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Ik wilde iets maken over de adel. Waarom? Omdat 
mijn grootvader – naar wie ik genoemd ben – en mijn 
moeder van adel zijn. Ik ben het niet. Omdat het in mijn 
leven geen rol lijkt te spelen. Omdat ik me realiseerde 
dat ik er niet veel van afweet. Omdat ik nieuwsgierig 
ben naar wat het nu eigenlijk betekent, betekent het 
nog wat om van adel zijn? 
Mijn moeder vond het ‘opmerkelijk’ dat ik met dit 
onderwerp aankwam. En ook wel grappig dat ik op 
dit moment in mijn leven daar ineens belangstel-
ling voor koesterde. Ze uitte wel enige twijfel. Het 
is een gevoelig onderwerp, zei ze en de mensen die 
zich daarmee bezig houden hebben vaak toch allerlei 
tegenstand en weerstand ondervonden. En ze heeft 
liever niet dat ik weerstand ondervind.

Dus zo begon ik. Afspraken maken met mensen die 
mijn familie en dus ook mij kenden. Met hen sprak ik 
over van alles en nog wat. Ik wilde dichtbij komen, de 
kern vangen. Maar laat de adel nu uitgerekend een 
groep zijn die de camera liever op afstand houdt. Als 
je van adel bent dan houd je dat voor je. Daar treed je 
niet mee naar buiten. Hoe een beeld te maken van een 
groep mensen die daar niet op zit te wachten? 

‘Het geheimzinnige van adeldom zit in het schemerge-
bied van objectieve kenmerken en perceptie’, schrijft 
Ileen Montijn.



Tijdens mijn zoektocht kwam ik op een begrafenis 
waar veel mensen van adel aanwezig waren. Er 
hing voor mijn gevoel een uitgesproken sfeer. De 
kleding, de hoofden, de groep bij elkaar straalde 
iets uit. En plotseling zag ik het. Ik had vlak daar-
voor werk gezien, gemaakt op een Polaroid SX70. 
Een camera die eruit ziet als een stijlvolle leren 
sigarendoos. Dat moest het worden. Een ouder-
wetse, charmante camera waar de beelden 
direct uitkomen. Geen reden tot wantrouwen, 
de geportretteerde kan de foto meteen goed of 
afkeuren. Geen grote camera tussen mij en mijn 
onderwerp. Nabijheid dus, maar de kwaliteit 
van de foto’s is schilderachtig en afstandelijk. 
De afstand die juist zo gewaardeerd wordt door 
deze groep. Het leek me de ideale combinatie.

Om de romantiek van de foto’s tegen te kleuren 
besloot ik bij alle mensen die ik fotografeerde geluid 
op te nemen. Ik vroeg hen wat het betekent om van 
adel te zijn. Anonieme portretten. Zonder familienaam 
en Zonder Titel. 

Van adel zijn bleek makkelijk en moeilijk, een voordeel 
en een last, een gevoel, herkenning, een optelsom, 
een code,  een knalrood uniform, een opdracht – 
noblesse oblige – of passief ijkpunt, een venster op 
het verleden, een herinnering, een overlevingsstra-
tegie, hetzelfde als het hebben van rood haar of niets. 
Soms was het een familiehuis, een verhaal, hersen-
spinsel, een bepaald soort opvoeding, stijl, taal, een 
groep, soms heimwee, soms onverschilligheid.



In de vaak hartelijke en openhartige gesprekken 
met de mensen die ik portretteerde, werd mij 
meerdere malen duidelijk gemaakt dat ik als ik 
een project over de adel wilde doen,  een duidel-
ijke positie moest hebben ten opzichte van het 
onderwerp. Wat betekent het voor jou?  Waar sta 
je? Wat vind je ervan? Ben je voor? Ben je tegen? 
Ik begon me af te vragen met welke blik ik eigen-
lijk fotografeerde. Die van een insider of van een 
buitenstaander? Wilde ik geaccepteerd worden 
of op afstand blijven? Mijn antwoord formu-
leerde ik in de beelden. In de zoektocht naar een 
afstandelijke blik op iets wat me nabij is. In de 
poging dichtbij iets te komen wat soms heel ver 
van me af lijkt te staan. Tussen die verte en de 
nabijheid, daar ligt het.



I wanted to do a project about the Dutch nobility. 
Why did I choose this subject? Because both my 
grandfather, after whom I am named, and my 
mother are of the nobility. I am not. Because of the 
fact that this subject does not seem to play a role 
in my life. Because I realized that I do not know 
much about nobility. Because I am curious about 
what nobility actually entails. What does it mean 
nowadays?
My mother was a little surprised when I came up 
with this project. She also found it rather amusing 
that, at this point in my life, I suddenly had an 
interest in this subject. She expressed some 
reservations. “It’s a delicate topic” she said, and 
the people who do research in this subject matter 
have often encountered resistance. My mother 
would not like the same thing to happen to me.    
So I started by making appointments with people 
who know my family and know me. We talked 
about all sorts of things. I wanted to get closer and 
catch the essence. But I was dealing with a group 
of people who would rather not be photographed. 
If you are  from the nobility  you keep it to your-
self. You don’t make it public to everyone. How can 
I make portraits of a group of people who would 
rather not participate?
“The enigmatic aspect of nobility is in the grey 
area of objective traits and perception”, writes 
Ileen Montijn.
During my quest, I attended a funeral where there 
were a lot of people of nobility. I felt a  distinct 
atmosphere. The clothes, the heads, the group 
exuded something. And suddenly I saw it. Recently 
I had seen pictures made by a Polaroid SX70.
A camera which looks like a stylish leather cigar 
box. This is what it should be. A charming, old 
fashioned camera which instantly produces 
photographs. No reason for mistrust, because the 
person who was photographed could, on the spot, 
say if they liked the picture or not. No big camera 
in between myself and my subject. Proximity, but 
the quality of the photographs is picturesque and 
detached. The distance which is appreciated so 
greatly by this group of people. To me it seemed as 
the ideal combination.
In order to shade against the romantic photo-
graphs, I decided to make an audio recording of all 
of the people I photographed. I asked them what 

it meant to them to be of nobility. It was all kept 
anonymous. No family name, “NO TITLE”.

To be of nobility seemed something which was 
easy and hard, an advantage and a burden, a 
feeling, recognition, a sum of things, a code, a 
bright red uniform, a mission or a cardinal point, 
noblesse oblige, a window on the past, a memory, 
a survival strategy, the same as having red hair 
or nothing. Sometimes it was a family house, a 
story, a figment of the imagination, a certain kind 
of upbringing, style, language, a group, at times 
nostalgia, and at times indifference.
I was told numerous times, during the warm and 
frank conversations I had with the people I was 
making a portrait of, that if I wanted to do a project 
about the nobility, I would have to have a clear 
stance about the subject. What does it mean to 
you? What is your position? What is your opinion? 
Do you support it? Are you against it? I was starting 
to wonder about with what view I was taking 
pictures. The view of an insider or an outsider? 
Did I want to be accepted or should I remain at a 
distance? My answer lies in the pictures. In the 
quest for a detached view of something which is 
close to my heart. In an attempt to get close to 
something which at times seems to be very far 
away. In between that distance and proximity, is 
where it is.
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