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Lijsten van verkiesbaren 1848-1917 

I I N L E I D I N G *  

Historische situering 

Sedert 1815 bestaan de Staten-Generaal in Nederland uit twee afzonder- 
lijke Kamers: de Eerste (ook wel Senaat genoemd) en deTweede Kamer.' 
Toen in r815 de Grondwet van i814 werd herzien, werd vooral op aan- 
drang van de Zuidnederlandse hoge adel in het Koninkrijk een apart ho- 
gerhuis geïnstalleerd.' Anders dan de leden van de Tweede Kamer, die 
door de leden van de Staten der provinciën werden aangewezen voor 
een periode van drie jaar, werden de leden van de Eerste Kamer in de pe- 
riode 1815.1848 door de koning voor het leven benoemd.' De Eerste Ka- 
mer bestond uit veertig tot zestig leden, 'gekozen uit hen die door diensten 
aan den Staat bewezen, door hunne geboorte of gegoedheid onder de 
aanzienlijksten van den lande b e h ~ o r e n ' . ~  Terwijl de Tweede Kamer een 
'Volkskamer' werd genoemd, omdat haar 110 leden op getrapte wijze 
door een deel van het Nederlandse volk werden gekozen, was de Eerste 
Kamer een door de constitutioneel monarch samengesteld orgaan dat uit 
alleen notabelen bestond. De Senaat was bedoeld 'als een rem om over- 
ijling van deVolkskamer tegen te gaan door een rijpere behandeling van 
de wetsvoorstellen en om het evenwicht tussen vorst en volk in stand te 
houden'.' Onder de Grondwet van 1815 was de Eerste Kamer in de prak- 
tijk niet meer dan een 'ménagerie du roi', naar men in Zuid-Nederland 
  telde.^ De koning kon immers het lidmaatschap van de Eerste Kamer als 
gunst verlenen, hetgeen de onafhankelijke opstelling van de Senaat jegens 
de koning en deTweede Kamer beïn~loedde.~ 

De eerstvolgende Grondwetswijziging -in 1840 -bracht een halve- 
ring van het aantal leden der Eerste ~ a m e r . '  De Zuidelijke Nederlanden 
hadden zich inmiddels afgescheiden van het Koninkrijk, zodat het aantal 
senatoren kon worden ~ e r m i n d e r d . ~  Van 1840 tot 1848 telde zij nog 
slechts twintig tot dertig leden. Andere voor de Eerste Kamer belangrijke 
wijzigingen in de Grondwet zouden in 1848 v01gen.~" 

Het resultaat van de Grondwetsherziening in r848 - de artikelen 78 
en 86 - was eenEersteKamer, bestaande uit 39 leden. Zij werdenvoortaan 
gekozen uit de hoogstaangeslagenen in de rijks directe belastingen,'" te 
weten de grondbelasting, de personele belasting en de patentbelasting. 
Het aantal hoogstaangeslagenen per provincie werd zo bepaald dat op 
iedere 3.000 inwoners één persoon verkiesbaar was. Verder werd de zit- 
tingsduur van de leden bepaald op negen jaar, met een derde der leden 
aftredend om de drie jaar. De eerste lijsten van verkiesbaren voor de Eer- 



ste Kamer (ook wel lijsten van hoogstaangeslagenen genoemd) werden 

nog in 1848 samengesteld door Gedeputeerde Staten volgens het Voor- 
lopig Kiesreglement van 1848." In afwachting van een nadere regeling 
koos de koning toen nog de senatoren.13 Dit veranderdemet het totstand- 
komen van de Kieswet van 4 juli 1850 (Stbl. nr.U7).14 De leden van de 
Eerste Kamer werden sindsdien gekozen door Provinciale Staten. 

De Grondwet van 1848 betekende een radicale verandering in het 
kiesstelsel. Met ingang van 1850 werden de leden van de Eerste Kamer 
immers gekozen door een door burgers samengesteld orgaan. Bovendien 
werden zij niet langer benoemd voor het leven, maar voor een vastge- 
stelde termijn uit een - zij het beperkt - deel van de bevolking, waarbij 
de afgevaardigden uit alle provincies afkomstig waren volgens een vaste 
~erdeelsleutel.'~ De verkiezing van de senatoren werd daarmee op een 
meer democratische leest geschoeid, maar zij bleef getrapt tot op de dag 
van vandaag. Tegenwoordig worden de afgevaardigden ter Eerste Kamer 
gekozen op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging.z6 De kie- 
zers in de provincie kiezen de leden van Provinciale Staten, die allen lid zijn 
van een politieke partij. Zij wijzen op hun beurt de leden van de Eerste 
Kamer aan in evenredigheid van het aantal op een partij uitgebrachte 
stemmen. Het aantal afgevaardigden van een partij in de Eerste Kamer 
vormt daardoor een afspiegeling van het totaal aantal op een partij uitge- 
brachte stemmen. 

Hoewel er in 1848 belangrijke veranderingen werden aangebracht in 
de wijze waarop de senatoren werden gekozen, verstomde de discussie 
over de Eerste Kamer niet.I7 Alleen zeer welgestelden kwamen in aanmer- 
king voor een zetel en sommigen vonden dat de beperking van verkiesba- 
ren tot de 'geldaristocratie' diende te worden afgeschaft.'8 Anderen trok- 
ken in het algemeen het nut van een Eerste Kamer in twijfel.19 In de loop 
van de tweede helft van de 19e eeuw werd de roep om een uitbreiding van 
het kiesrecht steeds luider. Met de Grondwetsherziening van 1887 werd 
hieraan enigszins gehoor gegeven. Toen werd bepaald dat de kandidaat òf 
behoorde tot de hoogstaangeslagenen in de directe belastingen òf één of 
meer hoge en gewichtige openbare betrekkingen bekleedde of bekleed 
had. Deze bijzondere betrekkingen werden in 1887 eerst provisioneel en 
in 1890 definitief bij wet aangewezen.'O Het passief kiesrecht voor de Eer- 
ste Kamer werd daarmee uitgebreid tot wat wel is genoemd 'de ambtelijke 
aristocratie'."' Tevens werd in 1887 het aantal verkiesbaren verdubbeld 
door de aanwijzing van één op elke vijftienhonderd inwoners per provin- 
cie en daarnaast werd het aantal senatoren vastgesteld op vijftig: de helft 
van dat van deTweede Kamer. 

De wet van 14 augustus 1890 gaf de definitieve lijst van 'hoge en ge- 
wichtige openbare betrekkingen'." Daarmee werd voorkomen dat sena- 
toren die niet langer op de lijsten van hoogstaangeslagenen voorkwamen, 



Lijsten van verkiesbaren 1848-1917 

voortijdig moesten aftreden."' Het lidmaatschap van de Eerste Kamer zelf 
was immers de beste waarborg voor de geschiktheid van de betrokkene 
wegens de reeds opgedane ervaring. Deze wet nam onder meer ook het 
lidmaatschap van deTweede Kamer opZz4 waardoor de weg naar de Eerste 
Kamer werd geopend voor mindervermogenden die hun sporen hadden 
verdiend in de politiek.25 De lijst van hoge en gewichtige openbare be- 
trekkingen werd in de periode 1890-1917 niet meer gewijzigd. 

De laatste Grondwetsherziening die hier van belang is, betreft die van 
1917, waarbij de voorwaarden voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer 
volledig gelijk gesteld werden aan die voor deTweede Kamer, zodat het 
daarmee voor alle volwassen mannelijke Nederlanders werd opengesteld. 
Toen de bijzondere vereisten in 1917 waren afgeschaft, werd het opstellen 
van de lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
overbodig. 

Visuele kennismaking 

Afbeelding 1 betreft een fragment van de lijst van hoogstaangeslagenen 
der provincie Zuid-Holland in 1848, vastgesteld volgens het Voorlopig 
Kiesreglement. De lijsten uit 1848 bestaan uit slechts drie kolommen: de 
eerste kolom geeft het volgnummer van de hoogstaangeslagene, de twee- 
de vermeldt respectievelijk zijn achterna(a)m(en), zijn titel(s) en zijn voor- 
letter(~), en de derde kolom geeft de woonplaats. Alle provinciale lijsten 
van 1848 zijn ongeveer op deze wijze ingericht.'6 

De afbeeldingen 2 en 3 bestaan uit het eerste en het derde blad van de 
gesloten lijst der hoogstaangeslagenen in de directe belastingen in de pro- 
vincie Zuid-Holland (ware grootte ca.40 x 60 cm), zoals gepubliceerd in 
de Nederlandsche Staatscourant no. 193 van vrijdag 16 augustus 1850 vol- 
gens de voorschriften van de Kieswet van 1850. 

Kolom 1 geeft het volgnummer van de hoogstaangeslagene. Dit is 
tevens het rangtelnummer dat aangeeft, welke plaats de hoogstaangesla- 
gene op de provinciale lijst inneemt op basis van de som der aanslagen in 
de directe b e l a ~ t i n g e n . ~ ~  De volgnummers worden met ingang van 1888 
minder interessant, omdat de lijsten dan niet langer zijn geordend volgens 
de som der aanslagen in de rijks directe belastingen, maar er voor alle 
provinciale lijsten een alfabetische rangschikking is aangebracht op de 
familiena(a)m(en) van de hoogstaangeslagenen. 

Kolom 2 geeft de familiena(a)m(en), kolom 3 de voorna(a)m(en) en de 

eventuele  titel^,'^ kol01114 de geboorteplaats, kolom 5 de geboortedatum, 
kolom 6 de gemeenten waar een aanslag in de directe belastingen was 
geschied. Kolom 7 geeft-eventueel- het bedrag van de aanslag in de 
grondbelasting, kolom 8 -eventueel - het aanslagbedrag in de persone- 
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Ie belasting, kolom 9 -eventueel - het bedrag van de aanslag in de pa- 
tentbelasting en kolom 10 vermeldt de som van deze belastingaansla- 
gen." Deze belastingaanslagen werden inclusief rijksopcenten, maar ex- 
clusief gemeentelijke opcenten vermeld.3o 

Ter illustratie wordt een voorbeeld kort besproken, afkomstig van 
afbeelding z .  Zijne Koninklijke Hoogheid prins Frederik der Nederlan- 
den, geboren te Berlijn op a8  februari 1797, werd in 1850 geboekt als 
hoogstaangeslagene in de provincie Zuid-Holland op grond van de som 
der aanslagen in de directe belastingen die hij dat jaar betaalde, te weten 
f 14.426,88. Wegens dit bedrag kreeg hij volgnummer I, waaruit blijkt dat 
hij in 1850 de hoogste aanslag in de rijks directe belastingen betaalde van 
alle hoogstaangeslagenen in de provincie Zuid-Holland. Zijn totale aan- 
slag bestond toen uit een aanslag in de grondbelasting in de gemeente 
Wassenaar van f z .314,o~~ en een grondbelastingaanslag in de gemeente 
's-Gravenhage van f 1235.76. Naast aanslagen in de grondbelasting ver- 
meldt de lijst tevens dat de prins een aanslag in de personele belasting be- 
taalde te Wassenaar van f 6x5,8l5 en in 's-Gravenhage van f 10.261,25? 

Afbeelding 4 geeft het model van de vernieuwde vormgeving van 
de lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer volgens het Koninklijk 
Besluit van 7 februari 1894 (Stbl. 30).'2 Sindsdien worden van de hoogst- 
aangeslagenen nog slechts de achterna(a)m(en), de titel(s), de voor- 
na(a)m(en), de woonplaats, de geboorteplaats, de geboortedatum en 
eventueel de datum van naturalisatie  erm meld.'^ De aanslanen in de direc- 
te belastingen en de gemeenten waar de aanslagen waren geschied, komen 
dan niet meer op de lijsten voor. Na de invoering van de vermogensbelas- 
ting en de heffing op bedrijfs- en andere inkomsten in 1893/9434 en de 
belofte van de overheid deze fiscale gegevens geheim te houden, ontbre- 
ken de belastingbedragen op de lijsten. Hoewel zij na 1893 als namen- 
lijsten nog interessant blijven, verliezen zij daarmee veel waarde voor his- 
torisch onderzoek.35 Afbeelding 5 is een illustratie van de wijzigingen die 
in 1894 in de vormgeving van de lijsten werden aangebracht. 

De inrichting van de lijstenvan hoogstaangeslagenen is voor alle pro- 
vincies in hoge mate identiek wegens de voorschriften die daarvoor in de 
Kieswet waren vastgelegd.36 Gewoonlijk worden echter nog aparte ko- 
lommen opgenomen die de woonplaats en eventueel de dagtekening van 
naturalisatie der hoogstaangeslagene geven, maar deze ontbreken in het 
besproken voorbeeld (afkomstig van afbeelding z). O p  grond van de aan- 
slagen in de personele belasting - die werd geheven op uiterlijke tekenen 
van welstand in de gevoerde huishouding37- kan echter worden aange- 
nomen dat de prins in 1850 zowel in Wassenaar als in 's-Gravenhage 
woonachtig was. 

Het aantal hoogstaangeslagenen varieert per provincie wegens de 
wettelijk voorgeschreven verhouding van één verkiesbare op de 3.000 
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 inwoner^.^' Tot en met 1887 worden per jaar op alle provinciale lijsten 
van hoogstaangeslagenen te zamen de gegevens van in totaal ongeveer 
1.000 personen vermeld. Met ingang van 1887 werd het aantal hoogst- 
aangeslagenen per provincie verdubbeld tot één op de 1.500 inwoners.39 
Aangezien de lijsten van 1887 al waren samengesteld toen de wet van 
kracht werd, staan met ingang van 1888 twee keer zoveel hoogstaange- 
slagenen op de lijsten vermeld. Boven de provinciale lijst wordt soms ook 
de provinciale bevolkingsomvang volgens de laatst gehouden volkstel- 
ling h er meld,^“ zodat dan kon worden nagerekend of het aantal vermelde 
hoogstaangeslagenen in overeenstemming was met de wettelijk voorge- 
schreven verhouding. O p  veel lijsten ontbreekt dit gegeven echter. 

De lijsten werden twee maal per jaar gepubliceerd in de Staatscourant 
en in provinciale dagbladen: de eerste keer omstreeks mei en de tweede 
keer omstreeks O p  de eerste publikatie volgde de mogelijkheid 
voor zowel de betrokkenen als voor derden om bezwaren tegen de ver- 
meldingen op de lijst in te dienen. Doorgaans geschiedde dit door de be- 
trokkene zelf als de vermelding niet correct was, of door de nabestaanden 
wanneer de hoogstaangeslagene inmiddels was overleden. Boven de 
tweede - gesloten, en dus definitieve - lijst worden vaak tevens de wijzi- 
gingenvermeld, die werden aangebracht naar aanleiding van reclames op 
de eerste publikatie, maar soms ontbreken zij?" 
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2 A D M I N I S T R A T I E V E  

O N T S T A A N S G E S C H I E D E N I S  

Formele grondslag 

Het Voorlopig Kiesreglement van 1848 (Stbl. 53, art.7) en later de Kieswet 
van 1850 (Stbl. 37) schreven voor, dat door Gedeputeerde Staten jaarlijks 
een lijst moest worden opgemaakt van de hoogstaangeslagenen in de 
directe belastingen die in de betreffende provincie woonden. De belang- 
rijkste wijzigingen in deze Kieswet zijn hierboven reeds besproken. Zij 
vonden plaats in 1887 (Stb1.154). in 1894 (Stbl.5) en ten slotte in 1917 
(Stbl. 398, 399, 400, 600, 661, 662 en 663), toen het opstellen ervan door 
de Grondwetswijziging feitelijk werd afgeschaft. 

Uitvoeringsbesluiten e n  -procedures 

In 1848 vond de Grondwetswijziging plaats waardoor het opstellen van 
de lijsten van verkiesbaren noodzakelijk werd. De eerste lijsten van 
hoogstaangeslagenen werden nog in 1848 samengesteld om direct een 
Eerste Kamer volgens de nieuwe Grondwet te kunnen samenstellen. Deze 
eerste liisten hadden een provisioneel karakter: het ziin namenliisten waar- 
op bijvoorbeeld nog geen aanslagbedragen worden vermeld. De Grond- 
wet van 1848 schreef voor dat het kiesrecht bij wet nader geregeld moest 
worden. De Kieswet kwam op 4 juli 1850 tot stand (Stbl. 37).43 

Deze Kieswet regelde onder meer de wijze waarop de lijsten van ver- 
kiesbaren voor de Eerste Kamer dienden te worden samengesteld. Ge- 
deputeerde Staten van iedere provincie moesten jaarlijks een lijst van 
hoogstaangeslagenen opstellen, 'hen aanwijzende, die in de op het oog- 
enblik van het vaststellen der lijst tot de loopende dienst behoorende ko- 
hieren, in de rijks directe belastingen, zoo in opcenten als in hoofdsom, het 
hoogst zijn aangeslagen'.44 Daarbij werd de man geacht de aanslag in de 
directe belastingen te betalen van zijn vrouw, en de vader die van zijn min- 
derjarige kinderen, wegens de goederen waarvan hij het vruchtgenot 
had.45 Als bewijsmiddelen voor het bestaan van de aanslag vereiste de 
wet het aanslagbiljet en een uittreksel uit de kohieren der directe belastin- 
gen?6 

Bij het totstandkomen van de lijsten der hoogstaangeslagenen stelden 
de ontvangers der directe belastingen eerst opgaven samen 'waarin elke 
belastingschuldige, op hunne tot de loopende dienst behoorende kohie- 
ren voorkomende, en het bedrag, waarvoor hij in elke belasting afzonder- 
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lijk is aangeslagen, wordt a a n g e ~ e z e n ' . ~ ~  Zij zonden deze opgaven ver- 
volgens naar de voorzitter van de gemeenteraad. Hij nodigde de inwo- 
ners der gemeente uit om 'zoo zij elders in de directe belastingen zijn aan- 
geslagen, daarvan vóór den 15denFebruarij te d ~ e n b l i j k e n ' . ~ ~ ~ e r v o l ~ e n s  
werden de eventueel aangevulde opgaven door de voorzitter van een 
waarmerk voorzien en in principe vóór I april naar Gedeputeerde Staten 
gezonden.49 Zij nodigden daarop de inwoners der provincie uit om 'zoo 
zij elders in de rijks directe belastingen zijn aangeslagen daarvan vóór den 
rsten April te doen blijken'.50 Het kon immers voorkomen dat een hoogst- 
aangeslagene wegens bezit van onroerend goed, het voerenvan een twee- 
de huishouding of bedrijf ook nog in een andere dan de woonprovincie 
belastingplichtig was. Onder ingezetene der provincie of der gemeente 
verstond artikel 2 van de Kieswet 'hem, die zijne woonplaats gedurende 
het laatste, aan de sluiting voorafgaande jaar binnen de provincie of ge- 
meente gehad heeft'. 

Daarna, maar vòòr de laatste dag van april, stelden Gedeputeerde 
Staten een lijst van de hoogstaangeslagenen in de provincie vast. Het aan- 
tal hoogstaangeslagenen was - zoals reeds vermeld - afhankelijk van het 
aantalinwoners: tot en met 1887 was dat één op de 3.000, daarna één op de 
1.500 inwoners. Deze eerste lijst diende dan volgens de Kieswet dadelijk 
eind april, begin mei te worden gepubliceerd in een provinciaal dagblad5' 
en in de Staatscourant, omdat zij openbaar moest zijn en vooral bekend. 
Immers, ieder die ten onrechte op de lijst voorkwam, ontnam daarmee een 
ander zijn terechte plaatsing. Doorgaans treft men in mei, maar soms pas 
in juni, de eerste versie van de lijsten der hoogstaangeslagenen aam5' 

Dan bestond de mogelijkheid voor alle Nederlanders die over het 
volle genot der burgerlijke en burgerschapsrechten beschikten, bezwaren 
tegen de lijst in te dienen.53 Deze konden bijvoorbeeld betrekking hebben 
op 'onbehoorlijke' vermelding van gege~ens .5~  De bezwaren werden 
door middel van een van bewijsstukken voorzien verzoekschrift inge- 
diend bij Gedeputeerde Staten. Zij namen daarop een met redenen om- 
kleed besluit en brachten eventueel correcties aan op de lijst, waarna de 
belanghebbende in kennis werd ge~te ld .~ '  Daarop volgde een periode 
van acht dagen waarin men tegen een besluit van Gedeputeerde Staten 
bezwaar kon aantekenen. De zaak werd dan aan de arrondissementsrecht- 
bank ~ o o r g e l e ~ d . 5 ~  Gedeputeerde Staten dienden zich uiteindelijk neer te 
leggen bij de uitspraak van de rechtbank en de eventueel opgelegde cor- 
recties op een definitieve lijst van hoogstaangeslagenen aan te brengen.57 

De aldus samengestelde lijst van verkiesbaren werd omstreeks 8 juni 

door Gedeputeerde Staten gesloten en vervolgens opnieuw - voor de 
tweede maal, maar nu in een definitieve versie - gepubliceerd in een pro- 
vinciaal dagblad en in de Staatscourant. Daarnaast schreef de Kieswet 
voor dat tevens een afschrift van de lijst werd gezonden naar de Minister 



Moes 

van Binnenlandse De definitieve lijst bleef van kracht tot 8 juni 

van het daaropvolgende jaar, tenzij rechterlijke uitspraken aanleiding 
vormden voor het aanbrengen van ~ i j z i g i n g e n . ~ ~  In deze uitvoeringspro- 
cedures werden in de periode 1850.1917 geen belangrijke wijzigingen 
aangebracht. 

Naast voorschriften voor de wijze waarop de lijst van hoogstaange- 
slagenen tot stand diende te komen, bepaalde de Kieswet van 1850 tevens 
hetgeen moest worden vermeld: 'De lijst vermeldt, behalve den naam, de 
voornamen van den hoogstaangeslagene, de plaats en dagteekening zij- 
ner geboorte, de dagteekening zijner naturalisatie, zoo deze heeft plaats 
gevonden, het bedrag, waarvoor hij in elke belasting afzonderlijk is aan- 
geslagen, en waar de aanslag is geschied'.60 In de periode 1850-r893 ble- 
ven de vorm en de inhoud van de lijsten ongewijzigd, maar in 1894 wer- 
den daarin - zoals hierboven reeds is vermeld - belangrijke veranderin- 
gen aangebracht. 

Interpretatie en betrouwbaarheid 

De bedoeling van het opstellen van de lijsten was het aanwijzen van de- 
genen die op grond van de door de wet gestelde criteria passief kiesrecht 
genoten en in aanmerking kwamen voor een zetel in de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal. De lijsten vermelden daarom alleen mannelijke Neder- 
landers met een woonplaats binnen het 'Rijk in Europa', die tot de hoog- 
ste betalers van de directe belastingen in de woonprovincie behoorden in 
de periode 1850-1~x7.~' Weliswaar kwamen na 1887 tevens zij die hoge of 
gewichtige openbare betrekkingen hadden vervuld ervoor in aanmer- 
king, maar het zou een misvatting zijn te veronderstellen dat ook zij op 
de lijsten van hoogstaangeslagenen worden vei-meld. 

EnkeIe beperkingen 
De lijsten van verkiesbaren geven informatie over rijke ingezetenen en 
vormen een interessante bron voor systematisch historisch onderzoek 
naar de  ge-eeuwse maatschappelijke toplaag. Belangrijke beperkingen 
van de bronvoor dergelijkonderzoekvloeienvoort uit hetgeen inde Kies- 
wet van 1850 werd bepaald. Deze schreef om te beginnen voor dat men 
een minimumleeftijd van dertig jaar bereikt diende te hebben om op de 
lijst te worden opgenomen. Welgestelden die jonger waren dan dertig 
jaar, worden op de lijsten dus niet vermeld. Echter, jongeren- minderja- 
rige kinderen, jonger dan 23 j a a r 6 z v a n  wie de vader het vruchtgenot 
van de goederen had, worden wel in zekere zin vertegenwoordigd door 
de aanslag van de vader op de lijsten, maar zij worden op de lijsten niet 
vermeld. 
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Hoewel ook gehuwde rijke vrouwen niet op de lijsten van verkiesba- 
ren worden vermeld, werden zij volgens de wet vertegenwoordigd door 
hun man,63 zodat hun belastingaanslagen op de lijsten deel uitmaken van 
de aanslagen die daar op naam van de echtgenoot staan. Rijke alleenstaan- 
de vrouwen - ongehuwden en weduwen - die volgens een tijdgenoot64 
geen uitzonderingen waren, komen op de lijsten van verkiesbaren echter 
niet voor. 

Ook binnen het 'Rijk inEuropa' woonachtigen, die niet over het volle 
genot der 'burgerlijke en burgerschapSregten' beschikten, zoals bijvoor- 
beeld zij die onder curatele stonden of een andere nationaliteit bezaten, 
maar hier wel eigenaar waren van onroerend goed waarover veel grond- 
belasting was verschuldigd, hier een groot en rijk gemeubileerd huis be- 
woonden of een aanzienlijk bedrijf voerden, worden niet op de lijsten van 
verkiesbaren vermeld. Wanneer er sprake was van een uit het buitenland 
afkomstige hoogstaangeslagene, diende voor alle duidelijkheid op de lijst 
een datum van naturalisatie te worden vermeld waaruit onvoorwaardelijk 
bleek dat hij Nederlander was6' 

Fiscale grondslag der verkiesbaarheid voor de Eerste Kamer 
De verkiesbaarheid werd verder bepaald door de som van de aanslagen in 
de drie directe belastingen: de grond-, de personele- en de patentbelas- 
ting. De grondbelasting werd geheven op bezit van Nederlandse vaste 
goederen, zowel on- als gebouwd onroerend goed. De personele belas- 
ting was een soort w e e l d e b e ~ a s t i n ~ . ~ ~  Zij werd geheven op uiterlijke teke- 
nen van welstand en was gebaseerd op zes grondslagen, te weten: de huur- 
waarde van het pand dat men bewoonde, het aantal deuren en vensters, 
het aantal haardsteden, de waarde van het meubilair, het aantal dienst- 
boden en het aantal paarden. De patentbelasting werd geheven op de uit- 
oefening van handel, bedrijf, handwerk of nering.67 Wegens het gelimi- 
teerde karakter van de personele- en de patentbelasting was voor de ver- 
kiesbaarheid de grondbelasting c.q. grondbezit van het grootste gewicht. 
Grondbezit kon men immers in principe onbeperkt uitbreiden, terwijl de 
personele- en de patentbelasting aan een zeker maximum waren gebon- 
den. O p  de lijsten van verkiesbaren worden dus vooral, doch niet uitslui- 
tend, rijke grondbezitters met onroerend goed binnen het 'Rijk in Europa' 
vermeld. 

Zoals bij alle fiscale bronnen, dient rekening gehouden te worden met 
een zekere, maar nauwelijks te bepalen mate van belastingontduiking en 
-ontwijking, waardoor de aanslagen slechts een beperkt inzicht geven in 

de rijkdom. Daarnaast is voor een juiste interpretatie inzicht in verande- 
ringen in de belastingwetgeving onontbeerlijk. Aangezien daarover reeds 
veel is gepubliceerd,68 wordt volstaan met een verwijzing naar Bijlage 2 
waar een overzicht van de betreffende belastingwetgeving is opgeno- 



men. Wel wordt hier nog vermeld dat een eigenaar ook over met hypo- 

theken bezwaarde vaste goederen grondbelastingplichtig was, de aan- 
slag in het personeel afhankelijk was van de woonplaatsomvang, ook be- 
heerders van andermans goederen patentplichtig konden zijn en men bo- 
vendien vrijdom van belasting kon genieten. Er kan dus niet zonder meer 
worden gesteld dat de rijkdom groter was naarmate de belastingaanslag 
hoger was. 

Een van de belangrijkste beperkingen van de bron is dat effectenbezit 
althans tot 1894 onbelast was.69 Door dit veelbesproken 'privilege der 
couponknippers'70 werden rijke effectenbezitters met betrekkelijk lage 
aanslagen in de grondbelasting, de personele belasting en de patentbelas- 
ting op de lijsten niet vermeld.- Ik wil dit met behulp van twee voorbeel- 
den illustreren, afkomstig uit twee verschillende soorten aanvullende 
bronnen: aangiften van nalatenschappen in verband met de heffing van 
het recht van successie en van overgang (ook wel memories van successie 
genoemd) en de al veel in het historisch onderzoek gebruikte boedelinven- 
tari~sen.~' 

Een fraai voorbeeld van een schatrijke rentenier die niet op de lijsten 
van verkiesbaren wordt vermeld is, Louis Drucker. Hij overleed op 4 au- 
gustus 1884 in zijn woning 'Welgelegen' tevoorschoten en liet een fortuin 
na van f g,g miljoen. Het vermogen van Drucker werd uitvoerig gespeci- 
ficeerd in zijn memorie van successie.73 Het bestond voor een kleine f4,8 
miljoen (48%) uit buitenlandse effecten, f4,3 miljoen (43%) aan hypothe- 
ken, onderhandse leningen en contanten in prolongatie uitgezet, f 775.000 
(8%) aan diverse binnenlandse fondsen en aan Nederlandse aandelen een 
kleine f 13.ooo (0.1%). De revenuen van deze beleggingen bedroegen ruim 
f 6o.ooo.Verder beschikte hij over ongeveer f 2.500 aan contanten en saldi 
van rekeningen courant. Drucker bezat ook onroerend goed, maar niet 
veel. Het bestond uit de buitenplaats 'Welgelegen' te Voorschoten die 
werd getaxeerd op f 16.000 en een huis aan de Leidsche Kruisstraat te Am- 
sterdam ter waarde van f 3.000. De inboedel vertegenwoordigde een ge- 
schatte waarde van ongeveer f s . ~ ~ ~ .  

Een ander voorbeeld is afkomstig uit de Amsterdamse boedelinven- 
tarissen. De Amsterdammer H.P.H. Arnold overleed 18 februari 1855 op 
77-jarige leeftijd en was toen zonder beroep.74 Uit zijn boedelinventaris 
valt op te maken dat hij weliswaar minder vermogend was dan Louis 
Drucker, maar toch ook een aanzienlijk fortuin had vergaard. Hij bezat 
voor bijna f goo.ooo aan effecten en was eigenaar van twee huizen, waar- 
van hij er één zelf bewoonde, namelijk aan de Keizersgracht nummer 315 
te Amsterdam. De huizen werden niet getaxeerd - dat liet men doorgaans 
na bij het opmaken van een boedelinventaris -maar hij betaalde f 262 aan 
grondbelasting en daarnaast f 130 aan personele belasting, terwijl hij in 
het patent niet was aangeslagen. Daarmee bedroeg zijn totale aanslag in 
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de directe belastingen f 392, zodat hij het vereiste minimum-belastingbe- 
drag van f 891,29 in 1850 voor de Noordhollandse lijst van verkiesbaren 
lang niet haalde. 

Ook welgestelde Nederlanders wier rijkdom voornamelijk bestond 
uit bezit buiten ons land, komen op de lijsten van verkiesbaren niet voor. 
Zo konden bezitters van bijvoorbeeld uitgestrekte landerijen overwegend 
in het buitenland of in de koloniën zeer welgestelde Nederlanders zijn, die 
echter wegens hun lage aanslagen in de directe belastingen niet tot de 
hoogstaangeslagenen behoorden. Dergelijke welgestelden zullen ver- 
moedelijk vooral in de grensprovincies en in de koloniën zijn voorgeko- 
men. Hetzelfde geldt voor degenen wier rijkdom voor een belangrijk deel 
bestond uit weelderig ingerichte tweede huizen in het buitenland en eige- 
naars van bijvoorbeeld buiten de grenzen gevestigde fabrieken met be- 
trekkelijk lage aanslagen in de directe belastingen. Zij konden tot dege- 
nen behoren die in werkelijkheid de rijkste inwoners waren, maar ook zij 
worden op de lijsten niet vermeld. De lijsten van hoogstaangeslagenen 
verstrekken dus gegevens van zeer rijke ingezetenen. maar dit betekent 
niet per se dat zij daadwerkelijk de rijksten waren. 

Wijze van samenstelling en de gevolgen daarvan 
voor historisch onderzoek 
De lijsten werden per provincie opgesteld en dit heeft consequenties voor 
het gebruik ervan in historisch onderzoek: de bron heeft een provinciaal 
karakter en kan daarom het beste voor provinciaal (of lokaal) onderzoek 
worden benut. Bijeenvoeging van alle provinciale lijstenvan verkiesbaren 
zal niet zomaar resulteren in een lijst van de hoogste mannelijke belasting- 
betalers van dertig jaar en ouder in Nederland. 

Het aantal verkiesbaren per provincie was immers afhankelijk van de 
omvang der provinciale bevolking. Hierdoor varieert niet alleen het aan- 
tal hoogstaangeslagenen per provincie, maar verschilt ook de vereiste 
minimum-belastingaanslag per provinciale lijst.75 Bij een gelijke totale 
aanslag in de drie directe belastingen zou iemand in de ene provincie wel 
en in de andere niet op de lijst van hoogstaangeslagenen kunnen voorko- 
men. Daarnaast kon men door toevallige omstandigheden zijn plaats op 
de lijst verliezen, zonder echter in gegoedheid te zijn achteruitgegaan, bij- 
voorbeeld wegens de verhuizing van één of meer kapitaalkrachtige perso- 
nen naar de provincie waarin men zelf woonde. 

Ook bij het gebruik van de lijsten in provinciaal onderzoek moet reke- 
ning worden gehouden met de beperkingen van de bron. Bij het opstellen 

van de lijsten werd een beroep gedaan op de vrijwillige aangifte door de 
belastingplichtige. Men diende volgens de Kieswet uit eigen beweging 
aanslagen te melden in andere gemeenten of provincies dan de woon- 
plaats en -provincie. Onvolledige opgave en registratie zijn daardoor niet 
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uitgesloten. Zo is het denkbaar dat iemand die de fiscale drempel van de 
woonprovincie al was gepasseerd, de aangifte van bezit van vaste goe- 
deren elders achterwege liet. Aanvullend onderzoek in toetsende en ver- 
rijkende bronnen verdient daarom aanbeveling. 

Betrouwbaarheid 
Ter controle van de opgenomen gegevens werden de lijsten van verkies- 
baren voor de Eerste Kamer jaarlijks met opzet twee maal gepubliceerd in 
de Staatscourant en in provinciale dagbladen. De achterliggende gedachte 
hiervan was natuurlijk te komen tot zo nauwkeurig mogelijke lijsten via 
een eerste - voorlopige - en een tweede - definitieve - publikatie. Wel- 
licht werd hiermee een beroep gedaan op sociale controle, want zowel 
de betrokkene als derden konden naar aanleiding van de eerste publikatie 
bezwaren indienen en om correcties verzoeken. In de praktijk blijkt dat dit 
ook is gebeurd, zij het in beperkte mate?' Men kan aannemen dat onjuiste 
gegevens van de eerste lijsten zijn gecorrigeerd en de in de gesloten lijsten 
opgenomen gegevens in het algemeen redelijk betrouwbaar ~ i j n . 7 ~  Con- 
trole kan overigens eenvoudig plaatsvinden met behulp van de verderop 
genoemde toetsingsbronnen. 

Concluderend kan men stellen dat de lijsten van verkiesbaren voor de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal een rijke bron zijn voor historisch on- 
derzoek naar de maatschappelijke toplaag van de Nederlandse samen- 
leving in de periode 1848-1917. De lijsten geven in een goed toeganke- 
lijke en complete serie lijsten per provincie veel informatie over zeer rijke 
inwoners. De aard van de bron maakt het verder goed mogelijk om de 
vermelde gegevens te controleren en aan te vullen met informatie uit an- 
dere bronnen. 
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3 V E R W I J Z E N D E  N O T I T I E S  

Vindplaatsen 

Zoals reeds eerder werd vermeld, schreef de Kieswet van r85ovoor dat de 
lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal jaarlijks 
minimaal twee maal gepubliceerd dienden te worden in een dagblad7' uit 
de betreffende provincie en in de Staatscourant. Doorgaans staat boven 
iedere provinciale lijst in de Staatscourant de naam vermeld van het pro- 
vinciale dagblad waarin de lijst eveneens werd gepubliceerd. Het gebruik 
van de Staatscourant biedt het voordeel dat daarin jaarlijks alle provinciale 
lijsten werden gepubliceerd, terwijl in de provinciale dagbladen uiteraard 
slechts de lijst van de betreffende provincie werd opgenomen. Volledig- 
heidshalve wordt nog vermeld, dat zij -nadat de gesloten lijsten in de 
Staatscourant en de provinciale dagbladen waren gepubliceerd - ook in 
het Provinciaal Blad van de provincie werden gepubliceerd. 

Aanvullende bronnen 

Gerelateerde bronnen 
De lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
werden samengesteld op basis van de aangifte van de ontvangers der 
directe belastingen. Daarna werden zij eventueel gecorrigeerd naar aanlei- 
ding van reclames die door de betrokken hoogstaangeslagenen zelf of 
door derden werden ingediend bij Gedeputeerde Staten. Het is mogelijk 
dat het basismateriaal in de vorm van kladlijsten incidenteel bewaard is 
gebleven, maar doorgaans zal dit zijn vernietigd. Zie verder ook hieron- 
der: 'T~etsin~sbronnen' en 'Combinatie en verrijking van de informatie'. 

Toetsingsbronnen 
De op de lijsten van verkiesbaren vermelde gegevens kunnen worden ge- 
toetst met informatie uit verschillende bronnen. Allereerst zijn er de pu- 
blikaties van de 'lijsten der hoogstaangeslagenen' in de betreffende pro- 
vinciale dagbladen79 en Provinciale Bladen, die identiek behoren te zijn. 
Verder schreef de Kieswet voor dat er tevens afschriften van de gesloten 
lijsten der hoogstaangeslagenen door Gedeputeerde Staten werden ge- 
zonden naar de Minister van Binnenlandse Zaken. Voor de leden van de 
Staten-Generaal onder de hoogstaangeslagenen kunnen ook de geloofs- 
brieven nog worden benukaO Verder kunnen akten van de burgerlijke 



stand en het bevolkingsregister worden gebruikt om de biografische ge- 
gevens te controleren c.q. aan te vullen. De titels van de hoogstaangesla- 
genen kunnen worden gecontroleerd met behulp van onder meer de 
Nederlandse Adels- en Patriciaatsboekjes en de gepubliceerde lijsten van de 
Nederlandse adel in het  taatsb blad.^" Ook de gegevens over naturalisatie 
kunnen worden gecontroleerd met behulp van het Staatsblad: het betref- 
fende nummer van het Staatsblad staat doorgaans in een voetnoot op de 
lijst van verkiesbaren vermeld. De aanslagen in de directe belastingen kun- 
nen incidenteel worden getoetst met behulp van belastingkohieren die 
soms nog aanwezig zijn in de gemeentearchieven8z en met kadastrale ar- 
chieven voor wat betreft de grondbelasting. Ook lijsten van kiezers ter 
benoeming van afgevaardigden voor deTweede Kamer der Staten-Gene- 
raal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad komen daarvoor in aan- 
merkix~g.'~ 
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4 M O G E L I J K E  G E B R U I K S W I J Z E N  I N  H E T  

H I S T O R I S C H  O N D E R Z O E K  

Themata 

De bron leent zich goed voor onderzoek op zowel lokaal, regionaal als 
nationaal niveau naar: 
- elites; 
- inkomens- en vermogensverhoudingen; 
- familiegeschiedenis; 
- de verdeling van onroerend goed. 

Combinatie e n  verrijking van de  informatie 

De gegevens van de lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal kunnen worden aangevuld met verschillende bronnen. 
De biografische gegevens van de hoogstaangeslagenen die tot leden van 
de Eerste en de Tweede Kamer werden gekozen, kunnen worden aange- 
vuld met informatie uit de gecomputeriseerde databestanden van het Par- 
lementair Documentatie Centrum, Rijksuniversiteit  eid den.'^ Daarin zijn 
onder meer ook gegevens betreffende de beroepen en de carrières opge- 
nomen. Voor de andere hoogstaangeslagenen kunnen bijvoorbeeld de 
collectie familiearchieven en de publikaties van het Centraal Bureau voor 
Genealogie worden geraadpleegd, evenals de verschillende bewaard ge- 
bleven huis- en familiearchieven in de rijks- en gemeentelijke archiefbe- 
waarplaatsen e.d. Verder kunnen de 'kohieren van de gemeentelijke hoof- 
delijke omslag'85 en de 'lijsten van kiezers ter benoeming van afgevaardig- 
den voor deTweede Kamer der Staten-Generaal', '( ...) voor de Provinciale 
Staten' en '( ...) voor de ~ e m e e n t e r a a d ' ~ ~  worden benut om de hoogstaan- 
geslagenen in sociaal opzicht beter te kunnen plaatsen. De hypothecaire 
en kadastrale archieven kunnen worden gebruikt om de op de lijsten ver- 
melde aanslagen in de grondbelasting te verrijken.a7 Daarnaast kunnen 
notariële akten van eigendomstransmissie waardevolle informatie geven 
over mutaties in het bezit van vaste goederen en koop- en soms ook huur- 
en pachtprijzen. De op de lijsten vermelde aanslagen in de personele be- 
lasting kunnen bijvoorbeeld worden aangevuld met informatie uit boedel- 

inventarissen en boedelscheidingen, terwijl ook memories van successie 
daarbij van belang kunnen zijn. Voor de aanslagen in de patentbelasting 
kunnen de registers van patentplichtigen worden gebruikt om extra gege- 
vens te verkrijgena8 en wellicht soms ook nog bewaard gebleven bedrijfs- 



archieven. Ook veel gedrukte bronnen kunnen interessant zijn voor ver- 

rijking van de lijstenvan verkiesbaren. Genoemd kunnen worden bijvoor- 

beeld verschillende publikaties uit de serie Jaarcijfers omtrenf bevolking, 
landbouw, handel, belastingen, onderwijs enz., uitgegeven door de Vereeni- 
ging voor de Statistiek in Nederland, en de Statistiek van hef Koninkrijk 
der Nederlanden. Opgaven befrefende de verdeeling van het grondbezif, z dln. 
('s-Gravenhage 1881) uitgegeven door het Departement van Finanfien, en 
de Nederlandse Adels- en Patriciaafsboekjes en Staakalmanakken. 
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N O T E N  

" Gaarne bedankt de auteur B.M.A.de Vries voor haar stimulerende in- 
breng bij de totstandkoming van dit bi-oncommentaar, N.van Eerde- 
Kooy voor het ter beschikking stellen van haar stageverslag 'De hoogst- 
aangeslagenen, een onderzoek naar de kenmerken van deze groep wel- 
gestelden 1850-1890' (Amsterdam 1983, onuitgegeven), N.J.P.M.Bos, 
R. de Peuter en R.C.J. van Maanen voor hun waardevolle opmerkingen 
bij de eerste versie van dit broncommentaar, en H.A.J. van Schie voor de 
gulle toestemming 'een onbeperkt gebruik' te maken van zijn scriptie 'De 
verkiesbaarheid voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer der Staten- 
Generaal 1849.1923'. (Noordwijk 1983. onuitgegeven). Zij zijn echter 
niet voor de inhoud van dit Broncommentaar aansprakelijk. Momenteel 
werkt de auteur aan een dissertatieproject, met als werktitel 'Tussen trend 
en traditie. De hoogstaangeslagenen in de rijksdirecte belastingen en de 
veranderingen in het vermogensbezit in Zuid-Holland 1850-1900'. Ten 
behoeve van dit project is de informatie van alle provinciale lijsten van 
hoogstaangeslagenen in de jaren 1850,1860,1870,1880 en 1890 in ge- 
computeriseerde databestanden overgebracht. 

I Zie voor archivalia: H.A.J. van Schie, Inventaris zin11 de archieven van de 
Staten-Generaal rSrq-rSl$ en uni? de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
78iq-igq5 ('s-Gravenhage 1988). 

z P.J. Oud, Horrderdjnren; eew eeuzu van staatlcui~digc vormgevirzg in Nederland 
(Assen 1979) 3; H.de Schepper, 'De Eerste Kamer in het Verenigd Ko- 
ninkrijk der Nederlanden.Totstandkoming van de Eerste Kamer. Institu- 
tionele en politieke geschiedenis' in: A. Postma e.a., Aan deze zijde van het 
Binnenlzoj Gedenlcboelc tergelegenheid van het 175-jnrig bestaan van de Eerste 
Kanier der Staten-Generaal ('s-Gravenhage 1990) 16 e.v. 

3 B.M.A. devries, De lijsten van kiezers ter henoen~ing van afgeonardigdcn voor 
de Tweede Ihmer  der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeente- 
raad, iS51-1886, Broncommentaren vr ('s-Gravcnhage 1988) 5-14, 

4 Volgens art. 80 der Grondwet van 1815. 
5 J.Th.de Ruwe, De Eerste I(nmer der Staten-Generaal (Nijmegen 1957) z; 

M.J. Kramer, De Eerste Kamer in Nederlawd (Amsterdam 1918) 122 e.v. 
6 P.J. Oud, Honderdjaren, 3; M.]. Kramer, Eerste Kamer, í z z  ev.  
7 H.A.J. van Schie, 'De verkiesbaarheid voor het lidmaatschap van de Eer- 

ste Kamer der Staten-Generaal' (Noordwijk 1983, onuitgegeven werk- 
stuk parlementaire geschiedenis) 10; M.J. Kramer, Eerste IGmer, 118 e.v. 

8 l.Th. de Ruwe, Eerste ICnmer, 3; art. SZ Grondwetsherziening 1840; H.A.J. 
van Schie, Verkiesbaarheid, 6-8. 

9 Zie H. de Schepper, 'De Eerste Kamer in het Verenigd Koninkrijk', in 
Postma, Binnenhol; 51-57; G.A.M.Beekelaar, 'Tussen twee revolutieja- 
ren. De Eerste Kamer van 1830 tot 1848. De laatste jaren van Willern i. 

De regeringsjaren van Willem 11' in: Postma, Binnenhof, 83-139. 



Moes 

10 G.A.M.Beekelaar, 'Tussen twee revolutiejaren'. in: Postma, Binnenhof, 
112.139; J.J.Vis, 'Van "ménagerie du Roi" tot politiek college. De Eerste 
Kamer van 1849 tot 1887'in: Postma, Binnenhoi; 163-211. 

11 Ter afwisseling worden hier in de tekst de benamingen lijsten van ver- 
kiesbaren en lijsten van hoogstaangeslagenen door elkaar gebruikt. Zij 
betekenen hetzelfde. In de Bataafse tijd werden er eveneens lijsten van 
hoogstaangeslagenen samengesteld. Hoewel deze niets van doen heb- 
ben met de lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten- 
Generaal, verdienen zij hier wel te worden vermeld. Er werden eigenlijk 
twee soorten lijsten opgemaakt: lijsten van hoogstaangeslagenen die be- 
trekking hadden op een heel departement (k 1811), en lijsten die de  hon- 
derd hoogstaangeslagenen telden van steden met meer dan 5.000 inwo- 
ners (i- 1813). Zij bieden mogelijkheden om vergelijkingen te maken met 
de lijsten van verkiesbaren voor de Eerste Kamer. Als voorbeeld van de 
eerstgenoemde categorie: P.J. van Winter, De lijsten der hoogstaangeslaxe- 
nen in het departement van de Westereems ('s-Gravenhage 1951) en ook J.T. 
Anema, 'De hoogstaangeslagenen in Friesland in 1812', in: Liber amico- 
rumJhr. mr. C.G. van Valkenburgh ('s-Gravenhage 1985) 14-23, Zie voor 
de laatstgenoemde categorie: Dr. Leonie van Nierop, 'De honderd 
hoogstaangeslagenen te Amsterdam in 1813 (Liste des cents plus impo- 
sés de la ville &Amsterdam)', in: Economisch-historisch jaarboek, xr (1925) 
1-76; Dr. Leonie van Nierop, 'Toevoegingen tot de aanvullingen bij de 
honderd hoogstaangeslagenen te Amsterdam in 1813', in: Economisch- 
historisch jaarboek, x111 (1927) 247-249; Dr. E.Wiersum, 'De honderd 
hoogstaangeslagenen te Rotterdam in 1813 (Liste des cent plus fort con- 
tribuables de la commerce de Rotterdam)', in: Economisch-historisch jaar- 
boek, xvi (1930) 166-210; Abr.Muller, 'De honderd hoogstaangeslage- 
nen te Middelburg in 181z', in: Economisch-historisch jaarboek, xvir 
(1931) 81-116; Dr. W. Moll, 'De honderd hoogstaangeslagenen te 's-Gra- 
venhage in 1813 (Liste des cent plus fort contribuables de la commune de 
la Haye)', in: Economisch-historisch jaarboek, xix (1935) 3-63 Een interes- 
sante recente studie waarbij deze beide Napoleontische lijsten zijn ge- 
bruikt, betreft N.J.P.M.Bos, 'Rijkdom in revolutietijd. Oude en nieuwe 
rijken te Maastricht, 1795.1814'. in: Economisch- en Sociaal-HistorischJaar- 
boek, 52 (1989) 148-198. J.M.M.de Meere gebruikt ook nog een interes- 
sante 'confidentiële' lijst van tien hoogstaangeslagenen per provincie 
(inclusief die uit de Zuidelijke Nederlanden) uit 1821. J.M.M. de Meere, 
'Economische ontwikkeling en levensstandaard in de eerste helft van de 
negentiende eeuw. Aspecten en trends', in: Cahiers Sociale Geschiedenis i 
('s-Gravenhage 1982) 66. 

12 Wet van den asten September 1848, tot herziening van de Additionele 
Artikelen der Grondwet, Stbl. nr.53, art. 7 betreffende hetvoorlopig Kies- 
reglement. 

13 Zie noot 12, art.28: 'De Koning kiest uit de candidaten 39 leden der Eer- 
ste Kamer'. 

14 Wet van den4den Julij 1850, regelende het kiesregt en de benoeming van 
afgevaardigden ter Eerste enTweede Kamer der Staten-Generaal, mitsga- 
ders den rooster hunner aftreding 
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15 Volgens art.78 der Grondwet van 1848 werden de leden van de Eerste 
Kamer door de Provinciale Staten gekozen in de volgende verhouding: 
Noord-Brabant 5, Gelderland 5, Zuid-Holland 7, Noord-Holland 6, Zee- 
land z, Utrecht 2, Friesland 3, Overijssel 3, Groningen 2, Drenthe 1, Lim- 
burg 3. 

16 N. Crarner, 'De Eerste Kamer na 1917 in heroverweging' in: Postma, Bin- 
nenhof, 289-293; Th.I.M.Thurlings, 'De Eerste Kamer der Staten-Gene- 
raal. Macht, gezag en invloed. Bespiegelingen van een oud-Voorzitter' 
in: Postma, Binnenhof, 443-479. 

17 M.J.Kramer, Eerste Kamer, 25 e.v.; JJ.Vis, 'Van "ménagerie du Roi" tot 
politiek college. De Eerste Kamer van 1849 tot 1887', in Postma, Binnen- 
hof, 163-211. 

18 Handelingen 1847-1848,567,732-744. 
19 Zie bijvoorbeeld de vele verzoekschriften uit het land om de Eerste Ka- 

mer in 1848 op te heffen. A R A  11,Tweede Kamer: petities 1848, doos 880- 
883; H.A.J. van Schie, 'Verkiesbaarheid', 19, 49; Mr. A.R. Arntzenius, 
Handelingen over de herziening der Grondwet, i ('s-Gravenhage 1884-1888) 
11, 80, 92, rog, 152. 

zo Zie Bijlage A. 

21 ].Th. de Ruwe, Eerste Kamer, 5.Tussen 1888 en 1917 zijn 53 leden op grond 
van hun vervulling van hoge en gewichtige openbare betrekkingen in de 
Eerste Kamer gekomen tegenover 105 leden die wegens het voorkomen 
op de lijsten van hoogstaangeslagenen in die Kamer zaten. H.A.]. van 
Schie, 'Verkiesbaarheid', 34.65-66. 

22 Zie Bijlage A. 

z3 Dit was twee keer voorgekomen, namelijk bij de leden Jhr. H.A.D. Coe- 
nen en mr. H.J. Smit, die respectievelijk in 1876 en in 1884 moesten aftre- 
den omdat zij niet meer voorkwamen op de lijsten van hoogstaangesla- 
genen. H.A.]. van Schie, 'Verkiesbaarheid', 41-42; A R A  11, Eerste Kamer, 
ontslag leden, voorlopig nr. G 69. 

Sinds 1888 behoorde aftreden wegens het niet meer voorkomen op 
de lijst van hoogstaangeslagenen tot het verleden. Zodra zich die situatie 
voordeed, kon de betrokkene lid blijven en na zijn periodiek aftreden 
herkozen worden wegens het bekleed hebben van de hoge en gewich- 
tige openbare betrekking van het lidmaatschap van de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal. Dit heeft zich voorgedaan bij 14 leden, die dus bij het 
ontbreken van deze verkiesbaarheidsvereisten hadden moeten aftreden, 
danwel niet herkozen hadden kunnen worden. H.A.]. van Schie, 'Ver- 
kiesbaarheid', 35; L. Prakke, 'Van links naar rechts. De Eerste Kamer van 
1887 tot 1917'in: Postma, Binnenhof, 239.241. 

24 Zie Bijlage A. 

z5 Vooral S. van Houten heeft zich ingezet voor de verkiesbaarheid van le- 
den van de Eerste en deTweede Kamer, van Provinciale en Gedeputeerde 
Staten en wethouders, dus mensen die hun betrekkingen te danken had- 
den aanverkiezingen en niet alleen aan benoeming door de Kroon. H.A.J. 
van Schie, 'Verkiesbaarheid', 24; Arntzenius, Handelingen, VI, 580-581. 

z6 De volgorde waarin de gegevens worden gegeven, kan verschillen. Zo 
is op de lijst van de provincie Groningen eerst het volgnummer vermeld, 



daarna - eventueel - de titel(s). dan de voorna(a)men en de achter- , .. . . 
na(a)men, en ten slotte de woonplaats van de hoogstaangeslagene. De 
soort gegevens die is opgenomen, blijft echter wel dezelfde. 

27 In de eerste jaren waarin de lijsten werden opgesteld, ontbreekt dit rang- 
telnummer voor sommige provincies. 

28 Zie voor meer informatie over de adellijke titels bijvoorbeeld Jhr. Mr. 
P.G.M. van Meeuwen, 'Een en ander over het Nederlandse adelsrecht', 
in: De Hoge Raad van Adel. Geschiedenis en werkzaamheden ('s-Graven- 
hage 1966) 74-91; Jhr. Mr. C.G.van Valkenburg, 'Adelsbeleid sedert 
1813' in: Ibidem, 55-74. 

Bij K B van 16 januari 1822 (Stbl. nr. I) werd aan de Hoge Raad van 
Adel opgedragen lijsten samen te stellen van personen of geslachten wier 
titel of adeldom in zijn registers waren ingeschreven. Deze lijsten wer- 
den gepubliceerd in het Sfaatsblad van 1825,z827,1828,1829,i83oi 1843, 
1846,1859,1877,1883 en 1898. Zie verder ook: W.J. baron d'Ablaing van 
Giessenburg, De ridderschappen in hef Koninkrijk der Nederlanden ('s-Gra- 
venhage 1875). 

z9 O p  het afgebeelde fragment van de lijst der hoogstaangeslagenen in 
Zuid-holland uit 1850 ontbreekt de vermelding van de eventuele natura- 
lisatiedatum, die normaal gesproken volgt op de kolomvan de geboorte- 
datum. Met een dergelijke vermelding werd aangetoond dat de betrok- 
kene daadwerkelijk Nederlands ingezetene in het volle recht der burger- 
lijke en burgerschapsrechten was. Doorgaans wordt op de lijst in een 
voetnoot de datum van naturalisatie vermeld of- indien daarvan sprake 
was - dat de betrokkene uit Nederlandse ouders in het buitenland was 
geboren en dus wel over de Nederlandse nationaliteit beschikte. Dit ge- 
geven ontbreekt echter op de lijst van verkiesbaren van Zuid-Holland in 
het eerste jaar van publikatie. Sommige provinciale lijsten van hoogst- 
aangeslagenen zijn in de eerste jaren nog niet volledig in overeenstem- 
ming met de voorschriften van de Kieswet ,gepubliceerd. Zo ontbreken 
bijvoorbeeld op de lijst van Noord-Brabant in 1850 en in 1851 vermeldin- 
gen van de aanslagen in de verschillende directe belastingen in de afzon- 
derlijke gemeenten. Op de lijsten van Noord-Holland en Zeeland in 1850 
ontbreken de volgnummers. Ook in r860 ontbreken zij nog op de lijst 
van Zeeland. 

30 Kieswet van 1850 (Stbl. n1.37)~ art.72. 
31 Zie voor meer informatie onder meer: F. de Bas, Prins Frederik der Neder- 

landen en zijn tijd (Schiedam i g ~ )  4 dln.; C. Postma, Rins  Frederikder Ne- 
derlanden. Een vorstelijk burger in de rgde eeuw 3797-1881 Cs-Gravenhage 
1961). In mijn dissertatie ga ik uitvoeriger in op de omvang en samenstel- 
ling van het vermogen van deze prins. 

32 Wet van 11 januari 1894 (Sfbl. nr.5). De vorm en inrichting van de lijst is 
vastgelegd bij algemene maatregel van bestuur, K B  van 7 februari 1894 
(Stbl. nr.30). Na de herziening van de Kieswet in 1896 en in 1900 is het 
formulier van deze lijst nogmaals vastgesteld, doch deze wijkt niet af van 
het in 1894 vastgestelde model, zie P.Kalbfleisch, De kieswet [r896]. 
Handleiding voor burgemeesters, secretarissen, provinciale en gemeenteambte- 
naren, stembureaux, kiesverenigingen en allen die bij de uitvoering dier wef  be- 
frokken zijn (Zutphen 19007. 
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33 Wet van den ~rdenlanuari  1894 (Stbl. nr.5) tot wijziging van de artikelen 
73 en 76 der kieswet (wet van4 Juli 1850, Stbl. nr.37, gewijzigd door arti- 
kel v11 van de Additioneele artikelen der Grondwet en de wet van zo 
December 1887, Stbl. nr.257). Naast de naturalisatiedatum wordt door- 
gaans in eenvoetnoot het nummer van het Staatsbladvermeld, zodat de 
nationaliteit van de betrokkene eenvoudig kan worden gecontroleerd. 
Voor de nadere bepalingen van het Nederlanderschap en naturalisatie 
wordt hier verwezen naar de Wet van den 28sten Julij 1850, ter uitvoe- 
ring van art. 7 der Grondwet (Stbl. nr.44). 

34 Bijlagen Handelingen 1893-1894, nr. 119, 121; H.A.J. van Schie, 'Verkies- 
baarheid', 29-32. De belasting op bedrijfs- en andere inkomsten verving 
de patentbelasting sedert 1893 en in 1894 volgde de vermogensbelasting 
(Wet van 27 september 1892 op de vermogensbelasting, Stbl. nr. 223). De 
belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten werd in 1915 vervangen 
door de Inkomstenbelasting 1914, waarmee bij de samenstelling van de 
lijsten nog in de laakte jaren van de lijsten, in 1916 en 1917, rekening 
gehouden werd (Wet van z7 maart 19x5, Ctbl.nr.170). ].Boude- 
wijnse, Regeering en Staten-Generaal 1888.1898, Feiten en cijfers met toelich- 
tingen ('s-Gravenhage 1899) 26-27. 

35 Het is incidenteel wellicht mogelijk om de aanslagen in de afzonderlijke 
rijks directe belastingen na 1893 te achterhalen, maar daarvoor zal men 
over het basismateriaal waaruit de lijsten werden samengesteld, bijvoor- 
beeld de belastingaangiften, moeten beschikken. Zij zijn echter veelal 
helaas niet bewaard gebleven. 

36 Zij het dat vooral in de eerste jaren nog wel gebreken voorkomen; vgl. 
noot 29. 

37 Voor meer informatie over de belastingstructuur in de tweede helft van 
de 19e eeuw zijn de volgende publikaties interessant: P.H. Engels, De be- 
lastingen en de geldmiddelen van den aanvang der Republiek tot op heden 
(Utrecht 1862); F.N. Sickenga, Geschiedenis der Nederlandsche belastingen 
sedert het jaar r810 (Leiden 1883); M.W.F.Treub, Ontwikkeling en verband 
van de Rijks- Provinciale- en Gemeentebelastingeri in Nederland (Leiden 
1885); A.C.J.de Vrankrijker, Geschiedenis van de belastingen (Bussum 
1969). Zie verder nog de literatuur over de belastingstructuur en de wij- 
zigingen die daarin optraden, zoals vermeld in paragraaf 3 (Literatuur) en 
Bijlage B. 

38 Wanneer men echter tevens degenen meerekent die van de gesloten lijst 
waren afgevoerd wegens overlijden of om een andere reden, kan het aan- 
tal personen waarover de bron - dus de voorlopige en de gesloten lijsten 
samen - gegevens verstrekt iets groter zijn. 
De tabel op pag. 118 geeft de aantallen hoogstaangeslagenen per provin- 
cie in de jaren 1850,1860,1870,188o en 1890. 



Friesland 

Groningen 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Zeeland 

Noord-Brabant 

Limburg 

totaal 

Bron: Staatscourant 1850,1860, ~870,1880 en 1890. 

3 9  Wet van den roden Augustus 1887 (Stbl. nr. 154) art.74 tot het in overwe- 
ging nemen van een voorstel van verandering in de Additioneele artike- 
len der Grondwet. 

40  D e  volkstellingen werden gehouden in: 1795, 1815, 1830, 1839, 1849, 
1859, 1869, 1879,1889, 1899, 1909, 1920, 1930, 1947, s960 en in 1971. 
Vgl. E.W.Hofstee, Korte demografische geschiedenis van Nederland van 
1800 tot heden (Haarlem 1981) 124-125. 
Onderstaande tabel geeft de bevolkingsomvang van de  provincies, 
zoals vermeld boven de betreffende gesloten lijsten van verkiesbaren 
voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Friesland 

Groningen 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Zeeland 

Noord-Brabant 

Limburg 

Bron: Ctaatscourunt 1850,1860,1870, 1880 en 1890 



Lijsten van verkiesbaren 1848-1917 

Lang niet altijd wordt de bevolkingsomvang boven de lijsten vermeld. 
Bovendien blijkt uit de onderstaande tabel dat vaak de meest recente 
volkstelling niet werd gebruikt, hoewel men dit wel zou verwachten. 
De bevolkingsomvang van de provincie volgens de volkstellingen van 
1849,1859,1869,1879,1889 is in de volgende tabel ondergebracht. 

Friesland 
Groningen 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 

Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 

Bron: E.W. Hofstee, Korte demogra@hegeschiedenis. 124-125. 

41  Doorgaans werd de lijst ook gepubliceerd in het Provinciaal Blad van de 
betreffende provincie. Zo werd de lijst van hoogstaangeslagenen van het 
hier besproken voorbeeld in 1851 gepubliceerd in het Provinciaal Blad van 
Zuidholland 1850, ('s-Gravenhage 1851). Resolutie van den 14den augus- 
tus 1850. 

42 Het volgende summiere overzicht dient om hiervan een kwantitatieve 
indruk te verstrekken. 
Het aantal op de gesloten lijsten van verkiesbaren aangebrachte nieuwe 
vermeldingen, wijzigingen in gehandhaafde vermeldingen en vervallen 
vermeldingen naar aanleiding van eerste publikatie in de Staatscourant 
en de provinciale dagbladen. 



Friesland 

Groningen 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Zeeland 
Noord-Brabant 

Limburg A C B I A 

totaal onbekend 43 2 

Bron: Ctaabcouranf, 1850,1860,1870,1880 en 1890 

Legenda: 
A Eennadere opgave van het aantal gemaakte reclames ontbreekt. 
B Een nadere aanduiding op de lijst ontbreekt, zodat vooralsnog onbekend is 

of er reclames werden gemaakt. 
c Er werden geen reclames gemaakt. 

4 3  Wet van den qden Julij 1850 (Stbl. nr. 37) regelende het kiesregt en de be- 
noeming van afgevaardigden ter Eerste enTweede Kamer der Staten-Ge- 
neraal, mitsgaders den rooster hunner aftreding. 

44  Kieswet 1850, art. 72. 
45  Kieswet 1850, art. 3. 

46  Kieswet 1850, art.4. De  extracten zijn terug te vinden in de zogenaamde 
geloofsbrievenvan de senatoren, ~ ~ ~ , T w e e d e A f d e l i n g ,  's-Gravenhage, 
Archievenvan de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1815-1945, geloofs- 
brievendossiers, inv. nr. 201-2x2. 

47 Kieswet 1850, art. 7. 
48 Ibidem. 
4 9  Vanaf 1888 werden de belastinglijsten door de ontvangers rechtstreeks 

naar Gedeputeerde Statengezonden. Zie art.73 van de Kieswet van 1850, 
zoals gewijzigd bij a r t . v ~ r  der Additionele artikelen van de Grondwet 
1887. 

50 Kieswet 1850, art. 73. 
51 Omstreeks 1850/1860 werd de lijst van hoogstaangeslagenen gepubli- 

ceerd in de volgende provinciale dagbladen: 
Friesland Leeuwarder Courant 
Groningen Provinciale Groninger Courarif. 
Drenthe Provinciale Drentccke en Asser-coinranf en Nieuwe 

Drentsche Courant 
Overijssel Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 
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Gelderland Nijmeegsche en Arniiemsche Coairanten 
Utrecht Utrechtse Provinciale en Ctndsco~irant 
Noord-Holland Haarlemsche Courant 
Zuid-Holland Dagblad van Zuidholland 
Zeeland Middelburgsche Stadscoirrant 
Noord-Brabant Provii?ciaal Dngbld van Noordbrabnnt 
Limburg Jouri;nldir Limboirrg 

Het is zeer goed mogelijk, dat zich later, na ongeveer 1865, wijzigingen 
voordeden in de provinciale dagbladen waarin de  lijsten werden gepubli- 
ceerd. In dat geval is het raadzaam de Staatscourni~t van het betreffende 
jaar ter hand te nemen. Boven de  in de Stantscorrrant gepubliceerde lijsten 
van verkiesbaren staat doorgaans tevens het betreffende dagblad ver- 
meld. 

52 Wanneer de lijsten tevens werden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, 
geschiedde dit één jaar later, 

53 Van Schie vermeldt dat van het reclamerecht jegens derden slechts een 
zeer beperkt gebruik werd gemaakt. H.A.J. van Schie, 'Verkiesbaarheid', 
3o.Vgl. noot 42. 

54  Kieswet 1850, art. 78. 
55 Kieswet 1850, art.14, 81. 
56  Kieswet 1850, art. 15-28, 82. 
57 Kieswet 1850, art. 83. 
58 Kieswet 1850, art.84. Soms werd ook een afschrift van de gesloten lijst 

verzonden naar ieder lid der Provinciale Staten van de betreffende pro- 
vincie, zoals dat bijvoorbeeld in 1860 in Gelderland het geval was.Vg1. 
Bijvoegsel tot de Nederlandsche Ctaatscoaimizt, 22 mei 1860, no. 120. 

59  Kieswet 1850, art. 85. 
60 Kieswet 1850, art.76. 
61 Kieswet 1850, art.71. 
62 Kieswet 1850, art. 2. 

63 Kieswet 1850, art.3. 
64 G. Emants, 'Heeft in ons land verdeeling of opeenhoping van grondbezit 

plaats?', in: Vrageil des tijds, I I (1883) 195. 
65 Zie noot 33 voor meer informatie over Nederlanderschap en naturalisa- 

tie. 
66  Boudien deVries, Electoraat en elite, 154 e.v. 
67 Zie voor meer informatie over de patentbelasting P.M.M.Klep, A. Lan- 

sink en W.F.M.Terwisscha van Scheltinga, 'De registers van patentplich- 
tigen', 1805-1893 (1e herziene versie), Broncommentaar I I  ('s-Gravenhage 
1987). 

68 Voor de belangrijkste literatuur wordt verwezen naar paragraaf 3 (Lite- 
ratuur) van dit broncommentaar. 

69  Door de Wet van 27 September 1892 (Stbl. nr. 223) op de vermogensbe- 
lasting werd effectenbezit wel belast. Vgl. Devrankrijker, Belastingen in 
Nederland, 69. 

70 E.J.J.B.Cremers, De economische werking der grondbelasting o p  de onge- 
bouwde eigendomn~en ('s-Gravenhage 1892) 7. Zie verder N.J.P.M.Bos, 



'Vermogensbezitters en bevoorrechte belastingbetalers in de negen- 
tiende eeuw', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Ne- 
derlanden, 105 (~ggo) ,  554-557. 

71 Volgens Van Dijk bestond een belangrijk deel van de vermogens der 
rijkste Nederlanders uit effecten. H.van Dijk, 'Wealth and property in 
the Netherlands in modern times', Mededelingen Centrum voor maafschap- 
pijgeschiedenis, v11 i (Rotterdam 1980) 27. 

72 Tot voor kort werd in het historisch onderzoek nauwelijks op een syste- 
matische wijze gebruik gemaakt van de mogelijkheden die memories van 
successie bieden. Voor mijn dissertatie-onderzoek heb ik ter reconstruc- 
tie van de omvang en de samenstelling van het vermogensbezit een ge- 
stratificeerde steekproef van 500 successiememories getrokken uit de 
Zuidhollandse erfenisaangiften in de tweede helft van de 1ge eeuw. De 
informatie uit al deze erfenisaangiften is in computerbestanden overge- 
bracht. Zie voor meer informatie over deze interessante bron bijvoor- 
beeld: H.Balthasar, 'Fortuins- en inkomensonderzoek ( x ~ x e  en xxe 
eeuw). Een kritische status questionis', in: Tijdschrift voor Geschiedenis 
(1971) 329.349; M. Beekhuis en H.G. Oost, 'Memories van successie 
1806-1900 (1926); Stukken afkomstig uit de archieven van instanties be- 
last met de controle op de gequalificeerden en regulateurs, 1806-1811 en 
1814-1817; Archieven van de ambtenaren belast met de invordering van 
de belasting op het recht van successie, 1806-1900 (1926)'. in: Rijksarchie- 
ven in Holland, inventarisreeks nr. 38 van het Rijksarchief in Zuid-Holland 
('s-Gravenhage 1985); N. Bos, 'De memories van successie. Een veelbelo- 
vende bron voor veelsoortig onderzoek', in: Spiegel Historiael24 (1989) 
ízo-126; A.C. Carter, 'Dutch foreign investments 1738-1800, in the light 
of the Amsterdam "collateral succession" inventories', in: Tijdschrift voor 
Geschiedenis (1953) 27-38; H.van Dijk, 'Wealth and property in the 
Netherlands in modern times', Mededelingen Centrum voor Maatschappij- 
geschiedenis 8 (Rotterdam 1980); Maarten Duijvendak, R o o m ,  rijk of re- 
gentesk. Elitevorming en machtsverhoudingen in oostelijk Noord-Brabant [cir- 
ca i8ro-rgrq] ('c-Hertogenbosch 1990); J.A. de Jonge, 'Delft in de negen- 
tiende eeuw.Van stille nette plaats tot centrum van industrie', in: Econo- 
misch- en sociaal-historisch jaarboek 37 (1974) 145-248;Yme Kuiper, Adel in 
Frieslund 1780-1880 (Groningen 1993). 
Boedelinventarissen zijn veel vaker benut. Zie bijvoorbeeld: A.J. Schuur- 
man, Materiële ~ u l f u u r  en levensstijl. Een onderzoeknaar de taal der dingen op 
het Nederlandse platteland in de r9e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, 
Oost-Brabant (Wageningen 1989); Th. Wijsenbeek-Olthuis, Achter de ge- 
vels van Delft. Bezit en bestaan van rijk en arm in een periode van achteruit- 
gang (1700-1800) (Hilversum 1987); H. van Koolbergen, 'Materiële cul- 
tuur: huisraad, kleding en bedrijfsgereed~cha~', in: Cahiers voor lokale en 
regionalegeschiedenis 2 (Zutphen 1988). Speciaal voor de bestudering van 
het vermogensbezit met behulp van boedelinventarissen is hier aan te 
bevelen: Boudien de Vries, 'Amsterdamse vermogens en vermogens- 
bezitters, 1855.1875'. in: Afdeliilg Agrarische Geschiedenis Bijdragen 28 

(1986) 199-216. 
73 Rijksarchief in Zuid-Holland, Memories van successie, inv.nr. 4206, me- 

morienummer 5/4837. 
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74 De hier gebruikte gegevens zijn afkomstig uit zijn boedelinventaris, Ge- 
meentearchief Amsterdam, Nieuw Notarieel Archief, bandnr. 20448, ak- 
te 180. Met dank aan B.M.A. deVries voor de verstrekte informatie. 

75 De tabel op pag. l 6 1  geeft de minimumaanslag in de rijks directe belastin- 
gen in guldens per provincie in de jaren 1850,1860,1870,1880 en 1890. 

Friesland 912,29 864.42 765.56 681.90 430.51 

Groningen 54839 529.59 550.95 5 8 7 ~ 3  434.35 
Drenthe 222,45 241,o5 264.29 280.68 221~67 

Overijssel 406.65 498,01 481~30 472.00 309~99 

Gelderland 447,91 534,78 54695 586.66 393.88 

Utrecht 761.93 944.90 1023.48 986.83 619.80 

Noord-Holland 891.29 874,71 869,72 844,36 571,20 

Zuid-Holland 854.68 898.07 927.96 89437 59505 
Zeeland 609.18 7 2 6 ~ 9  693.87 628.70 410.23 
Noord-Brabant 321.88 397,91 387.75 4 2 4 ~ 5  319.64 
Limburg 29454 302~27 302~72 365.31 267,99 

Bron: Staatscourant 1850,1860,1870, 1880 en 1890 

Zie noot 42. 
Uit onderzoek tot dusver blijkt echter dat de geboortedata minder be- 
trouwbaar kunnen zijn. Het komt soms voor dat dezelfde hoogstaange- 
slagene volgens de lijst in het ene jaar op een bepaalde datum is geboren, 
terwijl op een volgende of vorige lijst van dezelfde persoon een andere 
geboortedatum staat vermeld.Toetsend en aanvullend onderzoek is ook 
op dit punt noodzakelijk. 
Zie noot 51 voor de provinciale dagbladen waarin de lijsten van verkies- 
baren eveneens werden gepubliceerd. 
Zie noot 51. 
Zie noot 46 voor de vindplaats van de geloofsbrieven. 
Zie noot 28 voor de jaargangen van het Staafsblad waarin deze lijsten 
werden gepubliceerd. 
Met dank aan de provinciaal inspecteur der archieven in de provincie 
Drenthe, drs. A.J.M. denTeding, voor deze mededeling. 
B.M.A. devries, 'De lijstenvan kiezers ter benoeming van afgevaardigden 
voor deTweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de 
Gemeenteraad, 1851-1886', Broncommentaren vr ('s-Gravenhage 1988). 
Er zijn databestanden gemaakt met biografische gegevens van de leden 
der Staten-Generaal in de periode 1815 tot heden envan de ministers van 
1848 tot heden.voor meer informatie, zie Bulletin werkgroep elites, nr. 6 
(Leiden 1984) 4-9. 
Zie P.M.M.Klep, A.Lansink en W.van Mulken, 'De kohieren van de 
gemeentelijke hoofdelijke omslag', Broncommentaren I ('s-Gravenhage 

1987). 
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86 B.M.A. deVries, 'De lijsten van kiezers'. 
87 Zie bijvoorbeeld: Mr. F. Keverling Buisman en ir. E. Muller, Kadastergids. 

Gids voorde raadpleging van hypotiiecaire en kadastrale archieven uit de 19e en 
de eerste heift van de zoe eeuw ('s-Gravenhage 1979). 

88 Zie bijvoorbeeld: P.M.M. Klep e.a., 'Registers van patentplichtigen'. 



Lijsten van verkiesbaren 1849-1917 

B I J L A G E  A 

'Hooge e n  gewichtige openbare betrekkingen' 

'Besluit van den 14den Februari 1888 [Stbl. nr.231 tot aanwijzing van de 
hooge en gewichtige openbare betrekkingen, waarvan het bekleeden of 
bekleed hebben de verkiesbaarheid tot lid van de Eerste Kamer der Sta- 
ten-Generaal medebrengr. Deze betrekkingen waren: 
President van eene der Kamers der Staten-Generaal 
Vice-President en lid van den Raad van State 
Staatsraad in buitengewonen dienst 
President en lid van de Algemeene Rekenkamer 
Directeur van het Kabinet des Konings 
Hoofd van een departement van algemeen bestuur 
Buitengewoon Gezant en gevolmachtigd Minister 
Minister-resident 
President, Vice-President en lid van den Hoogen Raad 
Procureur-Generaal en Advocaat-Generaal bij den Hoogen Raad 
President van en Procureur bij een gerechtshof 
President van het Hoog Militair gerechtshof 
Advocaat-fiscaal voor 's Konings zee- en landmacht 
Commissaris des Konings in eene provincie 
Burgemeester van eene gemeente van meer dan 40.000 zielen 
Curator van eene Rijks-Universiteit 
Curator van de gemeentelijke Universiteit te Amsterdam 
Hoogleeraar aan eene Rijks-Universiteit en hoogleeraar aan de 

gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, mits het hoogleeraarschap 
gedurende meer dan tien jaren bekleed zij 

Voorzitter en lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen 
Admiraal 
Vice-Admiraal 
Schout-bij-nacht 
Generaal der infanterie 
Luitenant-Generaal 
Generaal-majoor 
Gouverneur van Nederlandsch-Indië 
Vice-president en lid van den Raad van Nederlandsch-Indië 
President van de Algemeene Rekenkamer in Nederlandsch-Indië 
President van het Hoog Gerechtshof in Nederlandsch-Indië 
Gouverneur van Suriname 
Gouverneur van Cura~ao 



Moes 

Dit besluit had een provisioneel karakter. De definitieve lijst volgde in 
1890. In de wet van 12 augustus 1890 (Stbl.nr.148). tot aanwijzing van 
de hoge en gewichtige openbare betrekkingen, bedoeld in art.90 van de 
Grondwet, werd het aantal hoge en gewichtige openbare betrekkingen 
verder uitgebreid en kwam een definitieve lijst tot stand. Sindsdien wer- 
den aangewezen: 
Voorzitter en lid van eene der Kamers der Staten-Generaal 
Vice-President en lid van den Raad van State 
Staatsraad in buitengewonen dienst 
President en lid van de Algemeene Rekenkamer 
Directeur van het Kabinet des Konings 
Hoofd van een Departement van algemeen bestuur 
Buitengewoon Gezant en gevolmachtigd Minister 
Minister-Resident 
Consul-Generaal in Nederlandschen dienst 
President.vice-President en lid van den Hoogen Raad 
Procureur-Generaal en Advocaat-Generaal bij den Hoogen Raad 
President,Vice-President en lid van een gerechtshof 
President en lid van het Hoog Militair Gerechtshof 
Advocaat-fiscaal voor's Konings zee- en landmacht 
Commissaris des Konings in eene provincie 
Lid van Gedeputeerde Staten 
Burgemeester van eene gemeente, welke volgens de laatste 

volkstelling uit meer dan zo.ooo zielen bestaat 
Curator van eene rijks-Universiteit 
Curator van de gemeentelijke universiteit te Amsterdam 
Hoogleeraar aan eene rijks-üniversiteit en hoogleeraar aan de 

gemeentelijke universiteit te Amsterdam 
Hoogleeraar-directeur en hoogleeraar aan de Polytechnische school 
Voorzitter en lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen 
Luitenant-Admiraal 
Vice-Admiraal 
Schout-bij-nacht 
Kapitein ter zee 
Generaal der infanterie 
Luitenant-Generaal 
Generaal-Majoor 
Kolonel, bij het Nederlandsch en Nederlandsch-Indisch leger 
Voorzitter van het Muntcollege 
Hoofdingenieur-adviseur en Hoofdingenieur van scheepsbouw 
Hoofdinspecteur, Inspecteur en Hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat 
Voorzitter van den Raad van toezicht op de spoorwegdiensten 
Voorzitter van het College voor de Zeevisscherijen 
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Voorzitter van de kamer van koophandel en fabrieken in eene gemeente, 
of eene vereeniging van gemeenten, welke volgens de laatste 
openbare volkstelling uit meer dan 20.000 zielen bestaat 

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
Vice-President en lid van den Raad van Nederlandsch-Indië 
President en lid van de Algemeene Rekenkamer in Nederlandsch-Indië 
Algemeen secretaris van het gouvernement in Nederlandsch-Indië 
Hoofd van een departement van algemeen bestuur in Nederlandsch-Indië 
President, Vice-President en lid van het Hoog Militair Gerechtshof 

van Nederlandsch-Indië 
Advocaat-fiscaal voor de land- en zeemacht van Nederlandsch-Indië 
Gouverneur van Celebes en onderhoorigheden, van Sumatra's 

Westkust en van Atjeh en onderhoorigheden 
Resident van Batavia, Soerabaja, Djokjakarta, Soerakarta en Samarang 
Gouverneur van Suriname 
Gouverneur van Curaçao 
Voorzitter van en Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie in 

Suriname 
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B I J L A G E  B 

D e  belangrijkste wetten betreffende de  rijks 

directe belastingen 

Hieronder volgt volledigheidshalve een summier overzicht van de be- 
langrijkste veranderingen in de wetgeving inzake de rijks directe belastin- 
gen.verder wordt verwezen naar de reeds vermelde literatuur over de be- 
lastingstructuur en de wijzigingen die daarin optraden. 

Grondbelasting 

Wet van 11 februari 1816 (Stbl. nr. 14) tot regeling der middelen om de 
staatsuitgaven van dat jaar te bestrijden, de tweede afdeling geeft 
regels voor de heffing van grondbelasting 

Wet van 12 juli 1821 (Stbl. nr. 9) geeft de grondslagen voor het stelsel van 
's rijks directe belastingen 

Wet van 1832 (Stbl. nr. 65) introduceerde het kadaster als basis van de 
grondbelastingheffing 

Wet van 24 april 1843 (Stbl. nr.14) regelde de verdeling der grond- 
belasting tussen de gebouwde en ongebouwde eigendommen 

Wet van 30 december 1865 (Stbl. nr. 193) regelde de heffing van grond- 

belasting in Limburg 
Wet van 28 mei 1870 (Stbl. nr. 82) bepaalde dat de aanslag in vervolg zou 

worden verhoogd of verlaagd naar gelang de vermeerdering of 
vermindering van de belastbare opbrengst der eigendommen 
tegen een tarief van 12,13%. Hierdoor werd ook een herschatting 
van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen 
voorgeschreven. art.59 bepaaldedat de belastbare opbrengst van 
gebouwde eigendommenvóór r januari 1875 zou worden her- 

zien. Herziening diende iedere twintig jaar te worden herhaald 
Wet van 22 juli 1873 (Stbl. nr. 116) betreffende de herziening van de 

belastbare opbrengst van gebouwde eigendommen. Dit is de 
overgang geweest van repartitie- naar quotisat-ie-stelsel, waarbij 
een gelijke percentsgewijze heffing van de belastbare opbrengst 

van ieder gebouwd perceel werd bepaald op een tarief van 

5,2039% 
Wet van 25 april 1879 (Stbl. nr. 89) bepaalde een herziening van de 

belastbare opbrengst van ongebouwde eigendommen. Deze 
regeling werd pas in 1893 effectief 

Wet van 31 december 1892 (Stbl. nr.315) betekende de introductie van het 

quotisatiestelsel voor ongebouwde eigendommen. Het tarief 
werd vastgesteld op 6% van de belastbare opbrengst 
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Wet van z mei 1897 (Stbl. nr.1~4) tot herziening van de belastbare 
opbrengst der gebouwde eigendommen 

Wet van 11 januari 1904 (Stbl. nr.5), houdende wijzigingenvan de Wet van 
2 mei 1897 

Wet van 7 juli 1906 (Stbl. nr. 176), houdende wijzigingen in de Wet van 
z6 mei 1870 

Wet van 15 juli 1907 (Stbl.nr.203) bepaalde een aantal herzieningen voor 
de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen. 

Personele belasting 
Wet van 11 februari 1816 (Stbl. nr. 14) tot regeling der middelen om de 

staatsuitgaven van dat jaar te bestrijden, de tweede afdeling geeft 

regels voor de heffing van grondbelasting 
Wet van 1821 verving het repartitiestelsel door het quotisatiestelsel 
Wet van 28 juni 1822 (Stbl. nr. 15) 

Wet van 29 maart 1833 (Stbl. nr. 4) betekende een verhoging van het tarief 
van 4% naar 5% van de onzuivere huurwaarde [= de gemiddelde 
huurprijs verhoogd met bepaalde 1astenl.Tevens werd een 
tariefdifferentiatie aangebracht, waarbij het volgende principe 
gold: hoe groter de gemeente, hoe hoger het tarief 

Wet van 29 december 1835 (Stbl. no.43) regelde vrijstellingen van 
woonhuizen beneden f 18.- in gemeenten met minder dan 3.000 
inwoners, opklimmend tot f54,- in gemeenten met meer dan 
48.000 inwoners 

Wet van 24 april 1843 (Stbl. nr. 15) betekende een uitbreiding van het 
aantal vrijstellingen 

Wet van 9 april 1869 (Sfbl.  nr.59) regelde een verdere uitbreiding van het 
aantal vrijstellingen 

Wet van 23 juli 1885 (Stbl. nr. 143) bepaalde de heffing van 10 

buitengewone opcenten in 1885/1886 
Wet van 31 december 1885 (Stbl. nr. 265) bracht de opcenten tot 5 terug in 

1886/1887 
Wet van 15 april 1891 (Stbl. nr. 88) regelde een uitbreiding van het aantal 

vrijstellingen 
Wet van 16 april 1896 (Stbl. nr. 72) werd ingevoerd per I januari 1897 
Wet van 31 december 1897 (Stbl. nr.279) betekende een uitbreiding van 

het aantal vrijstellingen 
Wet van 14 juli 1898 (Stbl. nr.181) bepaalde dat ook bezit van rijwielen 

werd meegerekend bij de aanslag 

Wet van 2 juni 1900 (Stbl. nr.77) betekende een wijziging in de klasse- 

verdeling van gemeenten 
Wet van 15 juli 1907 (Sfbl.  nr. zoo) regelde een nieuwe wijziging in de 

klasseverdeling van gemeenten 



Moes 

Wet van 3 april 1909 (Stbl. nr. 95) bepaalde dat ookmotorrijtuigenwerden 
meegerekend bij de belastingheffing 

Wet van 6 december 1909 (Stbl. nr.381) tot wijziging der Wet van 3 April 

1909 
Wet van 19 maart 1913 (Stbl. nr. 108) bepaalde enkele wijzigingen 
Wet van 19 juni (Stbl. nr. 280) wijzigde de klasseverdeling van gemeenten 
Wet van 18 maart 1916 (Sfbl. nr. 137) wijzigde de klasse verdeling van 

gemeenten. 

Patentbelasting 
Een overzicht van alle wetten betreffende de patentbelasting wordt gege- 
ven door P.M.M. Klep, A. Lansink en W.F.M.Terwisscha van Scheltinga, 
'De registers van patentplichtigen, 1805-1893 (ze herziene versie)', Bron- 
commentaren 11 ('s-Gravenhage 1987) 31-33. Hieronder volgen de belang- 
rijkste. 

Wet van 21 mei 1819 (Stbl. nr.34) betreft de algemene grondslagen. Bij 
ministeriële resolutie van zz juli 1819 worden verdere aan- 
wijzingen omtrent de uitvoering van de wet gegeven. In deze 
wet zijn in de loop der tijd wijzigingen aangebracht, maar in 
principe was zij van kracht tot het moment dat het patent werd 
afgeschaft in 1893 

Besluit van I julij 1819 (Sfbl. nr. 36) nopens de uitvoering van de wet van 
21 mei 1819, waarbij onder meer tevens de vrijgestelde beroepen 
worden bepaald (art. 3) en een klasse-indeling van patent- 
plichtigen wordt gegeven (art. 6) 

Wet van 6 april 1823 (Sfbl. nr. 14) bepaalt een verlaging van de tarieven 
met één derde 

Wet van 16 juni 1832 (Stbl. nr.30) betreft de vaststelling van nieuwe 
tarieven: de heffingen worden tot het oude peil verhoogd en er 
worden enkele bijzondere tarieven ingevoerd 

Wet van 24 april 1843 (Stbl. nr. 16) betreft wijzigingen in tarieven en 
tabellen 

Wet van 8 mei 1869 (Sfbl. nr. 77): aan onderwijs verbonden personen 
worden vrijgesteld van de heffing 

Wet van 17 april 1887 (Sfbl. nr. 64): uitbreiding van de vrijstellingen 
Wet van 2 oktober 1893 (Stbl. nr.149) verving de patentbelasting door de 

heffing op bedrijfs- en andere inkomsten. 




