten van Van Hogendorp niet in de duinen ligt. Op de 
ligging na past Sion prima in het plaatje dat we inmiddels kennen van de andere adviseurs en 
ontvangers-generaal. Er is ruimte om gasten te vermaken en er kan worden gejaagd. Sion is 
een tijd lang, behalve een plek van vermaak en aangenaam buitenleven, in puur financieel 

104 J.W. Moerman, Klooster, buitenplaats en tuinbouwgebied: de rijke historie van het Rijswijkse Sion (Rijswijk 
1996) 26.

105 Dit is in het tweede stadhouderloze tijdperk. Van Hogendorp heeft dus niet van doen met een stadhouder.
106 Zie de afbeelding op het voorblad. Daarnaast zijn er tien gravures met details van de tuin. Acht daarvan zijn 

gereproduceerd in Moerman, Sion, 36-37.
107 Moerman, Sion, 33-34.
108 Moerman, Sion, 32, citaat uit “De Tegenwoordige Staat”.
109 Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 167 Familie Van Hogendorp, nummer toegang 2.21.293, 

inventarisnummer 188 aantekeningen betreffende de verkoop van de hofstede "Sion" (te Rijswijk) met 
financiële beschouwingen over het vermogen van Willem van H. (1765-1835). 
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opzicht een redelijke investering. Wanneer het dat niet meer is, telt de economische realiteit 
zwaarder dan eventuele sentimenten ten aanzien van het buiten en wordt het verkocht.   

Damsigt
Willem Hendrik van Schuylenburch is niet van adel. Hij koopt Damsigt bij 

Leidschendam in 1719. Hij laat een nieuw huis bouwen met elf kamers, een eetzaal en twee 
keukens met (wijn)kelder, tuinmanswoning, uitgebreide tuin.110 Over de kosten daarvan weten 
we niets. Op de kaart van Van der Noordaa uit 1839 is het perceel niet al te groot en verschilt 
het weinig van de andere percelen aan de Vliet. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat er 
sprake is van meer dan marginale inkomsten uit landbouwactiviteiten of hout. In de personele 
quotisatie van 1742 wordt het inkomen van Willem Hendrik gesteld op 36.000 gulden per 
jaar. Daarmee behoort hij tot de absolute top van Den Haag; slechts elf mensen hebben in 
1742 een inkomen van 30.000 of meer.111 Zijn vermogen wordt geschat op 600.000 gulden en 
daarnaast wordt het vermogen van zijn vrouw op eenzelfde bedrag gesteld.

Het enige restant van Damsigt: de theekoepel die enige tijd op de begraafplaats van 
Leidschendam als aula dienst deed. (http://www.teenlounge.nl/kasteleninzuidholland/Damsigt-
theekoepel.html) 

 Bij zijn overlijden in 1757 wordt Damsigt, ten behoeve van het verdelen van de 
erfenis, getaxeerd op 15.000 gulden. Het huis aan het Lange Voorhout op 53.000 gulden en de 
inventaris van het huis aan het Lange Voorhout op ongeveer 39.000 gulden (zilver, juwelen, 
glas, meubilair, etc.). Beide huizen worden bij testament aan zijn oudste dochter Antoinette 
toegekend. In beide gevallen ziet ze er van af, haar zuster Maria Catharina van Schuylenburch 
die getrouwd is met Coenraad le Leu de Wilhelm krijgt de huizen. De totale erfenis van 
Willem Hendrik van Schuylenburch die wordt verdeeld onder vijf erfgenamen, is enorm. Het 
huizenbezit is maar een klein onderdeel, het overgrote deel bestaat uit obligaties. In totaal 
wordt 1,7 miljoen gulden verdeeld!112 

110 Stöver, Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, 457-458. 
111 De Muinck, Een regentenhuishouding, 73.
112 Nationaal Archief, Den Haag, Familie Teding van Berkhout, nummer toegang 3.20.59, inventarisnummer 

1063, afwikkeling nalatenschap mr Willem Hendrik van Schuylenburch. In het testament is niet vermeld dat 
broer Cornelis een belangrijke inkomstenbron van Willem Hendrik krijgt. De helft van de Engelse posterijen 
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Hoewel hij er aan het Lange Voorhout een grote staat op na houdt, van negen 
dienstboden en een koets met vier paarden, is Damsigt dus een huis dat Willem Hendrik 
zonder blikken of blozen heeft kunnen aanschaffen. Gezien de omvang van het huis is het 
waarschijnlijk dat het gebruikt is voor ontvangsten en logeerpartijen. Helaas ontbreekt 
hierover andere informatie omdat in het archief geen persoonlijke stukken zoals brieven 
aanwezig zijn. De inventaris van Damsigt wordt eveneens verdeeld. Daardoor is het mogelijk 
om een indruk te krijgen van het huis en de tuin. In Damsigt is voor 2.400 gulden aan 
meubilair aanwezig. Er is sprake van een oranjerie en bijgebouwen, daarin aanwezige zaken 
worden op 1.000 gulden geschat. De tuinsieraden, waarschijnlijk beelden of een zonnewijzer, 
op nog eens 1.000 gulden. Verder is er voor 350 gulden aan koper en tin aanwezig en voor 
500 gulden aan wijn. Maar meest opvallend is de enorme post boeken. In totaal een bedrag 
van ongeveer 8.000 gulden! We mogen hieruit af leiden dat niet alleen de tuin voor vermaak 
zorgde, maar dat de mooie woorden van Hondius in zijn hofdicht over Moffenschans, 'de 
soeticheydt des buyten-levens, vergeselschapt met de boucken', hier inhoud kregen.113 

Tussenburg
Tussenburg is een klein buiten aan de Vliet bij Voorburg. Op de kaart van Van der 

Noordaa is het niet terug te vinden, omdat het is samengevoegd met Middenburg. In 1656 is 
het eigendom van Adriaan van Persijn, die in dat jaar toestemming krijgt om twee sloten te 
dempen en een speelhuis te bouwen. Hij is brouwer en de zaken gaan klaarblijkelijk goed. De 
familie Van Persijn bezit in de loop van ruim 100 jaar vijf verschillende panden aan het Lange 
Voorhout, waarvan gemiddeld twee tegelijk. De volgende generaties Van Persijn verdienen 
hun geld met ambten, niet in het brouwersvak. Anthony van Persijn, de zoon van Adriaan, 
heeft in 1674 een vermogen van 24.000 gulden. Willem van Persijn krijgt van grootvader 
Adriaan bij zijn huwelijk LV 58 cadeau. Diens zoon Govert heeft in 1742 een jaarlijks 
inkomen van 5.000 gulden. Hij woont aan het LV 32 dat een huurwaarde heeft van 1.050 
gulden, heeft vier bedienden en een koets met twee paarden. In verhouding met zijn inkomen 
is dat een vrij grote staat.114 Kennelijk was dat niet na zijn dood vol te houden; de weduwe van 
Govert verkoopt Tussenburg in 1762. De verkoop brengt 12.000 gulden op. Er rustte echter 
nog een hypotheek van 2.500 gulden op. De netto waarde van het bezit van Govert was dus 
9.500 gulden. De nieuwe eigenaar gaat meteen hout verkopen, hetgeen 230 gulden oplevert. 
Het buiten wordt samengevoegd met het naast gelegen Middenburg. In 1771, na de dood van 
de weduwe van Govert, wordt ook LV 32 verkocht.115 Van Tussenburg zijn geen afbeeldingen 
meer te vinden.

Tussenburg heeft niet of nauwelijks directe inkomsten opgeleverd, de directe kosten 
zijn onbekend. De indirecte baten onduidelijk omdat persoonlijke stukken ontbreken, maar de 
huwelijken geven de Van Persijns in de achttiende eeuw toegang tot Amsterdamse rijkdom en 
in de negentiende eeuw tot adel. Zelf zijn ze nooit adel geworden. 

in Den Haag gaan blijkens een resolutie van de Staten van Holland uit 1757 over naar Cornelis. De jaarlijkse 
inkomsten die hij ambtshalve zal ontvangen bedragen 5.140 gulden. A. vander Goes, Resolutien van 
Holland: Register gehouden by meester Aert vander Goes over het jaar 1757, (1783) 687. (Google books)

113 T. Buitenhuis (red.), Soeticheydt des Buyten-levens. Buitenplaatsen langs de Vliet en omgeving (Delft 1988) 
5. Ook Cats en Huygens menen dat zonder bibliotheek en erudiete discussie het leven op het land incompleet 
is. Hunt en De Jong, 'De Gouden eeuw van de Hollandse Tuinkunst', 112. 

114 Bij de meeste bewoners met een buitenplaats blijft de verhouding tussen huurwaarde en inkomsten onder de 
15% en bij een groot deel zelfs onder de 10%. 

115 Nationaal Archief, Den Haag, Huizen Middenburg, Tussenburg, Haagvliet, nummer toegang 3.19.68, 
inventarisnummers 28 en 32.
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Conclusies 
De casussen: opzichtige consumptie met financiële redelijkheid

Uit de analyse van zeven buitens blijkt dat het lastig is om een compleet beeld te 
krijgen van de verhouding tussen lasten en baten en het inkomen van de eigenaar. Voor geen 
van deze zeven zijn de gegevens compleet. Informatie over het verbouwen en het 
onderhouden van de huizen en de tuinen of over eventuele inkomsten is niet voorhanden. Het 
blijft dus bij benaderingen, maar die geven wel een aardig beeld. Voor Duinrel kwamen we 
uit op 500 tot 1.000 gulden aan onderhoud per jaar. Prak heeft in Leiden een voorbeeld van 
jaarlijkse lasten van een buiten van bescheiden omvang van rond de 800 gulden.116 Het 
kasboek van Anna Margareta Bentinck van Duivenvoorde komt uit op zo'n 4.000 gulden, 
daarin zijn echter ook de reparaties aan de verpachte boerenwoningen opgenomen. Er wordt 
veel uitgegeven aan loodgieters en glazeniers. Het is aannemelijk dat vooral het kasteel veel 
onderhoud vergt.117 De aanschafkosten variëren van (vermoedelijk) 12.000 gulden voor 
Tussenburg tot 52.500 gulden voor Sion. Daarmee zijn deze huizen vermoedelijk al aan de 
bovenkant van het Hollandse spectrum. De Jong schrijft dat er voor 5.000 gulden “al een 
bescheiden buitenhuis met niet te grote tuin” te krijgen was en dat er heel wat flinke 
buitenplaatsen tussen 10.000 en 20.000 gulden kosten.118  

Hoewel deze schattingen flink uiteen lopen, blijkt dat het weliswaar voor Hollandse 
begrippen om veel geld ging, maar noch de aanschafkosten, noch de onderhoudskosten lijken 
de draagkracht van de eigenaar te boven te gaan. Deze mensen bezaten, met uitzondering van 
de familie Van Persijn, uitzonderlijk veel geld. Ze leven 'buiten' zeker niet boven hun stand. 
De verhouding tussen hun inkomen en de huizen die ze aanschaffen is zeer riant. De enige 
edelman in het gezelschap, Bentinck, onderscheidt zich wat dat betreft niet van zijn niet-
adellijke collega's. Tien procent van zijn vermogen (Constantijn Huygens), een cadeau (Hans 
Willem Bentinck), een jaarinkomen (De Jonge van Ellemeet), drie procent van zijn vermogen 
(Philips II Doublet), één à twee jaarinkomens (Van Hogendorp) en een half jaarinkomen (Van 
Schuylenburch).119 Van Persijn valt op. Het vermogen of inkomen van de eerste eigenaar, 
Adriaan, is onbekend. Als we de waarde van Tussenburg relateren aan de cijfers die bekend 
zijn, dan is het een uitgave die wel substantieel is. Namelijk 50% van het vermogen of 2,5 
jaarinkomens van een inkomen waarvan de meeste mensen zich geen buitenplaats konden 
permitteren. Wilde de familie Van Persijn heel graag meedoen? 

Met uitzondering van de familie Van Persijn is er sprake van een hele andere situatie 
dan de situatie van de Engelse graaf uit de inleiding, die zich diep in de schulden steekt. Hij is 
daarin niet de enige. Hoe pakt de vergelijking tussen Engeland en de Republiek uit? Rond 
1700 vindt men in Engeland dat een baron minimaal een jaarlijks inkomen van ₤3.000, 30.000 
gulden, zou moeten hebben. Een markgraaf zou ₤4.000, 40.000 gulden moeten verdienen. 
Deze inkomens worden nodig geacht om de staat te kunnen voeren die bij de titel hoort. 
Uiteraard was dit inkomen uit landbezit afkomstig.120 Omstreeks 1790 worden voor de 400 
grootste landbezitters, meest titelvoerende adel, inkomens gevonden tussen de ₤5.000 en de 
₤50.000, met een gemiddelde van ₤10.000.121 Het minimum noodzakelijk geachte inkomen 
van een Engelse baron is vergelijkbaar met het topinkomen van een Hollandse edelman of 
regent zoals Arent van Wassenaer (LV 1) of Willem Hendrik van Schuylenburch. Cornelis de 
Jonge van Ellemeet heeft in zijn beste jaren een inkomen van 100.000 gulden of ₤10.000. Hij 

116 Eén derde is voor de tuinman. Prak, Gezeten burgers, 238-239.
117 NL-HaNA, Wassenaer van Duvenvoorde, van, 3.20.87, inv.nr. 548.
118De Jong, Een deftig bestaan, 161. 
119 Philips II Doublet koopt in 1640 voor 36.900 gulden, zijn erfgenamen worden in 1674 voor een vermogen 

van 234.000 gulden aangeslagen en zijn weduwe ook nog voor 938.000 gulden. Van Hogendorp koopt in 
1710. In 1742 is zijn inkomen 25.000 gulden maar dan is hij rentenier. Het is aannemelijk dat hij als 
ontvanger-generaal meer verdiende.

120 Beckett, The aristocracy in England, 44.
121 Beckett, The aristocracy in England, 289.
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komt daarmee als enige aan een inkomen dat vergelijkbaar is met Engelse titelvoerende adel. 
De inkomens van De Jonge van Ellemeet of Van Schuylenburch komen anders dan de 
Engelse inkomens, maar voor een klein deel uit grond. De 190 hectare land die De Jonge van 
Ellemeet in Wassenaar bezit, maken hem tot niet meer dan een herenboer in Engelse ogen.122 

In de zeventiende eeuw lijkt in Engeland een haast ziekelijke drang tot bouwen te ontstaan, 
waarbij aan het huis, de inrichting en de tuinen veel meer geld wordt besteed dan financieel 
verantwoord is. Het uitgavenpatroon van de Engelse adel, inclusief de niet-titelvoerende adel, 
is in dat opzicht heel anders dan het verhoudingsgewijs redelijke gedrag van de 
buitenplaatseigenaren uit de casussen.123 Qua inkomen zijn de rijke Hollandse eigenaren van 
buitens beter te vergelijken met de Engelse gentry, de niet-titelvoerende adel. Het gemiddelde 
inkomen van de topgroep van de gentry is ongeveer ₤1.600. Daar hoort iemand met een 
inkomen van 30.000 gulden dus wél bij de grootverdieners. De buitenhuizen die de Engelse 
gentry bouwen zijn naar Hollandse begrippen enorm en dat geldt evenzeer voor de bedragen 
die ze er aan besteden. Kleinere huizen worden gebouwd voor bedragen tussen ₤1.000 en 
₤3.000, maar een Engelse Sir met echte bouwkriebels komt eerder in de buurt van ₤10 à 
₤15.000.124 De verhouding tussen inkomen en uitgaven kunnen we dan schatten op minimaal 
twee tot tien jaarinkomens. De verhoudingen liggen bij de Engelse gentry dus veel 
ongunstiger dan bij de Hollandse eigenaren uit de casussen.  

Belton House, Lincolnshire, gebouwd rond 1685. De kosten voor de bouw en het interieur worden op ₤15.000 
geschat.125 ( http://koti.welho.com/rhurmal1/linnat2004/caspic01.html)
 

Wat levert een buitenplaats op? De grote buitenplaatsen leveren regelmatig geld op 
omdat een deel van het land wordt verpacht.126 Zo is Duinrel status met een Hollands randje: 
de boerderijen blijven. Vaak zijn tuinen rationeel ingericht met veel bos. De houtverkopen 

122 Beckett, The aristocracy in England, 50.
123 Dewald, The European nobility, 91.
124 Cliffe beschrijft de gentry in 1670 als een groep van ongeveer 15.000 families waarbij de top uit ongeveer 

1.300 families bestond. Daarvan hadden er 920 een inkomen van ₤1.000, 248 ₤2.000, 78 ₤3.000, 39 ₤4.000 
en 31 daarboven. Het gemiddelde inkomen in deze topgroep is ongeveer ₤1.600. Voor de hele groep is het 
inkomen niet bekend. J.T. Cliffe, The World of the Country house in Seventheenth-Century England (New 
Haven-London 1999) vii-viii, 11, 19.

125Cliffe, The World of the Country house, 19.
126 Vanaf 1625 dalen de landbouwprijzen, pas na 1750 stijgen ze weer. Het belang van de opbrengsten uit 

landbouw zal vermoedelijk dus zijn verminderd in de loop van de onderzoeksperiode. 
30

http://koti.welho.com/rhurmal1/linnat2004/caspic01.html


kunnen een extra bron van inkomsten zijn. Op die manier levert Sion een heel redelijk bruto 
rendement op. De eigenaar van Huis De Werve te Voorburg ziet kans een tolweg over zijn 
grond aan te leggen, hetgeen substantiële inkomsten oplevert.127 De kleine buitenplaatsen aan 
de Vliet zijn verhoudingsgewijs een ongunstige financiële investering omdat er nauwelijks 
inkomsten zijn. 

Het bezit van een buitenplaats gaat soms vergezeld van privileges. Deze 
buitenplaatsen zijn uiteraard extra in trek. Een ridderhofstede is het meest aantrekkelijk. Een 
voorbeeld daarvan is Heemstede van Diederik van Veldhuysen. De status van ridderhofstede 
geeft hem het begeerde jachtrecht. Maar ook het recht op zwanendrift of het bezit van een 
eigen kerkbank deed een buitenplaats in aanzien stijgen. Minder grijpbaar is het aanzien. Een 
buiten maakte iemand tot landeigenaar en als het om een heerlijkheid ging mocht hij zich 
'heer van' noemen.128  Niet alleen de buitenplaats zelf was een uithangbord met status. Van de 
grote tuinen liet de eigenaar prenten, meestal gravures, maken om zijn bezit beter te kunnen 
etaleren. Hofdichten waren ook populair om het belang van de buitenplaats te benadrukken en 
werkten ook statusverhogend.129 

Eerder bleek dat de ontwikkeling van de architectuur van buitenplaatsen aantoont dat 
het sociale leven is mee verhuisd. De buitenplaats wordt gebruikt om te netwerken, contacten 
aan te halen en als plek om belangrijke gasten te kunnen ontvangen. Voor Hofwijck weten we 
dat uit de correspondentie van Huygens. Soms is de tuin zelfs een politiek nuttig instrument 
omdat je er in informele sfeer kunt ontvangen, zoals in het geval van Zorgvliet. Voor de 
andere buitenplaatsen uit de casussen kunnen we redelijkerwijs aannemen dat ze ook zo 
gebruikt zijn. Directe aanwijzingen in de vorm van brieven, zoals bij Bentinck, zijn er helaas 
niet.

Opmerkelijk is dat de grote tuinen zijn ingericht op de jacht, ondanks het feit dat niet 
alle eigenaren van adel zijn. Dat doet vermoeden dat het jachtverbod voor niet-adel minder 
strikt werd gehandhaafd dan in de literatuur wordt gesuggereerd. De aanwezigheid van 
vinkenbanen is misschien verklaarbaar omdat kleine zangvogels buiten de jachtregelgeving 
vielen.130 Het verklaart echter beslist niet de aanwezigheid van sterrenbossen en wildbanen. 
Van Willem III is bekend dat hij dol was op jagen en tuinen. Het is verleidelijk de parallel te 
trekken met de situatie van de Engelse graaf uit de inleiding. Hebben deze mensen hun tuin 
ingericht voor de jacht in de hoop goede contacten met Willem III te krijgen? Op basis van de 
nu beschikbare gegevens is er helaas geen ander bewijs voor dan de bouwhistorie.131    

127 Zie bijlage 2.
128 De Jong, Natuur en Kunst,  117. De Jong,  'Nederlantze Hesperides', 25.
129 De Jong, Natuur en Kunst, 127.
130 Ten aanzien van vogels is er een veelheid aan regelgeving. Daarbij worden edele en onedele vogels 

onderscheiden. Onedele vogels vallen buiten de jachtregelgeving. Matthey, Vincken moeten vincken locken, 
147-150.

131 De vroegste betekenis van het woord park is een gebied dat omheind is ten behoeve van de jacht. J.A. 
Hendrix, 'Jacht als vermaak voor de elite' in: J. de Jongste, J. Roding en B. Thijs (red.): Vermaak van de elite  
in de vroegmoderne tijd (Hilversum 1999) 143.
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Status op z'n Hollands
Het Lange Voorhout, de Vijverberg en het Binnenhof; het is de Haagse kaasstolp van 

de zeventiende en de achttiende eeuw. De vierkante kilometer waar het gebeurt is sindsdien 
iets verschoven, maar de continuïteit is opmerkelijk. Waar banen te vergeven zijn, gaan 
mensen aangepast gedrag vertonen.  In de Republiek der Nederlanden, met name ten tijde van 
Willem III, heeft de adel een streepje voor.  Zij komen het dichtst in de buurt van de macht en 
daar is het meeste geld te verdelen. In de literatuur wordt soms een beeld geschetst van 
nuchtere Hollandse burgerij die geen behoefte heeft om bij de adel te horen.132 In Amsterdam 
of in Leiden waar het geld met de handel wordt verdiend, is dat wellicht waar. In Den Haag 
gaat het niet op. In ieder geval aan het Lange Voorhout is het streven naar adellijke status en 
er bij willen horen wel degelijk aan de orde. Men probeert het door middel van buitenlandse 
titels (Huygens), de aankoop van heerlijkheden (Van Hogendorp) of vervalste stambomen (De 
Jonge van Ellemeet). De aanschaf van buitenplaatsen met allure past ook in dit beeld. Het 
biedt de gelegenheid om allerlei adellijke symbolen ten toon te spreiden, zoals torens aan een 
huis, een wapen in de toegangspoort of het jachtrecht (Van Veldhuysen). Daarnaast begint 
men met de aanschaf ervan alvast met het voeren van de juiste levensstijl. Een buitenplaats is 
voor deze groep in ieder geval onderdeel van een patroon van “conspicuous consumption”.  In 
de kring rond de koning-stadhouder zijn heel wat ambitieuze sociale stijgers te vinden. 
Tegelijkertijd is het opvallend dat mensen die niet van adel zijn in deze positie komen. Elders 
in Europa zou dat ondenkbaar zijn. In feite is de grens tussen adel en niet-adel in de 
Nederlandse situatie niet hard maar fluïde. 

De aanname vooraf dat een buitenplaats rendabel zou kunnen zijn omdat het een ander 
netwerk oplevert, blijkt niet te kloppen. Veel bewoners van het Lange Voorhout komen in de 
zomermaanden buren tegen die in de winter ook vlak bij wonen. Als de buitenplaatsen op de 
kaart worden uitgezet dan blijkt dat in de zomermaanden de scheiding tussen 
inkomensgroepen groter wordt. De zomerburen zijn meestal uit een vergelijkbare 
inkomensgroep. De eigenaren van de huizen op de strandwallen richting Wassenaar behoren 
grotendeels tot de bovenlaag van de bestuurlijke elite van Den Haag. Alleen de eigenaar van 
Backershagen is een koopman uit Amsterdam. De percelen zijn hier groot. Er woont niet 
alleen adel, maar wie er niet van adel is, wil het meestal wel graag zijn. Rondom de Vliet zijn 
de percelen kleiner en de bewoning is gemengder. Een buitenplaats levert dus niet of 
nauwelijks een kans op een nieuwe interessante buurman op die op termijn schoonfamilie zou 
kunnen worden of je aan een baan kan helpen. Het is aannemelijk dat het bezit van een 
representatief buitenhuis wel een goed middel is om ook in de zomermaanden het netwerk te 
onderhouden. Het zou nuttig kunnen zijn als die buitenplaats in de buurt ligt van de 
buitenplaatsen van andere belangrijke mensen, maar met de beschikbare gegevens is niet aan 
te tonen dat het daadwerkelijk zo werkte. Een deel van de rijken komen we in de zomer 
helemaal niet in de buurt van Den Haag tegen. De oude adel beweegt zich in een groter 
netwerk, over grotere afstanden. Elke tak van de familie heeft een eigen buiten, dus zijn er 
veel logeeradressen en sociale contacten te onderhouden. Zo blijft een verschil tussen oude 
adel en nouveau riches zichtbaar. Aan de top kan zelfs dat verschil vervagen, zoals bij Van 
Schuylenburch of Rendorp die kastelen kopen. Wie het zich kan permitteren en er graag bij 
wil horen, vertoont gedrag van de adel, ook bij de aanschaf van huizen. 

Het gedrag ten aanzien van buitenplaatsen is alles bij elkaar genomen redelijk 
rationeel. Het is status op z'n Hollands. Zeker, er wordt geld uitgegeven om te laten zien waar 
men staat op de maatschappelijke ladder, maar de financiële realiteit verliest men daarbij over 
het algemeen niet uit het oog. Waar er gegevens voorhanden zijn, blijken de uitgaven aan 
buitenplaatsen heel redelijk ten opzichte van het inkomen van de eigenaren. Ook blijft men de 
kosten in de gaten houden. De tuinen ogen op de geïdealiseerde afbeeldingen, spectaculair. 

132 De Jong, Een Deftig Bestaan, 177-178.
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De dure tuinelementen, zoals hoge geschoren hagen, grote oranjerieën en latwerken, worden 
op de gravures benadrukt. Ze blijken in werkelijkheid vaak kleiner. De aanplant bestaat vaak 
voornamelijk uit bomen. Bomen vergen weliswaar een initiële investering, maar leveren op 
den duur, bij kappen of snoeien, ook weer geld op omdat hout kostbaar is in deze periode. 
Verder bevatten de tuinen altijd nuttige elementen zoals visvijvers, moestuinen en 
boomgaarden. Bovendien wordt niet al het land tuin in de strikte zin van het woord. Meestal 
wordt een deel van de landerijen verpacht voor agrarisch gebruik. Bij Zorgvliet blijft een deel 
van het eigendom onaangetast duingebied met alleen een wandelpad. In het geval van 
Zorgvliet overweegt men zelfs het openstellen tegen betaling. Dat neemt niet weg dat er aan 
de buitenplaats waarschijnlijk meer kosten waren verbonden dan dat er in directe zin 
opbrengsten waren. 

Het veelvuldig verkopen bij overlijden is een teken dat de totale waarde door de 
eigenaar anders werd gewaardeerd dan door de erfgenamen. De niet kwantificeerbare baten 
zoals de genoegens van het buiten zijn, maar ook  aanzien en contacten vormden voor  de 
eigenaar waarschijnlijk het sluitstuk van de balans. Dat dat voor zijn erfgenamen niet zo was, 
is eigenlijk niet zo vreemd. Het buiten was aangepast aan de positie en de ambten van de 
eigenaar. De nieuwe eigenaar zal zijn eigen balans hebben opgemaakt. Wanneer hij 
constateerde dat de totale kosten en baten in zijn positie geen positieve balans opleverden of 
met zijn inkomen redelijkerwijs niet te dragen waren, dan werd er verkocht.    
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