
Einde van de adelscultuur? Adellijke strategieën om te overleven (1918-1950) 

Op 29 en 30 oktober 2020 houdt de Nederlands-Duitse Kring voor Adelsgeschiedenis op kasteel 

Doorwerth een symposium over het thema ‘Einde van de adelscultuur? Adellijke strategieën om te 

overleven (1918-1950)’. 

De troonsafstand van de keizer in 1918 en zijn vlucht naar Nederland stortten de Duitse adel in een 

diepe crisis. De nieuwe grondwet van Weimar betekende zelfs de afschaffing van de adel als publieke 

institutie. Ook in Nederland, waar edelen sinds 1848 nauwelijks nog formele privileges genoten, had 

het einde van de Eerste Wereldoorlog aanzienlijke gevolgen. Adellijke families behoorden hier rond 

1900 weliswaar nog altijd tot de politieke, sociale en culturele elite, maar de invoering van algemeen 

kiesrecht en democratisering op bijna alle maatschappelijke terreinen, de institutionele ontvlechting 

van adel, monarchie, kerk en leger, de crisis in de landbouw en de invoering van nieuwe belastingen 

leidden net als in Duitsland in de jaren 1920 en 1930 tot een ‘identiteitscrisis’ die een heroriëntatie 

noodzakelijk maakte. Sommige Nederlandse edellieden toonden zich sceptisch over de nieuwe 

democratische maatschappij. In Duitsland waren antidemocratische opvattingen onder de adel veel 

heftiger en ook veel wijder verbreid. De relatie tussen adel en nationaalsocialisme is nog altijd een 

gevoelige kwestie in de Duitse en Nederlandse geschiedschrijving.  

Het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 betekende een tweede keerpunt in de 

adelsgeschiedenis van de 20e eeuw. In de DDR kregen adellijke families te maken met onteigeningen 

en verbanningen. Veel minder bekend is de onteigening van Duitsers in Nederland op grond van een 

besluit uit 1944  van de regering in ballingschap met betrekking tot de confiscatie van vijandelijke 

vermogens. Na de oorlog  bleken Nederlandse adellijke grootgrondbezitters nog nauwelijks in staat 

hun landgoederen bijeen te houden. De meesten van hen besloten hun kastelen en landhuizen te 

verkopen, onder te brengen in een stichting of over te dragen aan monumenten- of 

natuurbeschermingsorganisaties. De eerste initiatieven voor het behoud van kastelen en 

landgoederen dateren uit de periode vóór de oorlog, maar na 1945 versnelde dit proces aanzienlijk. 

Betekenden al deze ontwikkelingen het einde van de adelscultuur in Duitsland en Nederland? 

Traditioneel richtte het adelsonderzoek zich op de periode vóór 1918. In het laatste decennium is de 

wetenschappelijke belangstelling voor de adelsgeschiedenis van de 20e eeuw echter sterk 

toegenomen. Het 6e symposium van de Duits-Nederlandse Kring voor Adelsgeschiedenis wil de 

positie van de adel in een ‘ontadellijkte samenleving’ vanuit een interdisciplinair en vergelijkend 

perspectief benaderen. Welke strategieën volgden adellijke personen, families en organisaties in 

Duitsland en Nederland om sociaal, politiek en cultureel te overleven ná de Eerste Wereldoorlog (de 

‘Grote Catastrofe’ van de 20e eeuw)? De thematiek van het symposium beperkt zich nadrukkelijk 

niet slechts tot mensen en instituties. Ook de zorg voor het culturele en materiële erfgoed van de 

adel is een belangrijk aandachtsgebied. 

Voordrachten tijdens het symposium kunnen worden gehouden in het Duits, Nederlands of Engels. 

Wilt u een presentatie verzorgen, dan nodigen wij u  van harte uit om vóór 22 april a.s. een korte 

samenvatting (max. 250 woorden) te sturen naar een van onderstaande adressen. U kunt hier ook 

terecht voor nadere inlichtingen over het symposium.  

Johan Seekles  
Archivaris 
Historisch Centrum Overijssel  
Eikenstraat 20  
8021 WX Zwolle  
 



j.seekles@historischcentrumoverijssel.nl  
 
Dr. Conrad Gietman 
Wetenschappelijk Medewerker 
Hoge Raad van Adel 
Nassaulaan 2b, Den Haag 
2514 JS Den Haag 
gietman@hogeraadvanadel.nl 
 
Dr. Gunnar Teske  
LWL-Archivamt für Westfalen  
Jahnstr. 26,  
D-48147 Münster  
gunnar.teske@lwl.org 
 
Voor meer informatie over de Nederlands-Duitse Kring voor Adelsgeschiedenis, zie 
http://www.lwl.org/westfaelische-
geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=839&url_tabelle=tab_websegmente 


