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Huwelijk en vermogen



‘Ontmoetende drukfouten, of andere gebreken,

verzoeken we eenen goeden zin te geeven’1

1. Jacob ten Cate, Zedige en noodige aanmerkingen over de Evangelische Bediening, aangaande

desselfs goed gebruyk en weer algemeen gebrek (Groningen 1746), z.p.
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Voorwoord

‘Huwelijksvoorwaarden? Daar staat ja helemaal niks in.’

Jaren geleden is mijn belangstelling gewekt voor de geschiedenis van de doops-

gezinden in de stad Groningen. Veel bewaard gebleven archiefstukken werpen een

licht op het leven van deze ‘stadjers’. Herhaaldelijk komen in deze stukken

dezelfde familienamen voor, zodat de talrijke onderlinge relaties niet over het

hoofd kunnen worden gezien.

In de loop der tijd heb ik de achttiende-eeuwse doopsgezinde stad-Groningers

zodanig in kaart gebracht dat een collectieve biografie (prosopografie) mogelijk

werd. Toen ik aan de Universiteit van Amsterdam in de gelegenheid werd gesteld

om een promotieonderzoek te beginnen, was het voor mij, als notarieel jurist en

historicus, evident dat ik dat wilde gebruiken. Een studie naar de juridische

verzorging van de langstlevende echtgenoot in huwelijksvoorwaarden was een

kans die ik niet kon laten gaan. De huwelijksvoorwaarden van stad-Groninger

doopsgezinden konden aan een (rechts)historisch onderzoek worden onderworpen,

de collectieve biografie kon bijdragen aan de sociaaleconomische context.

Het is onmogelijk een dergelijk onderzoek alleen te verrichten en om de

publicatie van de resultaten alleen te publiceren. Verschillende studiezaalmede-

werkers van RHC Groninger Archieven hebben in de loop der jaren mijn vragen

beantwoord en ontelbare stukken ter raadpleging uit het depot gehaald. Ik bedank

hen daarvoor hartelijk.

Voor hun inhoudelijke adviezen en aanwijzingen ben ik mijn promotores prof.

dr. Kees M. Cappon, bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het notariaat aan de

Universiteit van Amsterdam en prof. dr. Piet Visser, hoogleraar Geschiedenis van

het Doperdom en aanverwante stromingen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam,

dank verschuldigd.

Inmiddels zijn Anna Tsiamparlis en ik ruim dertig jaar bevriend. Anna, dank

voor je betrokkenheid en het kritisch doornemen van de tekst. Ook Margreet

Hogeweg heeft de voortgang van het onderzoek van nabij meegemaakt. Haar

gezelligheid hielp mij om de moed er in te houden, haar tekstsuggesties nam ik ter

harte.

Thijs en Sophie: er staan ook plaatjes in dit boek. Jullie vader, Bert Kremer,

heeft de vele portretten van stad-Groninger doopsgezinden geschikt gemaakt voor

publicatie. Bert, ik ben je daarvoor zeer erkentelijk.

Tijdens het onderzoek heb ik veel huwelijksvoorwaarden gekopieerd in de

Groninger archieven. Een archiefbezoekster vroeg me eens waarom ik dat deed.
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Nadat ik haar van mijn onderzoeksdoel had verteld, zei ze met Groningse

nuchterheid: ‘Huwelijksvoorwaarden? Daar staat ja helemaal niks in’. Ze had

het mis, maar toch verliep het promotieonderzoek niet zonder tegenvallers. Mijn

kamergenote, prof. dr. Barbara Reinhartz, hoogleraar Notarieel recht aan de

Universiteit van Amsterdam, heeft mij niet alleen enthousiast gemaakt om het

promotieonderzoek te starten, zij heeft mij ook gestimuleerd om het te voltooien.
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‘All the world’s a stage,

And all the men and women merely players:

They have their exits, and their entrances;

And one man in his time plays many parts,

His acts being seven ages. At first, the infant,

Mewling and puking in the nurse’s arms.

And then the whining school-boy, with his satchel

And shining morning face, creeping like snail

Unwillingly to school: And then the lover;

Sighing like furnace, with a woeful ballad

Made to his mistress’ eye-brow: Then, a soldier,

Full of strange oaths and bearded like the pard,

Jealous in honour, sudden and quick in quarrel,

Seeking the bubble reputation

Even in the cannon’s mouth: And then the justice,

In fair round belly with good capon lin’d,

With eyes severe, and beard of formal cut,

Full of wise saws and modern instances;

And so he plays his part: The sixth age shifts

Into the lean and slipper’d pantaloons;

With spectacles on nose, and pouch on side;

His youthful hose, well sav’d, a world too wide

For his shrunk shank; and his big manly voice,

Turning again toward childish treble, pipes

And whistles in his sound: Last scene of all,

That ends this strange eventful history,

Is second childishness, and mere oblivion;

Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.’2

2. W. Shakespeare, As You Like It. A comedy, revised by J.P. Kemble and now first publiced as it is

acted at the Theatre Royal in Covent Garden (Londen 1810) 34-35.

IX





Inhoudsopgave

Voorwoord VII

Inleiding 1

Deel I ‘Het toneel’ 13

I. Korte schets van de bestuurlijke en rechterlijke organisatie,
van de rechtsbronnen en economie van het gewest Stad en
Lande, 1699-1809 15

I.1 Bestuurlijke organisatie 15

I.2 Rechterlijke organisatie en rechtsbronnen 17

I.2.1 Stad Groningen 17

I.2.2 Overige rechtsgebieden van het gewest Stad en Lande 22

I.3 Economie 24

Deel II ‘De toneelspelers’ 31

II. De doopsgezinden in de stad Groningen 33

II.1 De bevolking van de stad Groningen 33

II.2 Aantallen doopsgezinden in de stad Groningen, 1699-1809 41

II.3 Demografische kenmerken van de Groninger Oude Vlamingen 50

II.3.1 Reproductie 57

II.3.2 Sterfte 59

II.3.3 Huwelijkspatronen 62

II.3.4 Huwelijksvruchtbaarheid 68

II.3.5 Getalsvermindering en niet-demografische factoren 69

II.4 Tot besluit 73

III. Kenmerken van de stad-Groninger doopsgezinden, 1699-1809 85

III.1 Beroepsuitoefening 86

III.2 Economische relaties 102

III.3 Vermogen 112

III.3.1 Vermogensomvang 115

III.3.2 Vermogenssamenstelling 118

III.4 Boekenbezit 128

III.5 Woningen 133

III.5.1 Woning en woonomgeving 134

XI



III.5.2 Woninginrichting 139

III.5.3 Buitenhuizen 141

III.6 Kleding 144

III.7 Onderwijs en studie 153

III.7.1 De opleiding van Hindrik Waerma (1711-1771) 154

III.7.2 Universitaire scholing 157

III.8 Ontspanning 160

III.8.1 Muziekbeoefening 161

III.8.2 Tuinieren 162

III.8.3 Reizen 163

III.9 Sociaal netwerk 165

III.9.1 Waalse kerk 166

III.9.2 De Grote of Heren Sociëteit (1765) 168

III.9.3 Vrijmetselaarsloge l’Union Provinciale (1772) 169

III.9.4 Departement Stad en Lande van de Oeconomische Tak (1778) 169

III.9.5 Doofstommeninstituut (1789) 170

III.9.6 Maatschappij tot ‘t Nut van het Algemeen (1791) 171

III.9.7 Academie van Teeken-, Bouw- en Zeevaartkunde (1797) 171

III.9.8 Natuur- en Scheikundig Genootschap (1801) 172

III.9.9 Leesgezelschappen en dichtgenootschap 174

III.10 Tot besluit 175

IV. Sociale stratificatie van stad-Groninger doopsgezinden 189

IV.1 Economische machtspositie van stad-Groninger doopsgezinden 193

IV.1.1 Economische machtspositie van stad-Groninger

doopsgezinden ten opzichte van de rest van de stadsbevolking 198

IV.1.2 Economische machtsposities van doopsgezinde

denominaties onderling 202

IV.1.3 Economische machtsposities van doopsgezinden

binnen de verschillende denominaties 205

IV.1.4 Tot besluit 208

IV.2 Statuspositie van stad-Groninger doopsgezinden 209

IV.2.1 Drekgeldenregister 210

IV.2.2 Aanspreektitels 217

IV.2.3 Vermaners, diakenen en Oudsten 220

IV.2.4 Verdeftiging: familiebesef en standsbesef 223

IV.2.5 Tot besluit 226

IV.3 Politieke machtspositie van stad-Groninger doopsgezinden 227

IV.3.1 Politiek machtsstreven van stad-Groninger doopsgezinden,

tot 1795 228

IV.3.2 Politiek machtsstreven van stad-Groninger

doopsgezinden, 1795-1809 236

IV.4 Tot besluit 239

XII

INHOUDSOPGAVE



Deel III ‘De spelregels’ 253

V. Stad-Groninger huwelijksrecht 255

V.1 Huwelijksrecht 258

V.2 Trouwbelofte 259

V.3 Verboden huwelijken 263

V.3.1 Verboden graden 263

V.3.2 Overige verboden huwelijken 267

V.4 Examinatie door commissarissen tot de huwelijkse zaken 269

V.5 Afkondiging 272

V.6 Huwelijksbevestiging 276

V.6.1 Periode 1699-26 oktober 1796 276

V.6.2 Periode 26 oktober 1796-1809 279

VI. Stad-Groninger huwelijksvermogensrecht 285

VI.1 Wettelijk huwelijksgoederenstelsel in stad Groningen, 1374-1809 287

VI.1.1 Gezamendehandse gemeenschap 288

VI.1.2 Wettelijke gemeenschap van goederen 290

VI.2 Huwelijksvoorwaarden 297

VI.2.1 Vormvoorschriften huwelijksvoorwaarden 299

VI.2.2 Materiële huwelijksvoorwaarden 302

VI.2.3 Partiële vernietiging van huwelijksvoorwaarden: ‘beknuppen’ 305

VI.3 Tot besluit 305

VII. Stad-Groninger erfrecht 311

VII.1 Ab intestaat erfrecht 312

VII.2 Testamentair erfrecht 322

VII.2.1 Testamentsvormen 323

VII.2.2 Testeerbevoegdheid 326

VII.2.3 Waarover bij testament beschikt mocht worden 328

VII.2.4 Bijzondere makingen in testament 333

VII.3 Niet-huwelijksvermogensrechtelijke bepalingen

in huwelijksvoorwaarden 337

VII.3.1 Contractueel erfrecht in huwelijksvoorwaarden 337

VII.3.2 Recht van retour 338

VII.3.3 Recht van representatie 342

VII.4 Schenking 343

VII.5 Tot besluit 344

Deel IV ‘Het spel’ 347

VIII. Stad-Groningers en hun huwelijkspartnerkeuze 349

VIII.1 Huwelijksmarkt stad Groningen, 1700-1805 350

VIII.2 Huwelijkspartnerkeuze 356

VIII.2.1 Godsdienstige belemmeringen 357

XIII

INHOUDSOPGAVE



VIII.2.2 Leeftijdsverschil echtgenoten 363

VIII.2.3 Vrijheid van huwelijkspartnerkeuze? 365

VIII.2.4 Wettelijke beperkingen 367

VIII.2.5 Standsverschillen als huwelijksbelemmering 370

VIII.2.6 Tot besluit 375

VIII.3 Onderhandelingen 376

IX. Huwelijksvoorwaardenonderzoek 383

IX.1 Huwelijksvermogensrechtelijke bescherming van de

langstlevende echtgenoot 394

IX.1.1 Algehele gemeenschap van goederen 395

IX.1.2 Gemeenschap van winst en verlies 398

IX.1.3 Beperkte gemeenschap van aanbrengsten

en aangewonnen vermogen 405

IX.1.4 Beperkte gemeenschap van aangeërfd en aangewonnen

vermogen 407

IX.1.5 ‘Koude’ uitsluiting 407

IX.1.6 Tot besluit 410

IX.2 Algemene contractueel erfrechtelijke

regelingen met verzorgingsaspecten voor de langstlevende

echtgenoot 411

IX.2.1 Verzorging in geval van een onbeërfd (kinderloos) huwelijk 413

IX.2.2 Verzorging in geval van een onbeërfd geraakt (kinderloos

geworden) huwelijk 421

IX.2.3 Verzorging in geval van een beërfd huwelijk 422

IX.2.4 Overlijden van een kind zonder descendenten, na zijn ouder 434

IX.2.5 Tot besluit 440

IX.3 Bijzondere contractueel erfrechtelijke regelingen

met verzorgingsaspecten voor de langstlevende echtgenoot 441

IX.3.1 ‘Gelijkheidsclausule’ 441

IX.3.2 ‘Lijfstoebehorenclausule’ 444

IX.3.3 ‘Huisraadclausule’ 446

IX.3.4 ‘Bibliotheekclausule’ 449

IX.4 Tot besluit 450

X. Stad-Groninger huwelijksfeestelijkheden, 1699-1809 457

X.1 Trouwmaanden, trouwdagen en trouwlocaties 457

X.2 Procedure huwelijksbevestiging 462

X.3 Feestelijkheden 464

Conclusie 477

Samenvatting 487

XIV

INHOUDSOPGAVE



Summary 489

Gebruikte afkortingen 491

Lijst van tabellen en figuren 493

Verantwoording afbeeldingen 495

Lijst van bijlagen 501

Bijlage 1: Alba academica 503

Bijlage 2: 47 Weeskamerinventarissen wegens vermogensonderzoek 505

Bijlage 3: 46 Weeskamerinventarissen wegens boekenonderzoek 507

Bijlage 4: Namenlijsten van doopsgezinde vermaners en diakenen in

de stad groningen 509

Bijlage 5: Selectie van artikelen uit de kerkenorde der stad Groningen,

vastgesteld den 16 september mdxciv 519

Bijlage 6: Selectie van artikelen uit het stadboek (1425) 521

Bijlage 7: Selectie van artikelen uit de Stads Nieuwe Constituties (1689) 531

Bijlaeg 8: Selectie van artikelen uit de Herziene weeskamer-ordonnantie

(1724) 553

Bijlage 9: 179 Huwelijksvoorwaarden van Groninger Oude Vlamingen 557

Bijlage 10: 50 Huwelijksvoorwaarden van Verenigde Waterlanders en

Vlamingen 561

Bijlage 11: Ontwerp formulier van bevestiging in den huwelyken

staat (1752) 563

Bijlage 12: Formulier zoals by het trouwen op het raadhuis in

groningen, thans in gebruik is (1796) 567

Bijlagen op de bijgesloten CD-rom:

Bijlage 13: Cohortindeling mannelijke Groninger Oude Vlamingen

Bijlage 14: Cohortindeling vrouwelijke Groninger Oude Vlamingen

Bijlage 15: Aantallen lidmaten Groninger Oude Vlamingen in 1735

Bijlage 16: Reproductie vrouwelijke lidmaten Groninger Oude Vlamingen

Bijlage 17: Onvoltooide huwelijken mannelijke Groninger Oude Vlamingen

Bijlage 18: Huwelijksleeftijd mannelijke lidmaten Groninger Oude Vlamingen

Bijlage 19: Huwelijksleeftijd vrouwelijke lidmaten Groninger Oude Vlamingen

Bijlage 20: Ongehuwde mannelijke lidmaten Groninger Oude Vlamingen

Bijlage 21: Ongehuwde vrouwelijke lidmaten Groninger Oude Vlamingen

Bijlage 22: Weduwnaars onder Groninger Oude Vlamingen

Bijlage 23: Weduwes onder Groninger Oude Vlamingen

Bijlage 24: Migratie onder Groninger Oude Vlamingen

Bijlage 25: Beroepen mannelijke Groninger Oude Vlamingen en hun

weduwen in 1729

Bijlage 26: Beroepen mannelijke Groninger Oude Vlamingen en hun

weduwen in 1760

XV

INHOUDSOPGAVE



Bijlage 27: Beroepen mannelijke Groninger Oude Vlamingen en hun

weduwen in 1790

Bijlage 28: Patriotten onder stad-Groninger doopsgezinden

Archivalia 569

Gedrukte bronnen 579

Overige literatuur 583

Persoons-, huis- en plaatsnamenregister 603

Wetsartikelenregister 637

Trefwoordenregister 647

XVI

INHOUDSOPGAVE



Inleiding

Aanleiding voor het onderzoek

Het huwelijk in Nederland is reeds in vele studies vanuit verschillende invalshoeken

bestudeerd. Zo werd het vanuit cultuurhistorische, kerkelijke, iconografische,

literaire, moralistische, demografische, sociaaleconomische en rechtshistorische in-

valshoek onderzocht. Studies en deelstudies verschenen op onder meer het gebied van

de cultuur- en kerkgeschiedenis, de onontbindbaarheid van het huwelijk, het kerke-

lijke recht, de stedelijke rechtspraak, de iconografie, de bruidsgift, de catechetische

literatuur en predicatieliteratuur, de seksualiteit, de vrouwen- en gezinsgeschiedenis,

de demografie, de volkskunde en het religieus volksgeloof en de letterkunde.3

Voor deze onderzoeken werden verschillende bronnen gebruikt die in vijf

hoofdgroepen kunnen worden onderverdeeld.4Ten eerste zijn er studies gebaseerd

op kerkhistorische bronnen. Met behulp van theologische werken en de acta

van Gereformeerde synodes heeft bijvoorbeeld Knappert gepubliceerd over de

Gereformeerde kerk en haar strijd om het wettig huwelijk.5 Een tweede groep

bronnen vormt de letterkundige, zoals poëzie en proza. Dit leverde al in 1832 een

studie van Scheltema op.6Huwelijksgedichten en spectatoriale geschriften zijn ook

nadien nog veelvuldig bestudeerd, ondermeer door Von Wolzogen Kühr en

Schenkeveld-van der Dussen.7 Een derde groep bestaat uit historisch-demografi-

sche bronnen, zoals doop-, trouw- en begraafregisters, akten van de burgerlijke

3. Opsomming ontleend aan J.M.M. van de Ven, In facie ecclesiae. De katholieke huwelĳksliturgie in de

Nederlanden, van de 13de eeuw tot het einde van het Ancien Régime. Miscellanea Neerlandica 22

(Leuven 2000) 5-6.

Voor een beknopt overzicht van de belangrijkste publicaties, zie: ibidem, 5-6 en 5, noot 9.

Belangrijke studies zijn voorts: D. Haks, Huwelĳk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw.

Processtukken en moralisten over aspecten van het laat 17de- en 18de-eeuwse gezinsleven (Assen

1982); T. Zwaan (red.), Familie, huwelĳk en gezin in West-Europa. Van middeleeuwen tot moderne

tĳd (Amsterdam/Heerlen 1993); M.P.C. van der Heijden, Huwelĳk in Holland. Stedelĳke rechtspraak

en kerkelĳke tucht, 1550-1700 (Amsterdam 1998); P. van Boheemen (red.), Kent, en versint, Eer

datje mint. Vrĳen en trouwen 1500-1800 (Zwolle-Apeldoorn 1989).

4. Haks, Huwelijk en gezin, 232-234.

5. L. Knappert, ‘De gereformeerde kerk in haren strijd om het wettig huwelijk’, in: H.C. Rogge e.a.

(red.), Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 2 (’s-Gravenhage 1903) 217-275 en 359-396.

6. J. Scheltema, Volksgebruiken der Nederlanders bij het vrijen en trouwen (Utrecht 1832).

7. S.I. von Wolzogen Kühr, De Nederlandsche vrouw in de eerste helft der 18e eeuw (Leiden 1914); S.I.

von Wolzogen Kühr, De Nederlandsche vrouw in de tweede helft der 18e eeuw (Leiden 1920) en

M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Bruilofts- en liefdeslyriek in de 18de eeuw: de rol van literaire

conventies’, De nieuwe taalgids 67 (1974) 449-461.
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stand en inwonerslijsten, waaronder belastingkohieren.8De iconografie vormt een

vierde bron voor bestudering van het huwelijk, zoals afgebeeld op schilderijen en

prenten.9 Ten slotte is het huwelijk ook met behulp van het positieve recht

(juridische bronnen) bestudeerd, zoals bijvoorbeeld door Van Apeldoorn en

Huussen.10

Aan de rechtshistorische bestudering van het huwelijk werd een nieuwe

deelstudie toegevoegd met het proefschrift van J.S.L.A.W.B. Roes, getiteld: Het

naaste bloed erfde het goed. De positie van de langstlevende echtgenoot in het

Nederlandse erfrecht bij versterf I (Deventer 2006). De auteur onderzocht één

bijzonder aspect van het huwelijk, namelijk de positie van de langstlevende

echtgenoot na het overlijden van de andere echtgenoot. Hij richtte zich op het

positieve recht zoals dat gold op het grondgebied van het huidige Nederland tot

1809. Dat grondgebied was opgedeeld in vele rechtsgebieden. Roes onderzocht het

toenmalige huwelijksvermogens- en erfrecht op verzorgingsaspecten en gebruikte

daarvoor tientallen verschillende stads- en landrechten als bron. Hij ontwaarde

gelijkenissen, verschillen en ontwikkelingen in het oudvaderlandse recht die, zoals

de auteur concludeerde, over het algemeen niet bleken te zijn ingericht op de

bescherming van de langstlevende echtgenoot.11Het duurde bijvoorbeeld tot 1923

voordat het Burgerlijk Wetboek bepaalde dat de langstlevende met de kinderen

erfde van de gestorven echtgenoot.

Drie hypothesen

Naar mijn mening volstaat een theoretische rechtshistorische studie niet om een

afdoende beeld te krijgen van de juridische verzorging van de langstlevende

echtgenoot vóór 1809. Op de door Roes gelegde basis moet worden voortgebouwd

met een onderzoek naar de juridische verzorging van de langstlevende in de

praktijk.12 Een dergelijk vervolgonderzoek dient volgens mij niet alleen vanuit

praktisch-rechtshistorisch, maar tegelijkertijd ook vanuit sociaaleconomisch

perspectief te worden verricht. Aan deze opvatting liggen drie hypothesen ten

grondslag.

Ten eerste, de hypothese dat de rechtspraktijk vóór 1809 anders is geweest dan

de door Roes onderzochte rechtsbronnen doen vermoeden. Alleen theoretisch-

rechtshistorische kennis is daarom niet toereikend. Ik licht dit toe met een

voorbeeld.

Het Burgerlijk Wetboek zoals dat gold in Nederland in het laatste kwart van de

twintigste eeuw, zou onderzocht kunnen worden op wetgeving met verzorgings-

aspecten ten gunste van de langstlevende echtgenoot. De onderzoeker zou in de

8. Hart verrichtte bijvoorbeeld een dergelijk onderzoek in Amsterdam, zie: S. Hart, Geschrift en getal

(Dordrecht 1976).

9. Bijvoorbeeld: W.M.A. Henneke, Ritueel in beeld. De Boerenbruiloften en hun publiek in de tijd van

Bruegel en zijn navolgers (Amsterdam 2009).

10. L.J. van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht vóór de invoering van de

Fransche wetgeving (Amsterdam 1925) en A.H. Huussen jr., De codificatie van het Nederlandse

huwelijksvermogensrecht, 1795-1838 (Amsterdam 1975).

11. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 276.

12. D. Heirbaut, ‘Boekbespreking’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6694 (2007),

56, wees ook op het nut daarvan.
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verleiding kunnen komen te concluderen dat de langstlevende gediend was met de

invoering van het wettelijke deelgenootschap per 1 januari 1970, artikelen 1:132-

145 BW (oud). Op grond van het wettelijk deelgenootschap konden namelijk

verrekenvorderingen ten gunste van de langstlevende echtgenoot ontstaan ten laste

van het vermogen van de overleden echtgenoot. De onderzoeker mist dan echter de

praktische omstandigheid dat het wettelijk deelgenootschap nauwelijks werd

overeengekomen (volgens onderzoekers in 1990 bijvoorbeeld slechts in 0,83

procent van de huwelijksvoorwaarden).13 Deze wettelijke regeling was dus ver-

stoken van iedere praktische betekenis voor de verzorging van de langstlevende.

Een praktisch-rechtshistorisch vervolgonderzoek kan de betekenisloosheid van

regelgeving aantonen. Roes hechtte bijvoorbeeld veel waarde aan regelingen die

bepaalden dat de langstlevende echtgenoot tot de gehele huwelijksgemeenschap

gerechtigd was, indien ten tijde van het overlijden van de echtgenoot geen uit dat

huwelijk geboren kinderen meer in leven waren (een zogenaamd onbeërfd geraakt

huwelijk). In de stad Groningen gold deze regeling bijvoorbeeld op grond van art.

4 (Liber II) stadboek 1425.14Roes duidde deze regelingen als een ‘langstlevende-

al’-stelsel. Een praktijkonderzoek kan inzichtelijk maken of dergelijke bepalingen

levend recht waren, of dat bijvoorbeeld echtparen met bezittingen daarvan

standaard afweken.15

Voorts is een dergelijk vervolgonderzoek vereist, omdat een theoretisch-rechts-

historisch onderzoek niet de juridische maatregelen onderzoekt die (aanstaande)

echtgenoten in de praktijk troffen om de langstlevende verzorgd achter te laten. De

oogst van Roes stelde iets teleur.

Mijn tweede hypothese houdt in dat de historische rechtspraktijk een rijke

oogst gaat opleveren, omdat in de praktijk juridische verzorgingsmaatregelen

werden genomen die niet wettelijk waren uitgewerkt, zoals de regelingen in de

stad Groningen die ik hieronder aanduid als onherroepelijke contractuele erfstel-

lingen en dito legaten.

Mijn derde hypothese houdt in dat sociaaleconomische factoren een rol

speelden bij de vormgeving van de juridische verzorging van de langstlevende.

Dat zal mogelijk niet alleen blijken uit de huwelijkspartnerkeuze in de praktijk,

maar ook uit de inhoud van de door partijen overeengekomen huwelijksvoor-

waarden. Denkbaar is bijvoorbeeld dat partijen niet steeds over en weer gelijk-

luidende verzorgingsregelingen ten gunste van elkaar troffen, maar ook van elkaar

13. M.J.A. van Mourik en L.C.A. Verstappen, Handboek voor het Nederlands vermogensrecht bij

echtscheiding (3e druk; Deventer 1997) 114. In het jaar van de invoering (1970) bedroeg dat

percentage volgens onderzoekers ook maar 4,6 procent van de opgemaakte huwelijksvoorwaarden. In

1980 was dit afgenomen tot 2,17 procent.

14. Over de naam van het Groninger stadboek, zie par. I.2.1.

15. Overigens zij hier reeds opgemerkt dat Roes vermoedt dat in de stad Groningen in 1689 aan het

‘langstlevende-al’-stelsel reeds (sinds lange tijd) een einde was gekomen. Hij concludeerde hieruit dat

de juridische verzorging van de langstlevende echtgenoot was verslechterd, zie Roes, Het naaste

bloed erfde het goed, 188. Art. 4 (Liber II) stadboek 1425 was echter niet verdwenen uit het

Groninger stadsrecht. De bepaling werd overgenomen in de Stads Nieuwe Constituties van 1689 - in

art. 49 (II) SNC - en zelfs uitgebreid met een extra bepaling, namelijk art. 50 (II) SNC, zie par. VI.1.1.
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afwijkende, rekening houdend met verschillen tussen de financiële posities van de

(aanstaande) echtgenoten.16

Dat sociaaleconomische factoren directe gevolgen hadden voor de verzorging

van de langstlevende echtgenoot laat zich eenvoudig illustreren aan de hand van

het volgende voorbeeld. Wanneer een echtgenoot bij zijn overlijden zowel een

echtgenoot als descendenten naliet, werden in de stad Groningen tot 1809

uitsluitend de descendenten tot de nalatenschap geroepen, art. 41-43 (II) van de

Stads Nieuwe Constituties.17 Indien het huwelijk kinderloos was gebleven, erfden

de bloedverwanten van de overleden echtgenoot de gehele nalatenschap, art. 47-48

(II) SNC. In beide gevallen erfde de langstlevende echtgenoot in beginsel dus

niet.18 Hij zou beter verzorgd achterblijven indien hij in een wettelijke gemeen-

schap van goederen gehuwd was geweest met iemand die per saldo meer netto

vermogen in de gemeenschap had ingebracht dan de langstlevende zelf. Denkbaar

is dat trouwlustigen streefden naar een even gegoede, zo niet rijkere, echtgenoot.

Indien dat in de ogen van betrokkenen niet was gelukt, dan kon in huwelijks-

voorwaarden en testamenten met onderlinge financiële verschillen rekening

worden gehouden. Bijvoorbeeld door een ander huwelijksgoederenregime overeen

te komen, maar ook door over en weer afwijkende verzorgingsregelingen ten

gunste van elkaar overeen te komen.

Een geschiedkundige studie naar de materiële cultuur van echtparen is boven-

dien noodzakelijk, omdat zij inzicht biedt in de rol die goederen speelden bij de

juridische vormgeving van de verzorging van de langstlevende echtgenoot. Ten

slotte is een demografisch onderzoek van belang voor de kennis van de huwelijks-

leeftijd en van opvolgende huwelijken: onderwerpen die eveneens een rol konden

spelen bij genoemde vormgeving.

Deze drie hypothesen bieden voldoende aanleiding voor een vervolgonderzoek

op zowel praktisch-rechtshistorische, als op sociaaleconomische grondslag. Een

dergelijk onderzoek is nieuw. Niet eerder werd op systematische wijze onderzoek

gedaan naar de samenhang tussen het vóór 1809 geldende recht, de toepassing van

dat recht in de dagelijkse praktijk ter verzorging van de langstlevende echtgenoot

en de sociaaleconomische achtergrond van de betrokken echtparen.19

Voor een dergelijk onderzoek is kennis vereist van het recht zoals dat gold tot

1809. Met zijn proefschrift heeft Roes hiervoor de basis gelegd. Voorts zijn door

16. Huwelijksvoorwaarden konden tot 1809 ook regelingen van niet zuiver huwelijksvermogensrechte-

lijke aard bevatten Die mogelijkheid bleef overigens ook later bestaan: denk aan het per 1 januari

2003 afgeschafte art. 1:146 BW (oud) (schenkingen in huwelijksvoorwaarden).

17. De Stads Nieuwe Constituties, een verzameling ordonnanties uit 1689, worden voortaan afgekort

weergegeven als SNC. Zie par. I.2.1.

18. Tenzij zich het zeer uitzonderlijke geval voordeed van art. 63 (II) SNC, zie par. VII.1.

19. Naast algemene rechtshistorische studies van het huwelijksvermogens- en erfrecht, zie hierna noot

1074, legde slechts een klein aantal onderzoekers meer nadruk op de inhoud van huwelijksvoor-

waarden in de praktijk. Nimmer werd op systematische wijze de sociaaleconomische achtergrond van

de echtgenoten in een dergelijk onderzoek betrokken. De eerste systematische bestudering van de

inhoud van huwelijksvoorwaarden in de praktijk werd gepubliceerd in 1904. Vergelijkbare onder-

zoeken werden in verschillende latere jaren herhaald. Alleen huwelijksvoorwaarden uit de twintigste

eeuw werden onderzocht. Voor literatuurverwijzingen naar deze onderzoeken, zie noot 1537.

Tot de rechtshistorische studies met de inhoud van huwelijksvoorwaarden als onderwerp

kunnen worden gerekend: A.Fl. Gehlen, ‘Gerard van Wassenaer en Arent Lybregths over
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echtgenoten opgestelde overeenkomsten en (in beginsel) eenzijdige wilsbeschik-

kingen van belang. Ten slotte is een prosopografisch onderzoek (collectieve

biografie) gewenst voor de sociaaleconomische context waarbinnen echtgenoten

hun juridische verzorgingsmaatregelen in de praktijk troffen. Een nauwe aanslui-

ting op het onderzoek van Roes maakt het vervolgonderzoek echter onhanteerbaar

groot en zeer tijdrovend van aard. Hij bestudeerde immers tientallen rechtsstelsels

in verschillende eeuwen tot aan 1809. Een praktische vervolgstudie is daarom

alleen realiseerbaar indien grote beperkingen worden aangebracht. Dit heb ik op

drie wijzen gedaan: (1) in plaats van de bestudering van het hele grondgebied van

Nederland is gekozen voor slechts één rechtsgebied; (2) in plaats van alle

inwoners, wordt slechts een deel van de gehuwde inwoners in dat rechtsgebied

onderzocht en (3) de onderzoeksperiode van Roes wordt stevig ingeperkt. Aan

deze beperkingen liggen de volgende redenen ten grondslag.

Plaats

Een nauwe aansluiting op het onderzoek van Roes zou betekenen dat de juridische

verzorging van de langstlevende in de praktijk aan tientallen verschillende rechts-

bronnen getoetst moet worden. Om dat mogelijk te maken dient een niet te

realiseren groot aantal archieven geraadpleegd te worden om praktijkvoorbeelden

te vinden. Deze inspanning staat in geen verhouding tot de te verwachten

resultaten. De onderlinge verschillen tussen de gehuwde inwoners van Nederland

vóór 1809 zijn te groot: denk bijvoorbeeld aan een plattelandsbevolking versus

stedelingen, adel versus boeren en burgers. Een dergelijk ruim opgezet onderzoek

maakt niet alleen weinig kans van slagen, maar levert vermoedelijk ook alleen

algemene conclusies op. Mijn voorkeur gaat uit naar een dieptestudie. Ik heb

daarom gekozen voor de bestudering van de toepasselijkheid van het recht in de

praktijk in één rechtsgebied. Vragen van internationaal of interregionaal privaat-

recht blijven derhalve zoveel mogelijk buiten het onderzoek.

Ook voor de sociaaleconomische invalshoek is gekozen voor verdieping. Dit

vergroot mijns inziens de kans op het schetsen van een nauwkeurige sociaalecono-

huwelijksvoorwaarden (17de-18de eeuw)’, Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der

Nederlanden 1 (2008) 73-84 en P.L. Nève, ‘Huwelijksvermogensrechtelijke stelsels en veel voor-

komende aanvullende/afwijkende bedingen in de periode vóór de codificatie’, Pro Memorie.

Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 1 (2008) 85-98. Ofschoon de titel van

laatstgenoemde studie anders suggereert, heeft auteur geen systematisch opgezet onderzoek verricht

naar de inhoud van huwelijksvoorwaarden in een bepaalde periode of in een bepaald gebied. Ook het

tweede deel van de titel van het boek van C.J. de Lange, De huwelijksvoorwaarden in theorie en in

de praktijk (Leiden 1920) suggereert een praktijkonderzoek. Dat is niet het geval. Behalve dat De

Lange zijn onderzoek beperkte tot de negentiende en twintigste eeuw, ontbreken in de studie een

kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar huwelijksvoorwaarden in de praktijk. Voorts verscheen

B.S. Hempenius-van Dijk, ‘Widows and the law. The legal position of widows in the Dutch Republic

during the seventeenth and eighteenth centuries’, in: J.N. Bremmer en L van den Bosch, Between

poverty and the pyre: moment in the history of widowhood (Londen 2002) 89-102. Ook dit is een zeer

algemene studie. Ten slotte dient de afstudeerscriptie genoemd te worden van A. Verwey-van Goor,

Huwelijkscontracten in de stad Groningen. Enkele beschouwingen over het huwelijkscontract in de

stad Groningen vóór en ná de Nieuwe Stads Constituties van 1689 (ongepubliceerd). Zij vormt de

neerslag van een klein onderzoek naar de inhoud van stad-Groninger huwelijksvoorwaarden.

Geen van de genoemde studies geeft de resultaten van een systematisch opgezet onderzoek naar

de juridische verzorging van de langstlevende echtgenoot in de praktijk vóór 1809.
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mische context waarbinnen de juridische verzorgingsmaatregelen in de praktijk

werden getroffen. In een groot rechtsgebied als het gewest Holland, met zowel een

stads- als een plattelandsbevolking, zou die context wegens de beperkingen in

onderzoekstijd slechts globaal kunnen worden geschetst. Daarom is de keuze gevallen

op een niet al te groot rechtsgebied met een min of meer homogene stadsbevolking: de

stad Groningen, gelegen in het noorden van de Republiek. Deze stad bezat haar eigen

huwelijks-, huwelijksvermogens- en erfrecht, neergelegd in een eigen stadboek.

De keuze voor de stad Groningen heeft een bijkomend voordeel. Van 1374 tot

1809 (invoering van het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland)

gold reeds de algehele gemeenschap van goederen als wettelijk stelsel in de stad.

De rechtsvragen waarmee echtparen worstelden en de juridische keuzes die zij in

de praktijk maakten om de langstlevende te verzorgen, spreken in de huidige tijd

meer aan. Deze rechtsvragen en keuzes zouden wel eens zeer actueel kunnen zijn;

zie bijvoorbeeld het ‘oud-Gronings finaal verrekenbeding’.20

Overigens is met de stad Groningen de keuze niet gevallen op een onbe-

duidende provinciestad. Zij behoorde in de tweede helft van de achttiende eeuw als

universiteitsstad tot de grote steden van de Republiek en had zowel een belangrijke

centrum-, bestuurs- als handelsfunctie.21

Onderzoekspopulatie

Met de keuze voor een onderzoek naar de toepassing van het stad-Groninger recht

in de praktijk is meteen ook een ingrijpende inperking aangebracht op het aantal

echtparen dat wordt onderzocht. In beginsel worden immers alleen de echtparen

waarop het stadsrecht van toepassing was aan het onderzoek onderworpen.

Om de gewenste dieptestudie mogelijk te maken, is wegens de praktische

uitvoerbaarheid van het onderzoek de onderzoekspopulatie nog verder ingeperkt.

Om te kunnen bepalen of, en in welke mate, (toekomstige) bezittingen van aan-

staande echtgenoten een rol hebben gespeeld bij de juridische verzorgingsregelingen

die (aanstaande) echtgenoten troffen, is inzicht in de vermogens(samenstelling) van

betrokkenen vereist. Om het voorgestane onderzoek op basis van de twee, van elkaar

verschillende disciplines, te kunnen uitvoeren is een collectieve biografie (prosopo-

grafie) van de onderzoekspopulatie gewenst. Om de gevonden juridische maatrege-

len in hun sociaaleconomische context te kunnen plaatsen zijn met elkaar te

vergelijken kenmerken van de onderzoekspopulatie vereist.

Een prosopografisch onderzoek wint aan belang naarmate een groep personen

beter kan worden afgebakend en er meer gegevens van die groep voorhanden zijn,

die relevant zijn voor het onderzoek naar de verzorging van de langstlevende in de

praktijk.22 Een sociaaleconomische stratificatie moet binnen de onderzoekspopu-

latie worden aangebracht om de verschillende verzorgingsregelingen te kunnen

20. Zie par. IX.2.3.

21. Zie hoofdstuk I.

22. Vgl. L. Stone, ‘Prosopography’, Daedalus. Journal of the American Academy of Arts and Sciences

100 (1971), 46-79; D.J. Roorda, ‘Prosopografie, een onmogelijke mogelijkheid?’, Bijdragen en

mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 94 (1979) 212-225 en J. de Jong,

‘Prosopografie, een mogelijkheid. Eliteonderzoek tussen politieke en sociaal-culturele geschiedenis’,

Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 111 (1996) 201-215.
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duiden. Naarmate de onderzoekspopulatie groter wordt, nemen de problemen

wegens bronnengebrek toe. Zelfs indien het onderzoek teruggebracht wordt tot de

stadsbevolking van Groningen zijn de praktische problemen onoverzienbaar. De

totale omvang, laat staan de samenstelling van de stadsbevolking valt niet precies

te bepalen.

Om deze problemen het hoofd te bieden, is niet gepoogd van elke sociale laag

een representatieve groep te selecteren. Een selectie roept vragen op over de

daarvoor te hanteren criteria. Mocht een selectie al lukken, dan betekent dat niet

dat ook voor elke sociale laag voldoende bronnenmateriaal beschikbaar is. Daarom

is gekozen voor een afgebakende groep mensen: de lidmaten van de grootste

doopsgezinde denominatie in de stad Groningen, de Groninger Oude Vlamingen.23

De keuze voor deze geloofsgroep heeft drie voordelen. Ten eerste is de omvang

van de groep nauwkeurig te bepalen. Ten tweede maakten zowel de armsten als de

rijksten van de stad Groningen daarvan deel uit. Bestudering van deze stad-

Groninger doopsgezinden biedt daarom een geschikte kans kennis te vergaren van

de juridische maatregelen die overige stad-Groninger echtparen in de praktijk

troffen om de langstlevende hunner verzorgd achter te laten.

Een derde voordeel van een kleine afgebakende groep is de mogelijkheid om

grondige kennis van de huwelijkspartnerkeuze door de groepsleden te verkrijgen in

zijn sociaaleconomische context.

Daarnaast is een sociaaleconomische studie over de stad-Groninger doops-

gezinden een mooie bijvangst. De laatste uitgebreidere publicatie over hen dateert

namelijk alweer uit 1952.24

De keuze voor deze stad-Groninger doopsgezinden als onderzoekspopulatie

creëert echter het mogelijke bezwaar van gebrek aan representativiteit. Adel en

patriciaat hebben bijvoorbeeld nooit tot de stad-Groninger doopsgezinden behoord.

Zij vallen dus buiten het onderzoek. Dat bezwaar is echter gering als men zich

realiseert dat adel en patriciaat in bijvoorbeeld de achttiende eeuw samen slechts

circa vijf procent van de stadsbevolking hebben uitgemaakt. Op alle andere stad-

Groningers, met of zonder bezittingen, kunnen de onderzoeksuitkomsten daar-

entegen goed van toepassing zijn geweest. Zowel de rijksten als de armsten waren

immers te vinden onder de doopsgezinden.

De keuze voor één rechtsstelsel en één kleine onderzoekspopulatie heeft zonder

twijfel invloed op de representativiteit van de onderzoeksresultaten. De praktische

haalbaarheid van het onderzoek dwingt helaas daartoe. Ook al zal het onderzoek

geen te veralgemeniseren conclusies opleveren, de rechtvaardiging van deze

casestudy ligt daarin besloten dat voor het eerst met behulp van systematisch

onderzoek zicht wordt geboden op de juridische verzorging van de langstlevende

echtgenoot in de praktijk vóór 1809. Vervolgstudies zijn wenselijk om de

onderzoeksresultaten met elkaar te vergelijken.

Dat de groep op geloofsovertuiging wordt geselecteerd, kan naar mijn mening

niet als bezwaar worden ingebracht tegen de keuze voor deze onderzoekspopulatie.

Tijdens het onderzoek zijn mij van deze stedelijke doopsgezinden geen bijzondere

23. Zie over hen: hoofdstuk II.

24. H. Dassel, Menno’s volk in Groningen, geschiedenis der doopsgezinde gemeenten binnen de stad

Groningen (Groningen 1952).
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doopsgezinde opvattingen over de verzorging van de langstlevende gebleken. De

gevonden verzorgingsregelingen veranderden daarom bijvoorbeeld ook niet in de

tijd dat zij vaker huwden met niet-doopsgezinden.25 Anders dan in het geval van

(bijvoorbeeld) Joodse hebben doopsgezinde geloofsopvattingen naar het zich nu

laat aanzien geen rol gespeeld bij de praktische invulling van de juridische

verzorgingsmaatregelen.26 Omwille van de beperking in onderzoekstijd en uit-

voerbaarheid is niet gekozen voor een derde, religieuze invalshoek om ook dit

verder te onderzoeken. Vervolgonderzoek vanuit religieus perspectief zal hierin

duidelijkheid kunnen brengen.

Tijd

Op deze casestudy wordt een derde en laatste beperking aangebracht door een

flinke begrenzing van de onderzoeksperiode. De einddatum sluit aan op het

proefschrift van Roes: de invoering van het Wetboek Napoleon ingerigt voor het

Koningrijk Holland op 1 mei 1809. Vanaf die datum gold dat wetboek voor het

gehele grondgebied van Nederland. Het Groninger stadsrecht kwam toen te

vervallen. In datzelfde jaar kwam tevens een einde aan het zelfstandige bestaan

van de gemeente van Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen.

Voor het begin van de onderzoeksperiode wordt niet aangeknoopt bij genoemd

proefschrift. De studie van Roes omvatte namelijk ook de late middeleeuwen.

Zo onderzocht hij bijvoorbeeld de invoering van de wettelijke gemeenschap in de

stad Groningen in 1374. Dat is nog ver voor de opkomst van de eerste doops-

gezinden.

Als begin van de onderzoeksperiode is gekozen voor het jaar 1699. Anderhalve

week eerder – op 19 december 1698 - werden namelijk alle doopsgezinden die in

de stad Groningen wilden huwen door het stadsbestuur opnieuw verplicht hun

voorgenomen huwelijk in een gereformeerde hoofdkerk in de stad te laten

afkondigen. Vóór die tijd bestond die plicht ook al, maar tot dan hielden zij

zich daar niet aan. Na het besluit van 1698 deden zij dat wel. De huwelijken van

de doopsgezinde lidmaten – voor zover in de stad bevestigd - zijn nadien allemaal

te vinden in de stad-Groninger proclamatieboeken. Een tweede reden voor deze

begindatum vormen de beschikbare archivalia. De voor het onderzoek benodigde

stukken uit de achttiende eeuw zijn beter bewaard gebleven dan oudere stukken.

Onderzoeksmethode

Om de juridische verzorging van de langstlevende echtgenoot in de praktijk te

onderzoeken, wordt dus een multidisciplinair onderzoek verricht. Het toepasselijke

positieve recht wordt op descriptieve wijze onderzocht. Dit recht vormt het kader

waarbinnen (aanstaande) echtgenoten een praktische invulling gaven aan hun

25. Zie par. VIII.2.1. en hoofdstuk IX.

26. In het jodendom was op grond van geloofsopvattingen een strikte scheiding van vermogens tussen

echtgenoten de norm. Gedurende het huwelijk had de man het vruchtgebruik van het vermogen van

zijn vrouw. Na ontbinding van het huwelijk kreeg de vrouw terug hetgeen zij in het huwelijk had

ingebracht, zie hieronder par. IX.1.5.
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wensen om de langstlevende echtgenoot te verzorgen. De getroffen verzorgings-

regelingen worden vervolgens getoetst aan dit kader.27

Voor de hand ligt een onderzoek gebaseerd op testamenten. Hoewel het stad-

Groninger erfrecht weliswaar van grote betekenis voor het onderzoek is, is toch

niet gekozen voor testamenten als bron. Een dergelijk onderzoek leidt namelijk tot

onzekere uitkomsten. Testamenten zijn in beginsel herroepbaar en een achttiende-

eeuwse voorloper van het Centraal Testamentenregister ontbreekt.28Er valt niet te

bepalen of de gevonden testamenten ook daadwerkelijk werden uitgevoerd. Beter

is om, naast bestudering van het toepasselijke erfrecht, de inhoud van huwelijks-

voorwaarden te onderzoeken op verzorgingsaspecten. Een dergelijk onderzoek kan

bijvoorbeeld een antwoord geven op de vraag of partijen in huwelijksvoorwaarden

standaard afweken van de wettelijke gemeenschap van goederen. De verzorgende

aspecten van de gekozen huwelijksgoederenregimes staan vast, omdat pas vanaf

1 januari 1957 (Lex Van Oven) huwelijksvoorwaarden staande huwelijk mochten

worden gewijzigd in Nederland.

Daarnaast bieden huwelijksvoorwaarden nog een veel belangrijkere kans voor

het onderzoek. Het blijkt namelijk dat huwelijksvoorwaarden uit de onderzoeks-

periode vooral bepalingen bevatten met erfrechtelijke consequenties. Huwelijks-

voorwaarden uit de stad Groningen vormen een rijke bron van allerhande

verzorgingsmaatregelen die, zoals zal blijken, in beginsel onherroepelijk waren,

indien ze ten huwelijk aangebracht en aangeërfd vermogen betroffen.

In de sociaaleconomische context van de gevonden verzorgingsregelingen

wordt voorzien door een prosopografisch en demografisch onderzoek. Gekozen

is voor zowel een kwantitatieve aanpak van het onderzoek naar de onderzoekspo-

pulatie en hun huwelijksvoorwaarden als voor een kwalitatieve aanpak. De

gevonden verzorgingsmaatregelen worden namelijk getoetst aan de sociaalecono-

mische en rechtshistorische context waarbinnen ze werden opgemaakt.

De religieuze context van de verzorging van de langstlevende echtgenoot komt

weinig aan de orde. Zoals hierboven al is genoemd, is mij van specifieke

doopsgezinde opvattingen over de (juridische) verzorging van de langstlevende

echtgenoot niets gebleken. Desondanks wordt met name bij het onderzoek naar het

huwelijksgedrag van de onderzoekspopulatie wel enige aandacht besteed aan

religieuze opvattingen over het huwelijk, zoals aan denkbeelden over het huwen

met een niet-doopsgezinde (buitentrouw).

De centrale onderzoeksvraag

Op grond van het voorgaande is de centrale onderzoeksvraag als volgt geformu-

leerd: Welke juridische maatregelen ter verzorging van de langstlevende echtge-

noot troffen Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen in hun

27. Bewaard gebleven zeventiende- en achttiende-eeuwse notarisboeken bevatten modellen van huwe-

lijksvoorwaarden. Deze modellen waren gebaseerd op elders in de Republiek geldend recht, niet op

het stad-Groninger recht. Deze modellen bevatten nauwelijks regelingen ter verzorging van de

langstlevende echtgenoot. Een vergelijking van de inhoud van stad-Groninger huwelijksvoorwaarden

met deze modellen was daarom weinig zinvol. Derhalve is niet gekozen voor deze vergelijking.

28. In beginsel staan in het huidige Centrale Testamentenregister alle in Nederland opgemaakte

testamenten vermeld.
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huwelijksvoorwaarden tegen de achtergrond van en in relatie tot hun huwelijks-

gedrag en sociaaleconomische praktijk in de jaren 1699-1809?

Deze vraag wordt onderzocht aan de hand van de drie bovengenoemde hypotheses.

Bronnen

Er is gebruikgemaakt van zowel juridische als geschiedkundige literatuur. Beide

disciplines hanteren van elkaar verschillende regels voor literatuurvermelding.

Omwille van de eenheid is gekozen voor één vermeldingswijze. Naar verhouding

is meer van verschillende geschiedkundige geschriften dan van dito juridische

geschriften gebruikgemaakt, daarom is gekozen voor de regels zoals deze ge-

bruikelijk zijn in de geschiedwetenschap.29

Om de juridische verzorging van de langstlevende echtgenoot in de praktijk te

achterhalen, zijn zoveel mogelijk huwelijksvoorwaarden van de onderzoekspopu-

latie gezocht. Dat maakt een kwantitatief onderzoek mogelijk. In de Groninger

archieven worden tientallen van dergelijke overeenkomsten bewaard.

Behalve met behulp van bovengenoemde literatuur, is de demografische en

sociaaleconomische context gereconstrueerd met behulp van doop-, trouw-,

begraafregisters, belastingkohieren en overige archivalia. In deze stukken worden

persoonsnamen op tal van verschillende wijzen genoteerd. Omwille van de

uniformiteit en de leesbaarheid zijn alle persoonsnamen weergegeven op een

uniforme wijze, zoals deze thans meer gebruikelijk is.

Presentatie van de onderzoeksresultaten

Voor de presentatie van de onderzoeksresultaten is gebruikgemaakt van een

bekende metafoor. Ondermeer Shakespeare maakte daarvan gebruik in zijn

pastorale As you like it, zie voor deze metafoor het hierboven aangehaalde citaat.

Deze beschrijft de wereld als een toneelpodium en het leven als een toneelstuk.30

Het eerste deel van de presentatie bestaat slechts uit één hoofdstuk. Op basis

van een beperkte literatuurstudie wordt een globale beschrijving gegeven van een

aantal kenmerken van de belangrijkste plaats van handelen: de stad Groningen als

het ‘toneel’.

Vervolgens worden in het tweede, uit drie hoofdstukken bestaande, deel de

onderzoeksresultaten gepresenteerd van mijn uitgebreide archief- en literatuur-

onderzoek naar de stad-Groninger doopsgezinden (de ‘toneelspelers’), met nadruk

op de onderzoekspopulatie: de Groninger Oude Vlamingen (de ‘hoofdrolspelers’).

De ‘hoofdrolspelers’ worden onderzocht op een aantal demografische kenmer-

ken. Voorts wordt de reden van hun afnemende aantal in de achttiende eeuw

achterhaald (hoofdstuk II). Daarnaast wordt een aantal voor de verzorging van de

29. Gebruik is gemaakt van P. de Buck (e.a.), Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een

historisch werkstuk (10e druk; Baarn 2002).

30. De monoloog somt vervolgens de zeven fasen van het leven van een man op: de zuigeling, het

schoolkind, de jongeling op vrijersvoeten, de soldaat, de wijze, de oude en de stokoude man.

Ook Vondel gebruikte deze metafoor. Hij verklaarde deze bijvoorbeeld uitvoerig in zijn

voorwoord op Het Pascha ofte de Verlossinge Israëls uyt Egypten (Schiedam 1612).
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langstlevende relevante aspecten van deze onderzoekspopulatie bestudeerd (hoofd-

stuk III). Ten slotte wordt een sociale stratificatie in de onderzoekspopulatie

aangebracht. Dit is van belang voor de huwelijkspartnerkeuze en voor de inter-

pretatie van de getroffen juridische verzorgingsmaatregelen (hoofdstuk IV).

In het derde, ook uit drie hoofdstukken bestaande, deel volgen de resultaten van

het onderzoek naar de wetgeving die het huwelijksgedrag en het juridische kader

van de verzorging van de langstlevende echtgenoot in de stad Groningen heeft

bepaald (de ‘spelregels’). In hoofdstuk V wordt het huwelijksrecht onderzocht, in

hoofdstuk VI het stad-Groninger huwelijksvermogensrecht en in hoofdstuk VII het

erfrecht.

Ten slotte wordt in het eveneens uit drie hoofdstukken bestaande vierde deel de

juridische verzorging van de langstlevende echtgenoot in de praktijk onderzocht,

door de huwelijkspartner-/contractspartnerkeuze en het eindresultaat van de

huwelijksvoorwaardenonderhandelingen (‘het spel’) te onderzoeken. In hoofdstuk

VIII wordt daarom eerst de lokale stad-Groninger huwelijksmarkt onderzocht,

alsmede de belemmeringen die trouwlustigen konden tegenkomen tijdens hun

zoektocht naar een huwelijkspartner. In hoofdstuk IX volgt een gedetailleerde

bestudering van de huwelijksvoorwaarden van de onderzoekspopulatie op verzor-

gingsaspecten. Het onderzoek wordt afgesloten met een tiende hoofdstuk waarin

een doopsgezinde huwelijksdag nader wordt bestudeerd. Dit hoofdstuk eindigt met

een vrolijke beschrijving van de feestelijkheden waarmee een doopsgezind huwe-

lijk in gegoede kringen gepaard ging.
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DEEL I

‘HET TONEEL’

‘All the world’s a stage (…)’
31

31. Shakespeare, As You Like It, 34.





I. Korte schets van de bestuurlijke en
rechterlijke organisatie, van de
rechtsbronnen en economie van het
gewest Stad en Lande, 1699-1809

Inleiding

Het te bestuderen handelen van de onderzoekspopulatie speelde zich in hoofdzaak

af in de stad Groningen, gelegen in het gewest Stad en Lande in het noorden van de

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Daarom hier eerst een korte schets

van de stad, haar bestuurlijke organisatie, wetgeving en van de stedelijke econo-

mie, aspecten die een rol speelden bij de totstandkoming en inhoud van de te

onderzoeken huwelijksvoorwaarden. Ofschoon jurisprudentie buiten het onder-

zoek zal blijven, wordt omwille van de volledigheid ook kort aandacht geschonken

aan de rechterlijke organisatie in het gewest Stad en Lande.

Ook andere factoren kunnen van invloed zijn geweest. Te denken valt aan

bijvoorbeeld lokale gewoonten en gebruiken. Bij het afbakenen van het onderzoek

is er voor gekozen om de nadruk te leggen op de sociaaleconomische en juridische

context waarbinnen de huwelijksvoorwaarden werden opgemaakt. Daaraan ligt de

vooronderstelling ten grondslag dat de grootste invloed op deze huwelijksvoorwaar-

den uitging van deze gekozen aspecten. Groninger mentaliteits- en cultuurgeschiede-

nis blijven dus buiten beschouwing, evenals Groninger kerkgeschiedenis en religieuze

opvattingen van de onderzochte populatie, al zullen ze af en toe aan de orde komen.

Voor een uitgebreidere geschiedenis van de stad en de rest van het gewest

wordt verwezen naar de bestaande literatuur.32

I.1. Bestuurlijke organisatie

Van 1594 tot 1795 maakte het gewest Stad en Lande deel uit van de Republiek.

Daarvoor stond het gewest als heerlijkheid onder het gezag van keizer Karel V

zonder dat het centrale gezag veel invloed had in het gewest. De stad beschouwde

32. Bijvoorbeeld: M.G.J. Duyvendak (e.a.), Geschiedenis van Groningen 2 Nieuwe tijd (Zwolle 2008),

M.G.J. Duyvendak (e.a.), Geschiedenis van Groningen 3 Nieuwste tijd-heden (Zwolle 2009), W.J.

Formsma e.a. (red.), Historie van Groningen. Stad en Land (2e druk; Groningen 1981), H.J. Keuning,

De regio Groningen. De geografisch-economische geschiedenis van een regionale centrum-stad en

haar ommeland (Groningen 1974).

Oudere, maar niettemin zeer informatieve, bronnen vormen: E.J. Diest Lorgion, Geschied-

kundige beschrĳving der stad Groningen 1 en 2 (Groningen 1852-1857), H.H. Brucherus, Gedenk-

boek van Stad en Lande in zig behelzende ene naamlijst van de predikanten dezer provincie, sedert

1594 tot 1792. Nevens een bericht aangaande het christendom alhier als mede ene historie van de

hervormde kerk en schoolen in dit gewest (Groningen 1792) en A.J. de Sitter, Tegenwoordige Staat

der Vereenigde Nederlanden, een en twintigste deel; vervattende het vervolg der Beschryving van

Stad en Lande (2 dln; Amsterdam/Leiden/Dordrecht/Harlingen 1794).
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zichzelf als soeverein en wilde zelf landsvrouwe zijn; de aansluiting bij de

Republiek veranderde dat niet.

Na de aansluiting in 1594 verminderde de voorheen primaire oriëntatie van het

gewest op aangrenzende Duitse gebieden, zoals op Oost-Friesland. De aansluiting

van Oost-Friesland bij Pruisen in 1744 versterkte de blik van dat gebied op het

oosten. Het gewest Stad en Lande raakte aldus nog meer op Holland gericht,

ondanks de perifere ligging binnen de Republiek.33 De eigen traditioneel onaf-

hankelijke koers van de stad verminderde als gevolg van staatkundige hervormin-

gen in 1749. De stad verloor een deel van haar autonomie doordat de stadhouder

sindsdien de bevoegdheid had om bestuursfuncties direct of indirect te vervullen.

Het gewest Stad en Lande bestond uit twee autonome delen, de stad Groningen

en de Ommelanden, die elk eigen bestuurslichamen hadden. Daarnaast had het

gewestelijk bestuur, de Staten, een eigen bestuursapparaat. In de Staten hadden

beide delen één stem.34 Deze stemverhouding leidde vaak tot bestuurlijke impas-

ses.

De stad werd formeel bestuurd door een tweeledig bestuur: de zittende raad,

bestaande uit vier burgemeesters en twaalf raadsleden, bijgestaan door de 24 leden

van de gezworen meente. Oorspronkelijk vertegenwoordigde de gezworen meente

de burgerij en controleerde zij de raad. In de loop van de zeventiende eeuw was

haar taak echter gereduceerd tot de jaarlijkse verkiezing van de helft van de

zittende raad en was ze politiek monddood. De gezworen meente was verworden

tot een dependance van de raad, waarin vooral regentenzonen alvast warm liepen

voor een latere bestuurlijke functie.35

Iemand kon maximaal twee jaren achtereen zitting hebben in de raad.36 Zij

die na deze termijn aldus buiten de raad vielen, vormden de oud-raad. Vanwege

de bestuurservaring werd de oud-raad om advies gevraagd door het stadsbestuur.

De zittende raad, de gezworen meente en de oud-raad vormden gezamenlijk de

Brede Raad, die bevoegd was tot het uitvaardigen van ordonnanties.

In het stadsbestuur van Groningen nam in de achttiende eeuw weinig adel

plaats, hierdoor had het een uitgesproken burgerlijk karakter, wat in overeenstem-

ming was met andere delen van de Republiek.37

Tot de taken van het stadsbestuur behoorde het directe bestuur over de stad,

maar ook over de beide Oldambten (Klei-Oldambt en Wold-Oldambt), Selwerd,

33. H. Feenstra, Spinnen in het web. Groningse regenten in relatie tot het omringende platteland tijdens

de Republiek. Groninger Historische reeks 36 (Assen 2007) 89 en 94.

34. Op de vergaderingen van de Staten was de stad vertegenwoordigd door burgemeesters en raadsleden

en de Ommelanden door jonkers, hoofdelingen, eigenerfden en volmachten. Geestelijken ontbraken

in de Staten. Jonkers en hoofdelingen hadden niet vanwege hun ‘titel’ plaats in de Staten, maar

moesten aan dezelfde voorwaarden als eigenerfden en volmachten voldoen, dat wil zeggen een

minimum aan grondbezit, zie: W.J. Formsma, ‘Staatsinstellingen’, in: W.J. Formsma e.a. (red.),

Historie van Groningen. Stad en Land (2e druk; Groningen 1981) 277.

Een eigenerfde was eigenaar van een behuisd heerd ter grootte van dertig grazen en ter waarde

van minstens duizend Emder guldens.

35. Feenstra, Spinnen in het web, 255-256.

36. Ook de helft van de gezworen meente trad jaarlijks af.

37. Feenstra, Spinnen in het web, 120.
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evenals over de Generaliteitslanden (Wedde, Westerwoldingeland, Bellingwolde

en Blijham), die de stad in leen had sinds 1619. Daarnaast oefende het rechtsmacht

uit en vormde het stadsbestuur het eerste lid van de Staten van het gewest.

Met het wijzigen van de staatsstructuur in de jaren 1795-1806 veranderde

de positie van de stad Groningen en het gewest definitief. In 1798 werd de

provinciale soevereiniteit opgeheven en verloor de stad zelfs tijdelijk haar functie

als bestuurscentrum. Leeuwarden werd gedurende enige jaren de hoofdstad van het

nieuw gevormde departement.38 Tot aan de inlijving bij Frankrijk in 1811 lag het

accent op nationale eenheid.

I.2. Rechterlijke organisatie en rechtsbronnen

Ten tijde van de Republiek was het grondgebied van het gewest Stad en Lande

onderverdeeld in verschillende rechtsgebieden: de stad Groningen, de Ommelanden,

Westerwolde, Selwerd (ook wel Gorecht genoemd), Sappemeer en de beide Old-

ambten. Elk van deze gebieden had haar eigen rechtsbronnen en rechtscolleges. In de

stadsjurisdicties (Selwerd, Sappemeer en de beide Oldambten) evenals in de lands-

heerlijkheid Westerwolde oefende de stad Groningen directe invloed uit op de

rechterlijke organisatie. Met uitzondering van de stad Groningen passeren de overige

delen van het gewest hier slechts kort de revue.

I.2.1 Stad Groningen

Rechtsbronnen

De belangrijkste rechtsbronnen in de stad Groningen vormden in de achttiende

eeuw het zogenaamde Oldermansboek, het stadboek en het Romeinse recht als

aanvulling op het wettenrecht.

Het Oldermansboek was vooral van belang voor het handelsverkeer. Het bestond

een verzameling van regels betreffende het gild-, water- en stapelrecht over de

periode 1434-1770.39 Het bevatte voornamelijk regels over de organisatie van de

Groninger kooplieden.

Over de vraag welk stadboek gegolden heeft, wordt in de literatuur getwist. Er

zijn namelijk twee verschillende teksten overgeleverd.40Telting verdedigde dat de

door hem uitgegeven tekst een codificatie inhield van het stadsrecht uit 1425.

38. W.J. Formsma, ‘Van patriottisme naar liberalisme, 1795-1848’, in: W.J. Formsma e.a. (red.) Historie

van Groningen. Stad en Land (2e druk; Groningen 1981) 434.

39. In 1850 werd een tekstuitgave verzorgd: H.O. Feith, Het Oldermansboek of verzameling van stukken,

behoorende tot het gild-, water- en stapelregt van de stad Groningen van 1434 tot 1770, uitgegeven

en met eenige aanteekeningen voorzien door H.O. Feith (Groningen 1850).

40. De ene tekstuitgave is: J. de Rhoer ed., Het stadboek van Groningen van het jaar 1425 naar het

oorspronkelijke handschrift afgedrukt en met ophelderende aanmerkingen uitgegeven door het genoot-

schap Pro Excolendo Jure Patrio (Groningen 1828). Een tweede tekstuitgave is die van: A. Telting, Het

Stadboek van Groningen. Werken der vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche

recht. Eerste reeks 9 (’s-Gravenhage 1886). Voor deze discussie, zie de door Cleveringa aangehaalde

literatuur in: R.P. Cleveringa Pzn, Revisie en beroep te Groningen (Groningen 1949) 179-185.
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De oudere tekstuitgave door het juridische genootschap Pro Excolendo Jure Patrio

(P.E.J.P.) was volgens hem een latere codificatie uit een onbekend jaar. Cleveringa

dateerde de tekst van Telting echter rond 1400 of eerder.41Hij voerde daartoe als

argument aan dat het eerste blad van Teltings stadboek vermeldt:

‘Dit Stadrecht is olt ende obsolett ende so vole ick verstae anno 1330 ofte omtrent

gemaeckt anno 1400 en 1425 renoveert.’

Voorts begint het stadboek in de tekstuitgave van het P.E.J.P. met de mededeling dat

Burgemeesters en Raad in 1425 waren overeengekomen het stadrecht te vernieuwen

en te ‘holden als hier na beschreven’.42Bovendien verwees niet alleen de inleiding

van de Stads Nieuwe Constituties van 1689 naar de tekst van de uitgave van het

P.E.J.P., ook art. 34 (I) SNC verwees woordelijk naar art. 23 (Liber VIII) van deze

tekst.43Het stadboek, zoals dat nog in de achttiende eeuw heeft gegolden, is daarom

de tekstuitgave van het P.E.J.P. en dateert uit 1425.44Hieronder wordt de tekstuitgave

van het P.E.J.P. gebruikt.45

Inhoudelijk bestond het stadboek 1425 uit een verzameling middeleeuwse

stedelijke willekeuren die in de loop der tijd verouderd recht vormde. Het stadboek

bestond uit negen boeken (libri). Aan een aantal boeken werden in latere jaren

artikelen toegevoegd. Zo werden in 1446 aan Liber II de artikelen 16-19 toege-

voegd, aan Liber III een 48ste artikel in 1451, aan Liber VI een 31ste artikel in

1446 en aan Liber IX de artikelen 18-60 in de periode 1446-1584.

Een aantal van deze aanvullingen is, volgens de aanhef van de nieuwe

artikelen, gebaseerd op ordonnanties van de Brede Raad. Er is geen enkele reden

om het stadboek van Groningen aan te duiden als ‘stadboek 1419 (1446)’, zoals

Roes dat doet, omdat deze aanvullingen ook na 1446 werden gemaakt.46Voortaan

wordt hieronder derhalve de aanduiding ‘stadboek 1425’ gehanteerd.

41. Cleveringa, Revisie en beroep, 179-180.

42. Geciteerd bij: ibidem, 179-180.

43. Zie voor deze en uitgebreidere argumentatie: Cleveringa, Revisie en beroep, 179-180 en 184.

44. In de literatuur is niet altijd kennis genomen van Cleveringa’s argumentatie. F.A.J. van der Ven, “Het

‘recht van overvaart te Bedum’ ofwel enige opmerkingen over het Rooms-Groningse recht”,

Groninger Opmerkingen en Mededelingen, Magazijn voor leerstellige rechtsvergelijking op histo-

risch grondslag XX (2005), 71, noot 3, verwijst voor het stadboek 1425 abusievelijk naar de

tekstuitgave van Telting. Ook B.J.D. Alberts, ‘Het huwelijk in de stad Groningen sedert de stichting

tot de Fransche revolutie’, Maandblad Groningen 18 (1935, 61-63, 81-84, 101-105, 121-124 en 141-

144, baseert zich op Telting. Evenzo Roes, al noemt hij het Groningse stadboek waarop hij zijn

onderzoek baseert het ‘Nieuwe stadboek 1419 (1446)’. Hij gebruikt de tekst van Telting, zie:

J.S.L.A.W.B. Roes, Het naaste bloed erfde het goed. De positie van de langstlevende echtgenoot in

het Nederlandse erfrecht bij versterf 1 (Deventer 2006) 51, 187-188 en 378.

De volgende auteurs gaan ondermeer (terecht) uit van de tekstuitgave van het P.E.J.P. uit: B.S.

Hempenius-van Dijk, De weeskamer van de stad Groningen 1613-1811 (Groningen 1991) 88 en 254,

noot 51, alsmede F.G. Huisman, Stadsbelang en standsbesef. Gezondheidszorg en medisch beroep in

Groningen 1500-1730 (Rotterdam 1992) 72, noot 6.

45. Voor een selectie van de voor het onderzoek relevante artikelen, zie bijlage 6.

46. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 51, 187 en 188. Roes maakt overigens niet duidelijk waarom

hij het stadboek dateert op 1419.
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Overigens werd omstreeks 1550 een nieuw ontwerp stadboek opgesteld

om aan landsheer Karel V gezonden te worden in het kader van de codificatie

van het recht.47Dit ‘gecorrigeerde stadboek’ trad echter nooit in werking.48De stad

Groningen wilde niet de voor de wijziging vereiste stem aan de Ommelanden

geven, zoals de stad die wel bij de vaststelling van het Ommelander landrecht had

gekregen.49 Het gevolg hiervan was dat wijzigingen op het stadboek alleen in

beperkte mate konden worden aangebracht door middel van ordonnanties. Deze

ordonnanties waren slechts bestemd voor een bepaalde groep, een beperkt gebied

of een speciaal geval.50

Buiten het stadboek 1425 is voor de bestudering van het stad-Groninger

huwelijks-, huwelijksvermogens- en erfrecht in de achttiende eeuw van belang

de Constitutien behelsende ordonnantiën op saaken van houlijken, houlijks voor-

woorden, erffenissen, donatien en oevelgank van 15 mei 1689. Deze verzameling

ordonnanties is ook bekend onder de naam Stads Nieuwe Constituties (SNC).51

Zoals blijkt uit de inleiding van de SNC zorgden voornoemde latere toevoegingen

aan het stadboek voor verwarring en procedures. De SNC moesten ordening

aanbrengen in het recht.52

Ten slotte is voor het het huwelijksvoorwaardenonderzoek de Ordonnantie op

allerhande conventiën en contracten van 25 april 1701 van belang.

Tot 1786 werd geen registratie bijgehouden van alle uitgevaardigde stadsordon-

nanties, daarom valt niet met absolute zekerheid het in 1689-1786 geldende

huwelijks-, huwelijksvermogens- en erfrecht te achterhalen.53 De kans bestaat dat

er een ordonnantie gemist is. Voorts is het mogelijk dat Burgemeesters en Raad door

middel van resoluties en plakkaten tijdelijk afweken van het stadboek en de

ordonnanties. Deze konden echter noch het stadboek noch de ordonnanties definitief

doorkruisen. Plakkaten zijn voor het onderzoek van ondergeschikt belang, omdat zij

voornamelijk regels bevatten met betrekking tot de openbare orde.

De bepaling van het geldende lokale recht wordt verder nog bemoeilijkt,

doordat in de stad ook wetgeving van de Staten-Generaal en het gewest Stad en

47. M.W. van Boven, ‘Keizerlijke notarissen in Groningen in de 17e en 18e eeuw’, Gronings Historisch

Jaarboek (1994) 31.

48. Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 253, noot 54.

49. Toen de stad stem verlangde in de vaststelling van het Ommelander landrecht had ze wederkerigheid

toegezegd in geval van herziening van het stadboek. Aan deze belofte wenste ze later echter niet te

voldoen, zie: S. J. Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek. Verhandelingen der

Koninklĳke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afdeling Letterkunde 68 (Amsterdam 1961)

68-69.

Zie over het gecorrigeerde stadboek: Cleveringa Pzn, Revisie en beroep, 105 e.v. en 341 e.v.

50. J. de Bruijn, Plakkaten van Stad en Lande. Overzicht van Groningse Rechtsvoorschriften in de

periode 1594-1795 (Groningen 1983) 16.

51. De Stads Nieuwe Constituties zijn ondermeer opgenomen in: Corpus der Groninger rechten vervattet

in vier deelen rakende het eerste de maniere van Procederen in Stadts saaken, het twede het Recht

van persoonen en saaken, het derde Misdaden, het vierde het Oldambt en Sappemeer &c. (Groningen

1735). Deze tekstuitgave is gebruikt voor het onderzoek.

52. Het stadboek, de SNC en andere stedelijke ordonnanties nummerden de artikelen met Romeinse

cijfers. Omwille van de leesbaarheid worden alle gebruikte artikelen met Arabische cijfers aangeduid.

Voor een selectie van de voor het onderzoek relevante artikelen, zie bijlage 7.

53. Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 110 en 261, noot 29.
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Lande van betekenis was. Deze wetgeving greep er soms op in, vulde het lokale

recht aan of sprak het soms tegen.54

Ten slotte sloop via rechtspraak en regelgeving Romeins recht binnen in het stad-

Groninger recht. In de late middeleeuwen/vroegmoderne tijd werd het Romeinse

recht gerecipieerd in de gebieden van de Republiek. De mate waarin verschilde per

provincie. Jurisprudentie zou niet alleen aan het licht kunnen brengen of wijzigingen

zijn aangebracht op de Stads Nieuwe Constituties van 1689, maar ook kunnen

rechterlijke uitspraken de invloed van Romeins recht zichtbaar maken. Door de

onoverzichtelijke wijze waarop jurisprudentie in de onderzoeksperiode werd ge-

archiveerd valt een ontwikkeling in de jurisprudentie op het gebied van het huwelijks

(vermogens)recht en erfrecht zeer moeilijk te achterhalen. Het procesverloop werd

namelijk niet per dossier bij elkaar geadministreerd, maar over de jaren per

procesfase verspreid genoteerd in verschillende archiefdelen. Daarbij komt dat

door partijen ingediende standpunten en processtukken niet bewaard zijn gebleven,

daar zij vermoedelijk aan partijen terug werden gegeven. Jurisprudentie blijft daarom

buiten het onderzoek.55

Na de omwenteling van 1795 werd voor het eerst gestreefd naar een nationale

codificatie. De oprichting van een codificatiecommissie diende om wetboeken te

vervaardigen voor het hele territorium van de Bataafse Republiek.56 De stad-

Groninger C.H. Gockinga (1748-1823) kreeg, als lid van de civiele subcommissie,

de opdracht het huwelijksrecht te bewerken.57 Zijn voorontwerp was ondermeer

gebaseerd op het Groninger stadsrecht. Hij voltooide zijn taak echter niet vanwege zijn

benoeming tot lid van het Staatsbewind.58 In 1795-1809 bleef het recht gelden zoals

dat voorheen gold, de inspanningen om het recht te codificeren ten spijt.59Uiteindelijk

werd per 1 mei 1809 de Groninger wetgeving vervangen door hetWetboek Napoleon

ingerigt voor het Koningrijk Holland (WNH). Op 1 maart 1811 werd zonder

overgangsrecht de Franse Code Civil van toepassing door de inlijving bij Frankrijk.

Stedelijke rechtscolleges

In de achttiende eeuw was de rechtspraak in de stad Groningen aan verschillende

instanties opgedragen. De twee belangrijkste waren het nedergericht en het volle

gericht.

Het nedergericht werd bij raadsordonnantie van 11 augustus 1623 opgericht ter

ontlasting van het volle gericht en het bestond vanaf 1685 uit één burgemeester en

54. De Bruijn, Plakkaten van Stad en Lande, 14.

55. A.S. de Blécourt heeft enige uitspraken van de hoofdmannenkamer verzameld. Een zeer beperkt

aantal betrof het Groninger stadsrecht, zie: A.S. de Blécourt, ‘Sententiën van de hoofdmannenkamer

van Stad en Lande, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis IV (1923), 434-455, V (1924) 218-242, 335-

350 en 445-463, VI (1925), 99-189, 278-324 en 380-427 en XIV (1936) 121-145 en 267-318.

56. A.H. Huussen jr., De codificatie van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht, 1795-1838 (Am-

sterdam 1975) 144.

57. Huussen, De codificatie van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht, 147.

58. Aardig detail is dat C.H. Gockinga de schoonvader was van Catharina Modderman (1782-1864),

dochter van de hieronder meermalen te noemen Jan Modderman (1747-1790).

59. J.E.D.M. Thielen, Man ende wyb ne hebben nen twiet gut. Man en vrouw hebben geen gedeeld goed

(Sachsenspiegel I.31.1). Een studie over de geschiedenis van het huwelĳksgoederenrecht in

Nederlandse en Belgische gewesten (Lelystad 2001) 186.
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drie raadsleden. De rechters waren alleen bevoegd in civiele zaken voor zover de

betwisting de vijftig daalder (later vijfhonderd gulden) niet oversteeg.60Overigens

vielen niet alle kleine civiele zaken onder haar competentie. Over geschillen

betreffende graanhandel oordeelde bijvoorbeeld het College van commissarissen

tot de kleine zaken.61 Kleine burengeschillen dienden aan de acht heren van de

kluft te worden voorgelegd.62De leden van het College, noch de heren van de kluft

waren noodzakelijkerwijs juristen.

Naast het rechtspreken in kleine civiele zaken, was een taak van het nederge-

richt ook het volle gericht terzijde te staan bij vooronderzoek en executie van

vonnissen.63Hoger beroep tegen uitspraken van het nedergericht stond open bij het

volle gericht.

Het volle gericht werd gevormd door het voltallige zittende stadsbestuur (vier

burgemeesters en twaalf raadsheren). Het sprak recht in strafzaken en in overige

civiele zaken, waaronder geschillen op het gebied van huwelijksvoorwaarden en

erfrecht. Het vormde daarnaast niet alleen het hoger beroepscollege voor uitspra-

ken van het nedergericht, het College en van de kluftheren, maar eveneens voor

uitspraken van rechters in eerste aanleg in de stadsjurisdicties (Selwerd, Sappe-

meer, de beide Oldambten en Westerwolde).

Tot 1749 stond geen beroep open tegen uitspraken van het volle gericht. Vanaf

dat jaar stond in alle strafrechtzaken en in civiele zaken met een belang van meer

dan 250 gulden hoger beroep open bij de Hoge Justitiekamer.64 De Hoge

Justitiekamer mocht tevens in eerste instantie rechtspreken in civiele zaken waarin

een inwoner van de stad Groningen een Ommelander voor het gerecht daagde en in

geschillen waarin partijen zich vrijwillig aan haar uitspraak onderwierpen.65 De

Hoge Justitiekamer werd in 1804 vervangen door een Departementaal Gerechtshof

dat functioneerde tot aan de inlijving bij Frankrijk.

Overigens waren de genoemde stedelijke rechtscolleges niet bevoegd recht te

spreken over militairen en academieburgers; zij hadden hun eigen bijzondere

rechtbanken.

Het recht om te zegelen kwam in de stad toe aan Burgemeesters en Raad, niet

aan notarissen. In 1611 verklaarde het stadsbestuur zelfs dat ‘notariaetsacten alhyr

nul waren’; notariële akten misten daardoor authenticiteit.66Het stadsbestuur trad

in de zeventiende eeuw streng op tegen notarissen in de stad en op 28 mei 1715

verboden Burgemeesters en Raad definitief al hun activiteiten.67 Dat dit verbod

60. De toenmalige gulden werd nog dikwijls carolusgulden genoemd. Een gulden was twintig stuivers

waard. Eén stuiver was gelijk aan acht plakken (duiten).

61. Formsma, ‘Staatsinstellingen’, 287.

62. De stad was ingedeeld in acht kluften (wijken).

63. Formsma, ‘Staatsinstellingen’, 287.

64. Ibidem, 286.

65. J.E. Heeres, De wijzigingen in den regeeringsvorm van Stad en Lande in de jaren 1748-1749

(Groningen 1885) 37.

66. De bewijskracht van notariële akten opgemaakt buiten de stad Groningen werd wel gerespecteerd in

de stad Groningen, zie: Regionaal Historisch Centrum, Groninger Archieven (hieronder voortaan:

RHC GrA), toegang 1605, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van Groningen, 1594-1816

(hieronder voortaan: ASSG), inv. nr. 321r, ‘Requestboeken’, Register van apostillen op requesten

1672-1811 (hieronder voortaan: ‘requestboeken’), 9 augustus 1736, Groningen.

67. Van Boven, ‘Keizerlijke notarissen in Groningen’, 43 en 50.
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effectief was, blijkt uit het feit dat er nadien geen activiteiten van notarissen in de

stad waarneembaar zijn tot aan de komst van de keizerlijke notarissen in de tijd van

Napoleon. Mogelijk trad het stadsbestuur zo streng op omdat het het recht om te

zegelen voor zichzelf wilde behouden.68

I.2.2 Overige rechtsgebieden van het gewest Stad en Lande

Beide Oldambten

De beide Oldambten (Wold-Oldambt en Klei-Oldambt) hadden vanaf 1623 elk een

eigen ambtman (in Wold-Oldambt drost genaamd), die uit naam van Burgemees-

ters en Raad alleensprekend rechter waren in zowel civiele als strafzaken. Tot 1749

stond alleen tegen uitspraken in civiele zaken waarvan de vordering meer dan tien

daalders bedroeg hoger beroep open bij het volle gericht in de stad. Na 1749 stond

in strafrechtzaken hoger beroep open bij de Hoge Justitie Kamer. In civiele zaken

waarin het geschil een waarde van meer dan 250 gulden vertegenwoordigde, stond

sindsdien ook hoger beroep open bij de Hoge Justitie Kamer. Naast contentieuze

rechtspraak was de ambtman/drost bevoegd tot vrijwillige rechtspraak.

Het formele en materiële recht van de beide Oldambten was vastgelegd in het

Landrecht der beyden Old-ambten van 1618, evenals in een aantal ordonnanties

vastgesteld door de Brede Raad. Het landrecht en de ordonnanties golden tot 1 mei

1809.

Selwerd (Gorecht)

Selwerd behoorde eveneens tot de stadsjurisdictie. Uit naam van Burgemeesters en

Raad sprak de ambtman, vanaf 1803 drost genaamd, met bijzitters recht in civiele

en strafrechtelijke zaken.69De mogelijkheden voor hoger beroep waren heetzelfde

als in de beide Oldambten. Behalve tot contentieuze rechtspraak was de ambtman/

drost bevoegd met betrekking tot vrijwillige rechtspraak.

Het formele en materiële recht van Selwerd was vastgelegd in het Landrecht van

Selwerd. Het oudste landrecht dateerde van 1529 en werd herzien in 1673. Naast het

landrecht kende Selwerd ook zogenaamde willekeuren. Dit waren door de geza-

menlijke eigenaren van een dorp, marke of buurschap gesloten overeenkomsten over

zaken van gemeenschappelijk belang.70Het landrecht en de willekeuren golden tot 1

mei 1809.

68. Dat het verbod zo effectief is geweest, komt doordat het notariaat in het gewest Stad en Lande nooit

echt wortel heeft kunnen schieten vóór 1594. Zie over het notariaat in Groningen: Van Boven,

‘Keizerlijke notarissen in Groningen’, 27-63 en Ph. Maarschalkerweerd, ‘Het notariaat in de

gewesten Friesland, Groningen en Utrecht’, in: A.Fl. Gehlen en P.L. Nève (red.) Het notariaat in

de Lage Landen (± 1250-1842). Ars Notariatus 107 (Deventer 2005) 191-210.

69. Tot 1749 werd de ambtman benoemd door de stad, nadien door de stadhouder, zie P. Brood, ‘Een

speurtocht door het Groninger recht. De verpachting van de Hof te Hemmen als casus’, in: D.E.H. de

Boer e.a. (red.), Het Noorden in het midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-

Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Aangeboden aan dr. F.J. Bakker ter

gelegenheid van zijn afscheid als docent in de Middeleeuwse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit

te Groningen (Assen 1998) 129.

70. Brood, ‘Een speurtocht’, 133.
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Sappemeer

Ten oosten van Selwerd ontstonden in de zeventiende eeuw nieuwe dorpen als

gevolg van de ontginning van veencomplexen. Dit gebied met de naam Sappemeer

lag tussen Selwerd en de beide Oldambten. Vanaf 1633 vormde dit gebied een

apart rechtsgebied waarvan de rechtstructuur een mengvorm werd.71 Enerzijds

kwam aan de ambtman van Selwerd, namens de stad, als alleen sprekend rechter

contentieuze rechtspraak (civiel en strafrechtelijk) toe. Voor de mogelijkheid van

hoger beroep, zie hierboven Selwerd en de Oldambten. De ambtman oefende ook

de vrijwillige rechtspraak uit. Anderzijds was niet het Landrecht van Selwerd het

toepasselijk formele en materiële recht, maar het Landrecht der beyden Old-

ambten van 1618, evenals enige ordonnanties. Het landrecht en de ordonnanties

golden tot 1 mei 1809.

Landsheerlijke gebieden Wedde, Westerwoldingeland, Bellingwolde en Blijham

Na de aankoop van de landsheerlijke gebieden Wedde, Westerwoldingeland,

Bellingwolde en Blijham in 1619 stonden deze gebieden onder het gezag van de

stad Groningen. Civiele en strafrechtrechtspraak werd sindsdien uitgeoefend door

de drost, een door de stad benoemde functionaris. Alleen van civiele uitspraken

stond hoger beroep open bij de hoofdmannenkamer (tot 1749). Na 1749 was in

zowel civiele als strafrechtelijke zaken hoger beroep mogelijk bij de Hoge Justitie

Kamer.

De drost sprak recht op basis van het Landrecht van Wedde en Westwoldinge-

landt; voor het eerst schriftelijk vastgelegd in 1470 en herzien in 1566. Dit

landrecht bleef in het gebied gelden tot 1 mei 1809.72

Ommelanden

De Ommelanden bestonden uit drie deelgebieden, namelijk Fivelingo, Hunsingo

en het Westerkwartier. Deze gebieden waren in de achttiende eeuw weer verdeeld

in ongeveer 64 verschillende rechtsstoelen (gerichten; in het Westerkwartier

grietenijen genoemd). De redger of grietman was alleensprekend rechter in civiele

en strafrechtelijke zaken. Alleen in civiele zaken stond hoger beroep open, eerst bij

de zogenaamde warven (de Oosterwarf voor Hunsingo en Fivelingo, de Wester-

warf voor het Westerkwartier), later in toenemende mate bij de hoofdmannenkamer

(tot 1749).73 In 1749 werden de warven opgeheven en diende hoger beroep in

71. Ibidem, 129.

72. De herziene versie is in druk uitgegeven door Pro Excolendo Iure patrio, Landt-recht van Wedde

ende Westwoldinge-landt, verklaard en opgehelderd door A.Q. van Swinderen; waarby is gevoegd

eene plaatselyke beschryving van Westwoldingerland, benevens de dorpen Bellingewolde en Blyham,

en ‘t gene verder tot dien rechtstoel behoort door Iacob de Rhoer; gevolgd door het oude landrecht

van Westerwolde van het jaar 1470 in het licht gegeven door het genootschap Pro excolendo iure

patrio 4 (Groningen 1809). Voor een inhoudelijke bespreking van het recht, zie: M. van der Woude,

‘Oud-Westerwolde. Grepen uit het erf- en huwelijksrecht’, Groninger Volksalmanak (1950) 149-191.

73. Vóór 1594 hadden de warven ook wetgevende macht, maar na de reductie in 1594 nam de betekenis

van de warven steeds verder af, zie: J.B. Cohen, ‘Iets over het Groninger Land- en stadsrecht van

vroeger tijd’, Groninger Volksalmanak (1952) 47 en 49. Voor literatuur over de hoofdmannenkamer,

zie: P. Brood en E. Schut, Hoofdmannenkamer, sinds 1749 Hoge Justitiekamer van Stad en Lande

van Groningen. De civiele procesgang ten tĳde van de Republiek der Verenigde Nederlanden

(Hilversum 2006).
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civiele en voortaan ook in strafzaken bij de Hoge Justitie Kamer.74 Redgers en

grietmannen waren tevens bevoegd tot vrijwillige rechtspraak.75

Het formele en materiële recht in de Ommelanden werd gevormd door het

Landrecht van Hunsingo, Fyvelingo ende het Westerkwartier van 1601 (hieronder

voortaan te noemen: Ommelander Landrecht) dat gold tot 1 mei 1809.

Tot besluit

Voorgaande schets geeft blijk van een zeer verbrokkeld gewest op het gebied van

recht en rechtspleging. Al voor dat er uniformerende initiatieven in de rechtspraak

kwamen, zoals in 1749 de instelling van een gewestelijk hoger beroepsorgaan

(Hoge Justitiekamer), ging van de onderlinge beïnvloeding van de verschillende

landrechten en het stadsrecht een zekere uniformerende werking uit. De invloed

die de stad Groningen uitoefende in haar jurisdictiën Selwerd, Sappemeer, de

Oldambten en de rest van het gewest bracht bijvoorbeeld met zich mee dat de

landrechten van deze gebieden onderling veel van elkaar overnamen. Zo is in het

Oldambster Landrecht (1618) veel overgenomen uit het Ommelander Landrecht

(1601).76

I.3. Economie

Inleiding

Een alomvattende economische geschiedenis van het gewest Stad en Lande

ontbreekt. Bronnen laten te wensen over voor een dergelijk onderzoek. Zo bestaan

bijvoorbeeld geen overzichten van graanprijzen van het gewest, terwijl het gewest

in de achttiende eeuw een graan verbouwende provincie was. Evenmin zijn

opgaven van vee- of boterprijzen voorhanden.77 Wel zijn er totaaloverzichten

van belastingopbrengsten uit de periode 1594-1794 bewaard gebleven. Belasting-

ontduiking en wijziging van heffingsgrondslagen maken het moeilijk om in de

belastingopbrengsten een getrouwe weerspiegeling van economische ontwikkelin-

gen te zien.78Derhalve wordt volstaan met een globale schets van de economische

ontwikkelingen in het gewest.79

74. De voormalige hoofdmannenkamer werd een gewestelijk hof van justitie; voortaan Hoge Justitie-

kamer genoemd, waarvan de leden benoemd werden door de stadhouder.

75. Het verdrag van Coevorden (1530) tussen de bisschop van Münster (de Ommelanden behoorden tot

het bisdom Münster) en de Ommelanden bracht met zich mee dat de competentie betreffende het

opmaken van testamenten, huwelijksvoorwaarden en akten betreffende onroerende zaken voortaan

niet langer was voorbehouden aan de geestelijke rechter. Het notariaat werd aldus verder terug-

gedrongen in de Ommelanden, omdat tot in de zestiende eeuw notarissen in Stad en Lande verbonden

waren aan de geestelijke rechtspraak, zie: Van Boven, ‘Keizerlijke notarissen in Groningen’, 28-29 en

34-35.

76. Cohen, ‘Iets over het Groninger Land- en stadsrecht’, 15-16.

77. L.S. Meihuizen, ‘Sociaal-economische geschiedenis van Groningerland’, in: W.J. Formsma e.a. (red.)

Historie van Groningen. Stad en Land (2e druk; Groningen 1981) 293.

78. Meihuizen, ‘Sociaal-economische geschiedenis van Groningerland’, 293.

79. Hiervoor wordt vooral gebruikt: Meihuizen, ‘Sociaal-economische geschiedenis van Groningerland’,

293-330.
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Handelsstad

Niet alleen de aanwezigheid van een bestuurscentrum in de stad, ook de centrale

ligging ten opzichte van Drenthe, Friesland, de Ommelanden en het Oldambt

maakte de stad Groningen zeer geschikt als centrale marktplaats.80 De nabijheid

van de Duitse gebieden versterkte haar handelsfunctie.

In 1473 verwierf de stad het stapelrecht. Alle Ommelander producten, zoals vee,

zuivel en graan, moesten voortaan via de Groninger markt worden verhandeld. In de

Ommelanden gebrouwen bier mocht alleen in de stad verkocht worden.81 Het

stapelrecht werd gehandhaafd door het zogenaamde gildrecht.82 Formeel was op

het platteland alleen handel voor eigen behoefte toegestaan. Hoewel het stapelrecht

tot de Franse tijd in stand bleef, was de praktijk minder strikt. Nieuwe gewassen,

zoals vlas, hennep en koolzaad, vielen er bijvoorbeeld niet onder. Volgens Meihuizen

bevorderde de stad eerder een open markt dan dat zij naleving van het stapelrecht

afdwong. De boeren wisten voor hun producten immers ook de weg naar de

Hollandse markten te vinden.83

De stapelmarkt en andere markten zorgden voor een levendig marktwezen in de

stad. De paasmarkt, vrijmarkt, weekmarkten (op dinsdag en vrijdag) en jaarmarkt

zorgden voor economische bedrijvigheid.84Tijdens de jaarmarkt golden bijzondere

regels, de zogenaamde marktvrijheid of marktvrede. Iedere marktbezoeker genoot

op dat moment juridische immuniteit. Of hij nu met schulden was beladen dan wel

strafbare feiten had gepleegd, niemand mocht hem gedurende de marktperiode

arresteren of op schulden aanspreken, tenzij hij de marktvrede verbrak.85 De

kramenindeling op de markten werd strak gereguleerd door het kooplieden- en

kremersgilde. Nagenoeg alle stedelijke doopsgezinden waren lid van dit gilde.

Talrijke (markt)bezoekers uit omliggende gebieden kwamen via de toegangs-

wegen de stad binnen. Door middel van een diepenstelsel en kanalen was de stad

met de naaste omgeving verbonden. Geregelde beurtvaartdiensten zorgden

voor een goede bereikbaarheid van de stad en versterkten haar centrumfunctie.86

Er waren interregionale beurtverbindingen op Amsterdam (al in 1600), Emden

(vanaf 1730) en Norden (vanaf 1757). Vanaf de tweede helft van de achttiende

eeuw was er ook tevens een beurtdienst op Rotterdam.87 Daarnaast waren er

vanuit Groningen regionale beurtdiensten op Winschoten, Appingedam, Leeuwar-

den en Heerenveen.88 Markten en (gespecialiseerde) winkels voorzagen in de

80. De aanwezigheid in de stad van provinciale en gedeputeerde staten, de vergadering van de

Ommelander landdag en gerechtelijke instanties, zoals de Hoofdmannenkamer en later de Hoge

Justitiekamer voor Stad en Lande, droegen bijvoorbeeld bij aan de stedelijke economie.

81. E. Schut, De Joodse gemeenschap in de stad Groningen 1689-1796 (Assen 1995) 39.

82. Het gildrecht was zowel de naam van voornoemde organisatie, sinds het begin van de zeventiende

eeuw bestaande uit acht leden, als de naam van het recht zelf, zie: Formsma, ‘Staatsinstellingen’, 287.

83. Meihuizen, ‘Sociaal-economische geschiedenis van Groningerland’, 302.

84. De vrijmarkt begon op 7 september en mocht niet langer duren dan veertien werkdagen, zie:

Huisman, Stadsbelang en standsbesef, 196.

85. Huisman, Stadsbelang en standsbesef, 196.

86. A.T. Schuitema Meijer, ‘Sociaal-economische aspecten van de stad’, in: W.J. Formsma e.a. (red.),

Historie van Groningen. Stad en Land (2e druk; Groningen 1981) 356.

87. Keuning, De regio Groningen, 81.

88. Daarnaast onderhield Groningen postwagendiensten op ondermeer Amsterdam en Lemmer, zie:

Keuning, De regio Groningen, 81.
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verzorgingsbehoeften van de bewoners van stad en omliggende gebieden. In deze

winkels werden voornamelijk lokaal geproduceerde goederen verkocht. Ambachts-

lieden verkochten er hun zelf vervaardigde of lokaal ingekochte producten, zoals

etenswaren, verfstoffen, stijfsel, geweven stoffen of lederwaren. In de achttiende

eeuw waren in de stad ‘alle die fabrijken en trafijken’ te vinden die men elders in

de Republiek ook aantrof. Ze produceerden vrijwel uitsluitend voor de lokale

vraag.89 In 1819 merkten Gedeputeerde Staten over het fabriekswezen in de

provincie op:

‘als bijna geheel dienende voor het eigen gebruik der ingezetenen van deze

provincie’.
90

Een uitzondering hierop vormde de kousenbreierij wat de enige Groninger export-

industrie was. In 1794 was deze productie echter over haar hoogtepunt heen.91

De handelsfunctie, bestaande uit detail- en groothandel al dan niet in combi-

natie met (meer fabrieksmatige) nijverheid, evenals de bestuursfunctie, vormden

twee belangrijke functies van de stad. Daarnaast waren voor de stedelijke

economie nog twee functies van betekenis: de functies van de stad als universiteits-

en als garnizoensstad.

Universiteits- en garnizoensstad

Voor de stadseconomie waren de studenten en professoren van de Groninger

universiteit van belang. Vanaf de oprichting in 1614 schreven zich in een periode

van tweehonderd jaar ongeveer twaalfduizend personen in aan de universiteit.92

Ruim een derde van hen kwam van buiten de Republiek, met name uit Duitse

grensregio’s.93De universiteit van Groningen was vooral een intellectueel centrum

voor de regio in de periode 1614-1815.94

Aan de economische betekenis van het garnizoen in de stad moet volgens

Keuning niet te veel waarde worden gehecht., maar hij onderbouwt zijn opvatting

verder niet.95 Naast de toeleveranciers van het garnizoen verdienden in elk geval

ook de stadsinwoners aan de inkwartiering van de soldaten.

Stad als ondernemer

Van een continu economisch beleid door het Groninger stadsbestuur kan niet echt

worden gesproken. Een constante factor was het feit dat het economisch welzijn

89. De Sitter, Tegenwoordige Staat, 96.

90. P. Biesta, ‘Geschiedenis van de Groninger brei-industrie’, Groningsche Volksalmanak (1940) 104.

91. Zie over de wolkammerij: Biesta, ‘Geschiedenis van de Groninger brei-industrie’, 103-157.

92. Het album academiae van Groningen is niet compleet. Veel studenten namen niet de moeite zich in te

schrijven. Het gaat dus om een minimumaantal. F. Smit, ‘Buitenlandse studenten te Groningen’, in:

A.H. Huussen jr. (red.), Onderwijs en onderzoek: studie en wetenschap aan de academie van

Groningen in de 17e en 18e eeuw. Studies over de geschiedenis van de Groningse Universiteit 1

(Hilversum 2003) 263 en 265.

93. Tussen ca. 1680-1750 schreven zich gemiddeld ongeveer twintig buitenlandse studenten in per jaar.

Vervolgens liep tot 1815 het aantal terug tot ongeveer tien per jaar, zie: Smit, ‘Buitenlandse studenten

te Groningen’, 267.

94. Smit, ‘Buitenlandse studenten te Groningen’, 282.

95. Keuning, De regio Groningen, 101.
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van de stad voorrang had. Een andere constante factor lijkt de afwijzing van

monopolies. Octrooien werden doorgaans slechts voor een beperkt aantal jaren

gegeven. Het stadsbestuur wilde kennelijk andere ingezetenen niet benadelen.96

Voor het overige werden economische beslissingen vooral door de omstandighe-

den van het geval ingegeven; zoals de poging om de stedelijke economie een

impuls te geven door de vestiging van Hugenoten te stimuleren.97 Soms pakten

dergelijke oplossingen op de lange termijn zeer gunstig uit, soms ook niet. De

enorme investering in de aankoop van het gebied Westerwolde bracht bijvoorbeeld

niet het verwachte economische rendement. De verwerving van het eigendom van

veencomplexen, zoals van de venen van het voormalige klooster van Heiligerlee,

bleek echter een gouden greep. De stad verpachtte deze veencomplexen aan

compagnieën. Dit waren groepen kapitaalkrachtige personen die grote sommen

investeerden in de ontginning van het veen. Stadsinstructies droegen een compag-

nie op om kanalen en wijken uitkomend op de stad aan te leggen, om het veen in

‘plaatsen’ in te delen en om het vervolgens geheel of gedeeltelijk te verturven. De

compagnieën deden daarna zo spoedig mogelijk en onder dezelfde voorwaarden

als zij deze van de stad pachtten de afzonderlijke veenplaatsen over aan particu-

lieren.98Na de vervening werden dan nieuwe landbouwgebieden gecreëerd.

Deze verveningen droegen duurzaam bij aan de stadsfinanciën: de opbrengst

van het vierde deel van de afgegraven turf, de huur van de in cultuur gebrachte

gronden, de recognities bij overboeking en overdracht van de gronden, de

turfaccijns en de kanaalgelden kwamen de stad ten goede.99 Ook nadat in de

loop van de achttiende eeuw de vervening verminderde, had de stad nog steeds

goede inkomsten uit exploitatie van de kanalen die eigendom waren van de stad.

Turf en landbouwproducten werden namelijk per schip vervoerd.

Schets van de conjunctuur van het gewest Stad en Lande

1600-1650 bloei

Tijdens het twaalfjarige bestand (1609-1621) ontvouwden Groninger stadsbestuur-

ders grote economische plannen. In 1615 begon een ambitieuze grote stadsuitleg

aan de noord- en oostzijde van de stad, evenals geheel nieuwe vestingwerken

rondom. De oppervlakte van de omwalde stad werd verdubbeld tot in totaal circa

190 ha.100Kort daarna, in 1619, kocht de stad bovendien de heerlijkheid Wester-

wolde voor honderdveertigduizend gulden. Deze investeringen vonden plaats in

een periode van economische bloei en expansie van de stedelijke economie die tot

circa 1640 zou duren. De stadsbevolking en het aantal gilden groeiden.101Na 1640

kwam de stedelijke economie tot stilstand en ging vervolgens achteruit.102 De

96. Schuitema Meijer, ‘Sociaal-economische aspecten van de stad’, 356.

97. Zie par. II.1

98. Keuning, De regio Groningen, 52.

99. Schuitema Meijer, ‘Sociaal-economische aspecten van de stad’, 339.

100. Ibidem, 337.

101.E.H. Waterbolk, ‘Staatkundige geschiedenis’, in: W.J. Formsma e.a. (red.), Historie van Groningen.

Stad en Land (2e druk; Groningen 1981) 243.

102.Waterbolk zoekt de verklaring hiervan in de vele burger- en vrijheidsoorlogen in Europa op dat

moment, zie: Waterbolk, ‘Staatkundige geschiedenis’, 244.
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economische stilstand werd duidelijk zichtbaar door het onbebouwd blijven van

grote delen van de nieuwe stadsuitleg. De rentelasten wegens de aankoop van

Westerwolde drukten zwaar op de begroting van de stad, terwijl de opbrengsten uit

dit gebied minimaal waren.103

Met de stad kenden ook de Ommelanden tot circa 1640 een periode van

economische voorspoed. Daar was in de periode 1600-1650 vooral de vetweiderij

van belang. Na 1650 nam zij aan belang af en groeide de betekenis van handels-

gewassen, zoals honing en boekweit. Graanteelt was in die periode nog niet van

betekenis.104

1650-1740 Malaise

Na 1668-1670 toonden alle belastingopbrengsten een daling en deze trend zette

zich voort tot 1700, met een dieptepunt tussen 1680-1690. Er was sprake van een

algemene economische neergang in het gewest Stad en Lande.105De veeteelt had

ondermeer te kampen met de veepest in 1715 (verlies van bijna de helft van

het vee) en met de Kerstvloed van 1717.106 Ook de paalworm zorgde voor hoge

kosten omdat paalwerken vervangen moesten worden door hogere en nieuwe

dijkwerken.107

Om het economisch tij te keren, nam de stadsregering in 1681 besluiten die

Franse Hugenoten moesten overhalen om zich in de stad te vestigen. Met gunstige

vestigingsvoorwaarden trachtte de stad vooral textielwerkers naar de stad te halen.

Deze privileges golden niet alleen voor Fransen, maar voor alle vreemdelingen.108

Veel doopsgezinde textielwerkers uit Overijssel vestigden zich daarop in de stad.

Groot economisch voordeel hebben de Franse vluchtelingen de stad overigens niet

opgeleverd. Velen van hen verbleven slechts op doorreis in Groningen. Zij die

bleven waren vooral werkzaam in kleinhandel en nijverheid, als lakenwever,

kleermaker, pruikenmaker of als exploitant van een koffiehuis.109

1740-1788 Bloei en economische neergang

Vanaf 1740 begint, volgens Meihuizen, een onopvallende en zeer lichte verbete-

ring van de economie in stad en provincie. Er voltrokken zich nog wel rampen,

zoals de runderpest in 1744-1749, die tot sterfte van de helft van het veebestand

leidde, evenals de honger in het jaar 1740, maar er was volgens hem sprake van

een conjunctuuromslag.110 Het omliggende platteland beleefde vanaf 1740 een

periode van hoogconjunctuur. Boeren schakelden over op de verbouw van graan dat

in de stad verhandeld werd. De stijging van de landbouwprijzen kwam in de loop van

103.Schuitema Meijer, ‘Sociaal-economische aspecten van de stad’, 348. In de tweede helft van de

achttiende eeuw beliepen de inkomsten uit Westerwolde circa 1.025 gulden per jaar, zie: Keuning, De

regio Groningen, 69.

104.Meihuizen, ‘Sociaal-economische geschiedenis van Groningerland’, 302 en 310.

105. Ibidem, 313.

106. Ibidem, 313-314.

107.Waterbolk, ‘Staatkundige geschiedenis’, 270.

108.M. Bakker e.a., Hugenoten in Groningen. Franse vluchtelingen tussen 1680 en 1720 (Groningen

1985) 49.

109.Bakker, Hugenoten in Groningen, 99, 102 en 173.

110.Meihuizen, ‘Sociaal-economische geschiedenis van Groningerland’, 318.
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de achttiende eeuw uitsluitend aan de meier ten goede, omdat grondeigenaren met

hun meiers vaste vererfbare huurafspraken hadden gemaakt (beklemrechten). De

jonkers, die traditionele grondbezitters waren, profiteerden daarom niet van de

landbouwhausse. Na 1750 ontwikkelde zich aldus een welvarende boerenstand in

het gewest.

Stedelijke graanhandelaren en een deel van de stedelijke nijverheid, winkeliers

en fabrikanten profiteerden van de toegenomen provinciale welvaart. De hoog-

conjunctuur in het gewest duurde maar kort en kwam tot een einde omstreeks

1769. In dat jaar brak opnieuw de veepest uit op het platteland. De Vierde Engelse

oorlog (1780-1784) hinderde vervolgens de scheepvaart en handel over zee. De

scheepsbouw lag in die jaren nagenoeg stil.111 Tot ongeveer 1788 was er sprake

van economische neergang in het gewest.112

Na de komst van de Fransen in 1795 ontstond door de oorlog al snel schaarste

aan allerlei goederen en stegen de prijzen in het gewest. De lagere strata van de

stadsbevolking leden daaronder, terwijl de middenstand schade leed door betaling

in assignaten van twijfelachtige waarde. De provinciale graanboeren profiteerden

tezelfdertijd echter van de hoge graanprijzen.113 Aan deze hoogconjunctuur in de

landbouw kwam een einde in 1818, toen na opheffing van het continentale stelsel

goedkope internationale graanimporten weer op gang kwamen.

111. Schuitema Meijer, ‘Sociaal-economische aspecten van de stad’, 353.

112.Meihuizen, ‘Sociaal-economische geschiedenis van Groningerland’, 319.

113. Formsma, ‘Van patriottisme naar liberalisme’, 429 en 445.
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DEEL II

‘DE TONEELSPELERS’

‘(…) and all the men and women merely players (…)’
114

114. Shakespeare, As You Like It, 34.





II. De doopsgezinden in de stad
Groningen

Inleiding

In hoofdstuk II wordt de onderzochte populatie gedefinieerd en wordt de omvang

daarvan bepaald ten opzichte van de rest van de Groninger stadsbevolking.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de verklaring van de extreme daling van

het aantal doopsgezinden in de achttiende eeuw in de stad Groningen. Deze daling

blijkt niet alleen invloed te hebben gehad op de kans op een huwelijk en op de

leuze van een huwelijkspartner, maar ook, als gevolg van accumulatie van

vermogen, op de inhoud van de huwelijksvoorwaarden.

II.1. De bevolking van de stad Groningen

Bronnen

Reeksen kwantitatieve gegevens met betrekking tot de bevolkingsomvang van de

stad Groningen ontbreken uit de tijd van voor de eerste volkstelling van 1796.

Incidenteel zijn wat cijfers overgeleverd, maar deze zijn ontoereikend om er de

ontwikkeling van de bevolkingsomvang uit af te kunnen leiden.115 Ofschoon

achttiende-eeuwse doopboeken zijn overgeleverd, zijn maar weinig kwantitatieve

sterftegegevens voorhanden. Begraafboeken ontbreken bijvoorbeeld. Weliswaar is

vanaf 1729 het zogenaamde breukdodenregister bewaard gebleven, maar hierin is

slechts een deel van de overledenen genoteerd.116

Veronderstellende dat in de achttiende eeuw in de stad Groningen, evenals in de

rest van de Republiek, het stedelijke sterftecijfer het geboortecijfer overtrof, zal een

bevolkingstoename in de eerste plaats door immigratie veroorzaakt moeten zijn.

115. De kroniek van de Van Halsema’s somt bijvoorbeeld het aantal dopen en sterftegevallen op van enige

jaren uit de tweede helft van de achttiende eeuw, zie: W.D. van Halsema en D.F.J. van Halsema,

Groninger kroniek van de beide Van Halsema’s, zĳnde aantekeningen van merkwaardige ge-

beurtenissen voorgevallen in de provincie Groningen en byzonder in de Ommelanden; byeenver-

zameld, uit enige aantekeningen, en losse papieren van dr. D.F.J. van Halsema, door dezelfs zoon, en

vervolgd door W.D. van Halsema, predikant te Stedum (Groningen 1957).

116. Op straffe van een breuk (boete) had het stadsbestuur bepaald dat begrafenissen vóór 11.30 uur

dienden plaats te vinden. Deze breuk was ingevoerd om ongeregeldheden als gevolg van drankmis-

bruik tijdens begrafenismalen te beperken. De registers zijn bewaard vanaf 1728. In de jaren

1728-1736 werd bijvoorbeeld slechts wegens 7,7 procent van de begrafenissen een breuk betaald,

RHC GrA, toegang 1329, Diaconie van de Hervormde Gemeente te Groningen (1), 1521-1968, inv.

nr. 783, ‘Wekelijks collecteboek’, fol. 86, 142, 201, 258, 373 en 783.

Zie voor de overige breukdodenregisters: RHC GrA, toegang 124, Burgerlijke Stand, retro-acta,

1596-1877 (hieronder voortaan: BS), inv. nrs. 194-198, Breukdodenboek en ibidem, inv. nr. 199, Index.
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Burgerboeken, huwelijksproclamatieboeken, plakkaten en ordonnanties kunnen aan-

wijzingen geven voor immigratie. Het Groninger stadsbestuur wilde bijvoorbeeld in

het laatste kwart van de zeventiende eeuw de lokale lakenindustrie een impuls geven

door immigratie van textielwerkers te bevorderen. Ook ideële redenen, zoals de opvang

van Franse Hugenoten, lagen soms aan stimulering van immigratie ten grondslag.

Uit een toename van burgerrechtverlening kan echter geen bevolkingsontwikke-

ling worden afgeleid zolang geen sterftecijfers bekend zijn. Huwelijksproclamatie-

boeken bevatten weliswaar gegevens over de aantallen bruidegoms van buiten de stad,

maar het aantal huwelijken door stad-Groningers dat buiten de stad gesloten werd, is

onbekend. Voor een onderzoek naar de bevolkingsomvang zijn daarom de uitkomsten

van een huwelijksproclamatieboekenonderzoek evenmin goed op waarde te schatten.

Oorlogsdreiging, zoals in de jaren zestig van de zeventiende eeuw, of

economische malaise op het platteland konden een trek naar de stad veroorzaken,

waardoor de druk op de financiën van de stedelijke diaconieën toenam. Diaconieën

die daardoor in de problemen kwamen, drongen soms aan op maatregelen van de

stedelijke overheid. Stedelijke plakkaten en verordeningen vormen daarom een

aanwijzing dat er mogelijk sprake was van een immigratiegolf(je).117Het is echter

onmogelijk om vast te stellen of de desbetreffende plakkaten niet evenveel, of zelfs

meer samenhingen met algemeen verslechterende economische omstandigheden.

Behalve dat geschikte bronnen ontbreken om de omvang en ontwikkeling van de

stadsbevolking nauwkeurig te bepalen, ontbreken deze ook met betrekking tot de

demografie van de stad. Demografisch onderzoek naar de stad en het gewest is er dan

ook nauwelijks.118 In hoofdstuk II zal deze lacune enigszins worden opgevuld door

een demografisch onderzoek naar doopsgezinden in de stad Groningen. De schatting

van de achttiende-eeuwse bevolkingsomvang en -ontwikkeling van de stad Gronin-

gen kan wegens het voorgaande niet anders dan globaal uitvallen.

Bevolkingsomvang

Naar schatting had de stad Groningen rond 1600 ongeveer twintigduizend

inwoners.119 Volgens de inning van het haardstedengeld lijkt de bevolking ver-

volgens in de periode 1630-1670 ongeveer constant gebleven te zijn.120 In de twee

117. Een plakkaat van 25 april 1746 verordonneerde bijvoorbeeld dat alleen diegenen voor bedeling in de

stad in aanmerking kwamen die er tenminste acht jaren voorafgaand aan een verzoek om onderstand

hadden gewoond. Was daar niet aan voldaan, dan diende de persoon in kwestie zich bij de diaconie

van zijn geboorteplaats dan wel bij die van zijn laatste woonplaats te vervoegen. Geciteerd gevonden

bij: Schut, De Joodse gemeenschap, 70 en 228, noot 4.

118. Beschikbaar zijn A.E. Groeneveld, Huwelijken in de stad Groningen 1595-1701 (ongepubliceerde

scriptie), H.T.J. Miedema, ‘De herkomst van de huwelijkspartners op het Groningse platteland in de

achttiende eeuw’, Groninger Volksalmanak (1963) 131-136 en A. Hoft (e.a.), ‘Een bijdrage tot de

historische demografie van het Hogeland’, in: I.B.M. Matthey (red.), Westeremden, het verleden van

een Gronings terpdorp (Groningen 1975) 161-194, over de dorpen Westeremden, Stedum en

Garsthuizen op het Hogeland.

119. Schuitema Meijer, ‘Sociaal-economische aspecten van de stad’, 358. Matthey berekende dat de stad

in 1606 ongeveer 16.600 inwoners telde, zie: I.B.M. Matthey, ‘Op fiscaal kompas. Een bijdrage tot

de economische geschiedenis van het gewest Groningen in de 17e en 18e eeuw, met toespitsingen op

de dorpen in de huidige gemeente Stedum’, in: I.B.M. Matthey (red.),Westeremden, het verleden van

een Gronings terpdorp (Groningen 1975), 251.

120. Meihuizen, ‘Sociaal-economische geschiedenis van Groningerland’, 325.
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decennia na het beleg van de stad door Münsterse troepen in 1672 daalde de

stadsbevolking licht. om na 1700 gedurende twee decennia weer te stijgen.121Matthey

onderzocht het haardstedenregister van de stad Groningen. Volgens hem vond de

stijging van het aantal stedelijke haardsteden ten opzichte van het platteland al plaats

vanaf 1684. Hij acht het mogelijk dat de stijging van de stadsbevolking vanaf dit jaar

al werd ingezet.122Deze groei kan het gevolg zijn van de komst van gevluchte Franse

protestanten en van anderen ter stimulering van de lokale textielnijverheid.

Zonder hun bronnen te vermelden tellen Lourens en Lucassen in 1721 in totaal

20.680 stadsbewoners.123 De bevolkingsgroei na 1700 werd mogelijk veroorzaakt

door de veepest op het omliggende platteland in die jaren. Verarmde boeren zochten

in de stad een nieuwe toekomst.124Na 1720 zou de stadsbevolking vervolgens eerst

gedurende twee decennia weer licht zijn gedaald tot onder de twintigduizend

inwoners, om daarna vanaf 1740 weer gedurende twee decennia te stijgen.125Deze

daling en stijging hielden mogelijk verband met de gesignaleerde economische neer-

en opgang in die tijd.126Na 1760 stagneerde de bevolkingsontwikkeling.

Het eerste betrouwbare bevolkingscijfer dateert pas uit 1796. In dat jaar werd

een volkstelling gehouden. Op 30 november van dat jaar telde de stad, inclusief de

stadstafel, 23.770 inwoners.127De provincie Groningen telde op dat moment in totaal

114.565 inwoners. Daarna steeg het aantal inwoners van de stadstafel tot 26.507 in

1811.128

Het inwonertal van de stad (en stadstafel) laat over de periode 1600-1800 geen

grote schommelingen zien, het blijft uiteindelijk vrij constant rond twintigduizend

inwoners fluctueren. De stad behoorde daarmee in de achttiende eeuw tot de grotere

provinciesteden van de Republiek, wat inwonertal betreft vergelijkbaar met Haarlem.

Pas aan het eind van de achttiende eeuw zette een langzame, maar gestage groei in die

leidde tot een verdubbeling van het inwoneraantal in 1875.129

Welke factoren hebben de geringe verandering van de stadsbevolking bepaald,

naast de al genoemde? Het ontbreken van belangrijke industrie is mogelijk een

oorzaak. Ernstige neergang van bijvoorbeeld de lakenindustrie in Leiden en

121. Ibidem.

122. Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 244-247.

123. P. Lourens en J. Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken. Een geschiedenis van de

Groningse steenindustrie met bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders 1700-1900 (Groningen

1987) 18.

124. Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 244-247.

125. Meihuizen, ‘Sociaal-economische geschiedenis van Groningerland’, 325.

126. Zie par. I.3.

Over het jaar 1740 wordt een inwoneraantal van 19.140 genoemd, zie bijvoorbeeld: De Sitter,

Tegenwoordige Staat, 10. De auteur baseerde dit aantal op 4.785 huizen met een gemiddelde van vier

inwoners. Hierbij zijn ook de inwoners van de ‘stadstafel’ inbegrepen. Schuitema Meijer denkt dat

de factor vier te laag is. Hij vermoedt dat er in 1740 een paar duizend inwoners meer zijn, zie:

Schuitema Meijer, ‘Sociaal-economische aspecten van de stad’, 358. Het gebied van de stadstafel is

het gebied van de Ooster- en Westerhamrik, ten oosten en ten westen van de stad, zie: B.S.

Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting in de stad Groningen tussen 1594 en 1811’, Jaarboek

Centraal Bureau voor Genealogie 36 (1982) 195-211: 201, noot 26.

127. Van Halsema en Van Halsema, Groninger kroniek van de beide Van Halsema’s, 51.

128. S. van der Poel, Joodse stadjers. De joodse gemeenschap in de stad Groningen 1796-1945.

Groninger historische reeks 26 (Assen 2004) bijlage I, 168.

129. In 1875 telde de stad in totaal 40.165 inwoners, zie: Van der Poel, Joodse stadjers, bijlage I, 168.
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Haarlem leidde daar tot het wegtrekken van ondernemers en werkvolk met een

(aanzienlijke) daling van de stadsbevolking ten gevolge. De productie van am-

bachtslieden en fabrikanten in de stad Groningen voorzag daarentegen gedurende

de achttiende eeuw onveranderd in een lokale en regionale vraag. De bevolkings-

omvang was daardoor minder gevoelig voor schommelingen in de conjunctuur.

Gebeurtenissen die een uitzonderlijk grote trek naar de stad op gang brachten,

bleven eveneens uit.

Of een stadsbevolking op peil bleef, hing af van de mogelijkheid het stedelijke

sterfteoverschot afdoende op te vangen. In de zeventiende en achttiende eeuw lag

het stedelijke sterftecijfer in Nederlandse steden meestal boven het stedelijke

geboortecijfer.130 Regelmatige uitbraken van besmettelijke ziekten, zoals de pest

(voor het laatst in 1664-1666), kinderpokken, dysenterie (1779-1782) of malaria

(1826), maakten grote aantallen slachtoffers in de stad Groningen. Deze grote

sterfte, veroorzaakt door onhygiënische leefomstandigheden, kon niet altijd door

natuurlijke aanwas en immigratie worden opgevangen. In welke mate (periodieke)

krimp van de Groninger stadsbevolking daaraan valt toe te rekenen, blijft ongewis.

Bevolkingssamenstelling: buitenlanders

Over de bevolkingssamenstelling van de stad staat evenmin veel met zekerheid vast.

Hoe verhielden zich bijvoorbeeld de aantallen inwoners van buiten de Republiek tot

de rest van de stadsbevolking? De aanwezigheid van de universiteit en van een vast

garnizoen zorgden permanent voor een buitenlandse component van de stadsbevol-

king. In de periode 1614-1689 was bijvoorbeeld 34 procent van de ingeschreven

studenten afkomstig uit Duitse gebieden.131 Jaarlijks ging het om enige honderden

buitenlandse studenten. In de loop van de achttiende eeuw halveerde het percentage

Duitse studenten.132Rond 1800 was dit aantal studenten op de totale stadsbevolking

verwaarloosbaar klein. In 1801 stonden nog maar 97 buitenlandse studenten

ingeschreven.133

Het garnizoen dat vast in de stad Groningen gelegerd was, leidde tot een groter

aantal buitenlanders in de stad. Het vaste garnizoen telde maximaal 1.500 tot 2.000

man, ongeveer zes tot tien procent van de stadsbevolking.134 De manschappen

bestonden voor een groot deel uit Duitse huurlingen. Dat de buitenlanders in de

stad vooral uit Duitsers bestonden, blijkt ook uit de huwelijksproclamatieboeken.

In de periode 1700-1775 maakten Duitse bruidegoms tussen de 15-21 procent van

het totaal uit. Het aantal buitenlanders afkomstig uit andere landen was verwaar-

loosbaar klein.135

130. Schuitema Meijer, ‘Sociaal-economische aspecten van de stad’, 359.

131. Van de 6.231 ingeschreven studenten waren er 2.141 Duitsers, zie: A.Th. van Deursen, ‘Cultuur in

het isolement’, in: W.J. Formsma e.a. (red.), Historie van Groningen. Stad en Land (2e druk;

Groningen 1981) 405.

132. In de periode 1689-1808 waren slechts 997 van de 5.659 ingeschreven studenten afkomstig uit

Duitse landen, zie: Van Deursen, ‘Cultuur in het isolement’, 417.

133. Keuning, De regio Groningen, 89.

134. Duijvendak (e.a.), Geschiedenis van Groningen 2, 265.

135. Zie par. VIII.1.
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Bovengenoemde gegevens zijn onvoldoende om het aantal buitenlandse

inwoners accuraat te schatten. Mogelijk lag dat aantal rond de tien tot vijftien

procent van de stadsbewoners, voornamelijk afkomstig uit Duitstalige gebieden.

Bevolkingssamenstelling: verschillende religieuze groepen

Behalve naar herkomst kan de stadsbevolking ook naar religie worden onderver-

deeld. De meerderheid van de bevolking was in de periode 1594-1700 gerefor-

meerd geworden. Onbekend is nog waar deze groei aan te danken is.136 Bij de

volkstelling van 1809 werd 75,6 procent van de stadstafel aangemerkt als ge-

reformeerd.137 Katholieken vormden de op één na grootste groep. Na 1656 bleef

15-17 procent van de stadsbevolking katholiek.138 In 1809 was 17,2 procent van de

stadstafel katholiek.139Als groep werden katholieken beschouwd als tweederangs

burgers. Niet vanwege religieuze onverdraagzaamheid, maar uit wantrouwen (ze

beleden dezelfde godsdienst als de Spaanse, later Münsterse en Franse vijand),

alsmede omdat gereformeerden hun bevoorrechte positie wilden behouden.140

Katholieken hoefden daarom niet op bekeerlingen te rekenen. Groei van hun

aantal had alleen door immigratie tot stand kunnen komen.141

De overige belangrijkste kerkelijke gezindten waren slechts in geringe mate

in de stad vertegenwoordigd. In Groningen zijn bijvoorbeeld in de zeventiende

en achttiende eeuw geen remonstranten te vinden.142 Vanaf het begin van de

zeventiende eeuw woonden er wel Waalse protestanten in de stad. Na de val van

Antwerpen werd de kern van de Waalse kerk gevormd door Franstalige vluchtelin-

gen uit de Zuidelijke Nederlanden. Na de herroeping van het Edict van Nantes

(1685) kwam daar een nieuwe groep vluchtelingen bij.143 Het stadsbestuur

verwelkomde deze groep als vervolgde geloofsgenoten. Vanwege de vele textiel-

werkers onder deze vluchtelingen hoopte het bovendien dat met hun komst de

Groninger textielnijverheid gestimuleerd werd.

Behalve uit vluchtelingen bestond deze kerk uit Franstalige huursoldaten die in

het stedelijke garnizoen dienden.144Na 1691 kromp de Waalse gemeente. Dat was

niet alleen te wijten aan het afnemend aantal vluchtelingen dat naar de stad trok.

136. O.J. de Jong, ‘Kerkgeschiedenis’, in: W.J. Formsma e.a. (red.), Historie van Groningen. Stad en

Land (2e druk; Groningen 1981) 374.

137. J.K.H. van der Meer, Patriotten in Groningen 1780-1795. Groninger historische reeks 14 (Assen

1996), bijlage 20b (Tellingen naar godsdienstige gezindheid in de stad Groningen 1798-1811,

relatieve getallen) 279.

138. J.A. de Kok, Nederland op de breuklĳn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van protestantisering

en katholieke herleving in de noordelĳke Nederlanden 1580-1880 (Assen 1964) 89.

139. Van der Meer, Patriotten in Groningen, bijlage 20b (Tellingen naar godsdienstige gezindheid in de

stad Groningen 1798-1811, relatieve getallen) 279.

140. M. Vos-Schoonbeek, ‘Hinderpalen voor katholieke geloofsuitoefening in Groningen in de 17de en

het begin van de 18de eeuw’, Doopsgezinde Bijdragen 16 (1990) 73.

141. De Jong, ‘Kerkgeschiedenis’, 374. De Jong acht kennelijk een geboorteoverschot niet mogelijk.

142. Ibidem, 372.

143. Waalse kerken is in de Republiek de verzamelnaam voor alle Franstalige kerken van zowel

vluchtelingen die in het laatste kwart van de zestiende eeuw naar de Noordelijke Nederlanden

kwamen, als van Franse vluchtelingen die een eeuw later na de herroeping van het Edict van Nantes

kwamen, zie: Bakker, Hugenoten in Groningen, 135.

144. Ibidem, 43.
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Als gevolg van een toenemend aantal ‘gemengde’ huwelijken maakten velen van

hen de overstap naar de Gereformeerde kerk.145

Onbekend is hoeveel Walen er gelijktijdig in de zeventiende eeuw in de stad

woonden, maar dat aantal bedroeg hoogstens een paar procent.146 In 1756 was de

Waalse kerk weer net zo klein als vóór 1685.147 Na 1750 sloten steeds meer

voorname Groningers zich bij de Waalse kerk aan en nam het aantal leden weer

iets toe. Uit de geslachtsnamen valt af te leiden dat een derde van de leden in 1775

geen Franse oorsprong had.148 In de tweede helft van de achttiende eeuw was het

karakter van de Waalse kerk daardoor veranderd van een vluchtelingenkerk in een

elitekerk. In 1798 werden er slechts 240 Walen geteld in de stadstafel (circa één

procent van de totale bevolking).149

Joden kwamen nog sporadischer voor in de stad: tot circa 1675 woonde er slechts

een enkele Jood.150 In 1735 was de gemeenschap gegroeid tot twaalf families:

ongeveer 54 personen in totaal.151 Hoewel het aantal in de tweede helft van de

achttiende eeuw flink groeide, bleef het totale percentage Joden op de gehele

stadsbevolking beperkt tot twee procent in 1809.152Deze groei kwam onder andere

door immigratie. Ofschoon Joden in Stad en Lande uitsluitend tot de Asjekenazim

behoorden, dat wil zeggen, Joden die oorspronkelijk uit Polen en de Duitse gebieden

afkomstig waren, was de toename maar voor dertien procent toe te rekenen aan

immigratie van buiten de Republiek.153 In de periode 1731-1870 was 87 procent van

de Joden in Groningen afkomstig uit Nederland.154Door gebrekkig bronnenmateriaal

valt niet te bepalen welke rol demografie daarin speelde.155

Ook de lutheranen in de stad waren zeer gering in getal. De lutherse kerk was,

evenals de oorspronkelijke Waalse kerk, een immigrantenkerk. Vanaf het begin van

de zeventiende eeuw werd de gemeente gevormd door Oostfriese kooplieden en

militairen die in Duitstalige gebieden waren geworven.156 Pas in 1685 gaf het

stadsbestuur de lutheranen toestemming om hun godsdienst openlijk uit te

oefenen.157Onbekend is het percentage lutheranen in het begin van de achttiende

eeuw. In 1809 was 3,4 procent van de stadstafelbevolking luthers.158

145. Ibidem, 141.

146. Over de periode 1680-1720 zijn ongeveer 1150 volwassenen van Franse herkomst geteld. Dit is een

cumulatief getal, zie: ibidem, 60.

147. Bakker, Hugenoten in Groningen, 141.

148. RHC GrA, BS, inv. nr. 596, Kerkeboek, fol. 126-127.

149. Van der Meer, Patriotten in Groningen, bijlage 20b (Tellingen naar godsdienstige gezindheid in de

stad Groningen 1798-1811, relatieve getallen) 279.

150. Schut, De Joodse gemeenschap, 22.

151. Ibidem, 52.

152. Van der Meer, Patriotten in Groningen, bijlage 20b (Tellingen naar godsdienstige gezindheid in de

stad Groningen 1798-1811) 279.

153. Schut, De Joodse gemeenschap, 12.

154. Ibidem, 75. Er is dus geen sprake van een massale instroom van joden vanuit het buitenland.

155. Ibidem, 157.

156. De Jong, ‘Kerkgeschiedenis’, 376.

157. Schut, De Joodse gemeenschap, 40.

158. Van der Meer, Patriotten in Groningen, bijlage 20b (Tellingen naar godsdienstige gezindheid in de

stad Groningen 1798-1811, relatieve getallen) 279.
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Vooral immigratie zal de omvang van de katholieke, joodse en lutherse

gemeenten hebben bepaald, omdat gereformeerden zich daarbij niet zullen hebben

aangesloten.159De invloed van demografie valt, als gezegd, niet te bepalen.

Tot slot de doopsgezinden. In 1809 vormden alle verschillende denominaties

bij elkaar een kleine minderheid van 479 zielen (1,8 procent van de stadstafelbevol-

king).160Elf jaar eerder telde men 355 Groninger Oude Vlamingen en slechts twaalf

Zwitsers. Het aantal Verenigde Waterlanders en Vlamingen was niet opgenomen in

de volkstelling van 1798, maar bedroeg naar schatting rond de honderd personen.161

Doopsgezinden in de stad Groningen.162

Over de oorsprong van de doopsgezinden bestonden lange tijd verschillende

opvattingen. Kwamen zij bijvoorbeeld voort uit de anabaptisten? Dat zorgde dan

voor een ongemakkelijke verbinding met de stichting van het Nieuwe Jeruzalem in

Münster in de jaren 1533-1535 en de daarmee gepaard gaande excessen (geweld en

polygamie). Of waren de doperse opvattingen terug te voeren op de Moderne

Devotie? Zeker is in elk geval dat het doperdom op verschillende plaatsen ontstond:

zowel in Zwitserland, Midden- en Zuid-Duitsland als in de Nederlanden.163 Rond

1530 vertoefden de eerste wederdopers in het gewest Stad en Lande.

De nieuwe doperse opvattingen zorgden voor conflicten met de toenmalige

religieuze en wereldse autoriteiten. Ze braken namelijk radicaal met gangbare

theologische voorstellingen over bijvoorbeeld de doop, die volgens de dopers pas

op belijdenis van geloof diende te worden toegediend. Op ethische en Bijbelse

gronden weigerden zij bovendien een eed af te leggen, wapens te hanteren en

overheidsambten te bekleden.164 Pas vanaf circa 1675 werden doopsgezinden in de

Republiek met rust gelaten.165

Ofschoon de doperse identiteit in de loop der tijd niet onveranderd is gebleven,

zijn er volgens Zijlstra twee constante hoofdkenmerken te onderscheiden in de

159. Tenzij eventueel in het geval van huwelijk.

160. Van der Meer, Patriotten in Groningen, bijlage 20b (Tellingen naar godsdienstige gezindheid in de

stad Groningen 1798-1811, relatieve getallen) 279.

161. Ibidem, 279 (bijlage 20a) en 352, noot 8.

162. Zie voor een algemene studie over de doopsgezinden in de Republiek: S. Zijlstra, Om de ware

gemeente en de oude gronden. Geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden 1531-1675

(Hilversum 2000) en S. Groenveld, J.P. Jacobszoon en S.L. Verheus, Wederdopers, menisten,

doopsgezinden in Nederland 1530-1980 (3e druk; Zutphen 1993). Zie voorts de oudere studies van:

W.J. Kühler, Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw (2e druk;

Haarlem 1961) en N. van der Zijpp, Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland (Arnhem 1952).

163. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, 14-22.

164. Ibidem, 494.

165. Na de aansluiting van het gewest Stad en Lande bij de Republiek diende de stad op grond van het

Tractaat van Reductie (1594) ondermeer het verdrag van de Unie van Utrecht te erkennen. Daarin

was ten aanzien van religie bepaald dat er sprake zou zijn van gewetensvrijheid voor alle

ingezetenen. Dat betekende echter nog niet dat doopsgezinden in dit gewest voortaan geheel niet

meer gehinderd werden. Op aandringen van de Gereformeerde kerk, die met lede ogen het aantal

doopsgezinden zag groeien, vaardigde de stad bijvoorbeeld in 1601 het zogenaamde scherpe

plakkaat uit. Dat bepaalde ondermeer dat een ieder die niet gereformeerd gedoopt was niet kon

erven. De Ommelanden vaardigden geen vergelijkbaar verbod uit en al snel moest ook de stad

bakzeil halen op aandrang van de Staten-Generaal, zie: S. Zijlstra, ‘Het “scherpe plakkaat” van

Groningen uit 1601’, Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 15 (1989) 65-78.
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zestiende en zeventiende eeuw. Invloeden daarvan waren ook in de achttiende

eeuw nog zeer duidelijk merkbaar bij stad-Groninger doopsgezinden.

Het eerste kenmerk was de wedergeboorte. Volgens doopsgezinde opvattingen

moet de mens een nieuwe, geestelijke geboorte ondergaan door het bedwingen van

de zonden en het achter zich laten van de persoon die hij daarvoor was met al zijn

slechtheden.166 Pas nadat iemand het proces van de geestelijke wedergeboorte na

berouw over zijn zonden had doorlopen en zich afkeerde van ‘de wereld’, werd de

volwassendoop toegediend.167 In het dagelijkse leven kwam deze wedergeboorte

tot uiting in een ascetische vroomheid en een strenge ethiek.168

Afkeer van ‘de wereld’ vormde het tweede kenmerk. Hieronder moet worden

verstaan dat doopsgezinden niet geassocieerd wilden worden met zonde en een

niet-Bijbelse geloofspraktijk. Hun geloofsgemeente diende dan ook zonder vlek of

rimpel te zijn. Wanneer de sociale werkelijkheid niet botste met de doopsgezinde

opvattingen, hadden doopsgezinden echter geen moeite met de wereld, bijvoor-

beeld in handel en arbeid.169

Al snel ontstonden onder de eerste doopsgezinden conflicten over genoemde

opvattingen over afzijdigheid van ‘de wereld’. Welke gedragsregels dienden te

worden nageleefd? Dit leidde tot een reeks van scheuringen (en herenigingen),

waardoor veel doopsgezinde denominaties ontstonden. Deze denominaties, met

namen die verwezen naar de geboortestreken van de oorspronkelijke leden, hadden

allemaal voornoemde twee kenmerken. Zij verschilden onderling doorgaans

slechts in de invulling van het begrip tucht.

In de zeventiende eeuw telde het gewest Stad en Lande ongeveer veertig doops-

gezinde gemeenten, waarvan slechts drie à vier (waaronder in de stad Groningen)

tot de Waterlandse richting behoorden. Ongeveer tweeëntwintig à drieëntwintig

behoorden tot de richting van de Groninger Oude Vlamingen. De overige gemeenten

zijn te onderscheiden in Vlamingen en de Danziger Oude Vlamingen. Bij elkaar telde

het gewest rond het jaar 1700 ongeveer vijfduizend doopsgezinde lidmaten, voor-

namelijk wonend in de Ommelanden.170

Aan deze verzameling van verschillende doopsgezinde denominaties werd in

1711 nog een relatief kleine groep doopsgezinden toegevoegd: de zogenaamde

Zwitsersen. In dat jaar vestigden zich in de Republiek een groep uit Zwitserland

verbannen doopsgezinde vluchtelingen. Na hun aankomst sloten al gauw verschil-

lende inwoners van de Republiek, merendeels afkomstig van de Groninger Oude

Vlamingen, zich bij hen aan.

Van al deze denominaties hielden de Zwitsers en de Groninger Oude Vlamingen

het strengst vast aan de naleving van geloofsvoorschriften.171 De ingrijpendste

tuchtmaatregel was de grote ban, dat wil zeggen afsnijding van de geloofsgemeente.172

166. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, 28.

167. Ibidem, 494.

168. Ibidem, 28.

169. Ibidem, 27

170. Ibidem, 463.

171. De Groninger Oude Vlamingen zetten bijvoorbeeld in de zeventiende eeuw gedrags- en kledingvoor-

schriften op schrift, de zogenaamde Loppersummer voorschriften. Zie par. III.6.

172. In geval van de kleine ban werd een lidmaat geweerd van de avondmaalsviering.
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De organisatie van de verschillende doopsgezinde denominaties bestond in de

achttiende eeuw uit diakenen, belast met de armenzorg en verschillende leken-

predikers (ook wel leraren of vermaners genoemd), belast met de predikdiensten.

Deze functionarissen zonder traktement verkregen hun functie door verkiezing.

In de loop van de achttiende eeuw groeide de behoefte aan geschoolde predikers en

namen zij de plaats van lekenpredikers in. Zij ontvingen daarvoor een traktement.

Uit de lekenpredikers van de verschillende gemeenten behorend tot dezelfde

denominatie werden één of meer Oudsten verkozen. Zij mochten de doop bedienen

en in het avondmaal voorgaan. Gaandeweg verwaterde dit onderscheid in taken

tussen vermaners en Oudsten ten gunste van de vermaners/leraren. De Groninger

Oude Vlamingen hielden het langst vast aan deze functiescheiding.

Ten slotte, verschillende gemeenten in de Republiek (en enige daarbuiten)

behorend tot dezelfde denominatie verenigden zich in de loop van de zeventiende

eeuw tot sociëteiten. Op de sociëteitsvergaderingen stonden onderwerpen geagen-

deerd die alle aangesloten gemeenten raakten. Ook kwesties betreffende armenzorg,

vacatures voor vermaners en geschillen die het belang van een gemeente overstegen,

kwamen ter tafel. De sociëteitsvergaderingen, die enige dagen duurden, versterkten

de banden tussen de gemeenten onderling.

II.2. Aantallen doopsgezinden in de stad Groningen, 1699-1809173

Met de volkstelling van 1809 werd voor het eerst het totale aantal doopsgezinden

in de stad vastgesteld. Ze waren in dat jaar met 479 zielen (1,8 procent van de

totale stadsbevolking). De volkstelling maakte geen onderscheid naar doopsge-

zinde denominatie. Mogelijk was dit aantal veel lager dan een eeuw eerder. Dat

zou dan passen in de ontwikkeling die zich in de rest van de Republiek had

voorgedaan in die tijd.174Om te kunnen onderzoeken of ook in de stad Groningen

sprake was van een dergelijke getalsvermindering, wordt eerst de ontwikkeling in

kaart gebracht van de verschillende doopsgezinde denominaties in de zeventiende

en begin achttiende eeuw. Vervolgens volgt een schets van de demografische

ontwikkeling van de grootste doopsgezinde gemeenschap in de achttiende eeuw,

173. In de literatuur zijn alleen wat globale berekeningen bekend. Van der Meer, Patriotten in Groningen,

323, noot 59, schat het aantal doopsgezinde lidmaten op driehonderd in 1710.

174. In 1972 heeft Van der Woude tijdens zijn bestudering van het Noorderkwartier voor het eerst

doopsgezinden aan een demografisch onderzoek onderworpen om de terugloop van het aantal

doopsgezinden daar te verklaren, zie: A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier. Een regionaal

historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van

de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw (Wageningen 1972). In 1975 nodigde

Groenveld andere onderzoekers uit dat ook te gaan doen. Demografisch onderzoek zou volgens hem

meer kennis op gaan leveren van de achtergronden van de terugloop, zie: S. Groenveld, ‘Doops-

gezinden in tal en last. Nieuwe historische methoden en de getalsvermindering der doopsgezinden,

ca. 1700-ca. 1850’, Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 1 (1975) 104. Ook Zijlstra meende dat de

getalsvermindering van het aantal doopsgezinden in de achttiende eeuw nader onderzoek verdiende,

zie: Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, 503. Een dergelijk onderzoek is niet eerder

verricht naar doopsgezinden in de stad Groningen. De uitnodiging van Groenveld wordt hier daarom

aanvaard.
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om tenslotte, mede met behulp van deze uitkomsten, de getalsontwikkeling van het

doopsgezinde deel van de stadsbevolking te verklaren.

Vooraf is noodzakelijk om te definiëren wie als doopsgezind wordt aangemerkt.

Zijn dat alleen lidmaten? Of zijn dat allen die een doopsgezinde doop hebben

ontvangen?175 Of horen daarbij ook degenen die de kerkdiensten frequenteerden,

zonder ooit de volwassenendoop te ontvangen, de zogenaamde ‘vrienden’ of

‘aanklevers’.176 Een onderzoek naar lidmaten brengt mee dat vertrouwd moet

worden op bewaarde lidmatenlijsten en dat besloten moet worden hoe omgegaan

moet worden met de zogenaamde buitenleden. Buitenleden waren mannen en

vrouwen die soms al decennia lang buiten de stad woonden en alleen in naam lid

waren gebleven. Daarom zal eerst aandacht worden besteed aan genoemde

definiëring en aan de bruikbaarheid van beschikbare bronnen.

Bronnen

Om het onderzoek te verrichten zijn kwantitatieve bronnen onontbeerlijk. Van de

Vlaamse doopsgezinde gemeente is bijvoorbeeld geheel geen ledenadministratie

bewaard gebleven. Alleen een paar wachtgeldlijsten zijn bewaard, de laatste

dateert uit 1700/1701.177

Het onderzoek wordt voorts beperkt doordat over de omvang van de Zwitserse

doopsgezinde gemeente eveneens weinig bekend is. Bewaard gebleven passagiers-

lijsten geven slechts een indicatie van het aantal vluchtelingen dat naar het gewest

Stad en Lande afreisde.178Hoe velen doorreisden of zich daadwerkelijk binnen de

stadsmuren vestigden, blijft onbekend. Voorts ontbreekt elk zicht op het aantal

vluchtelingen dat zich in later jaren vanuit Zwitserland bij zijn geloofsgenoten in

Stad en Lande voegde.179

De twee bewaard gebleven achttiende-eeuwse ledenadministraties van (1) de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen en van (2) de Groninger Oude Vlamingen

bieden uiteindelijk de beste onderzoeksmogelijkheden. Van de Verenigde Water-

landers en Vlamingen is een doorlopende ledenadministratie over de periode

1700-1809 bewaard.180Deze administratie bevat voorts twee ledenoverzichten uit

1721 en 1752. Ten slotte valt uit de nieuw opgezette ledenadministratie van de

Verenigde Doopsgezinde gemeente (1809) op te maken wie in dat jaar voorheen tot

175. In Grouw kwam het bijvoorbeeld voor dat volwassenen wel gedoopt werden, maar niet als lid in de

gemeente werden opgenomen. Van de stad Groningen is dit in de achttiende eeuw niet bekend, zie:

S. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der doopsgezinden in Friesland. Van derzelver ontstaan tot dezen

tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt (Leeuwarden 1839) 226.

176. Term ontleend aan: A.M.L. Hajenius, Dopers in de Domstad. Geschiedenis van de Doopsgezinde

Gemeente Utrecht, 1639-1939 (Hilversum 2003) 40.

177. Zie de bronnenuitgave: W.G. Doornbos en F.M. Veenstra, Doopsgezinde bewonerslijsten van de stad

Groningen 1634-1795. Groninger bronnen en toegangen 25 (Groningen 2001).

178. Zie: J. Huizinga, Stamboek of Geslachtsregister der Nakomelingen van Samuel Peter (Meihuizen) en

Barbara Frey van Gontenschuyl (Aargau-Zwitserland) omvattende de jaren (1671) 1714 tot en met

1889 (Groningen 1890) 20-79.

179. Een voorbeeld van een dergelijke latere vluchtelingenfamilie is de bekende doopsgezinde familie

Meihuizen.

180. RHC GrA, toegang 1425, Doopsgezinde Gemeente te Groningen, (1651) 1677-1984 (1987)

(hieronder voortaan: DGG), inv. nr. 67, ‘Kerkeboek’. Register van onder andere leden en bestuur-

ders.
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de Verenigde Waterlanders en Vlamingen hebben behoord. Een ledenoverzicht uit

1700 ontbreekt echter. Voor dat jaar is het behelpen met de hieronder te noemen

wachtgeldlijsten. De lijsten uit 1721, 1752 en 1809 corresponderen zeer nauwgezet

met de doorlopende ledenadministratie en bevestigen de betrouwbaarheid van de

administratie.

De ledenadministratie van de Groninger Oude Vlamingen is het best bewaard

gebleven.181Uit latere doorhalingen en aanvullingen in de ongedateerde adminis-

tratie kan worden afgeleid dat de oudste ledenlijst in de loop van 1729 is opgesteld

en vervolgens jaarlijks werd bijgewerkt. Een wachtgeldlijst diende mogelijk

als basis voor de oorspronkelijke ledenlijst. Ofschoon de ledenlijst niet aangaf

waar de leden woonden, blijken de leden namelijk volgens een looproute door de

stad aangetekend te zijn, vergelijkbaar met de wachtgeldlijsten. Vervolgens werden

op de ledenlijst aangetekend ‘der gene soo buiten woonen en anders’, de weduwen,

de vrouwen ‘soo ons alleen angaan’ en ten slotte de vrijsters.182

In 1737 werd een geheel nieuwe ledenlijst opgezet, evenals in de jaren 1760,

1768 en 1780.183Deze ledenlijsten bevatten de namen van de lidmaten in het jaar van

de nieuwe administratie, jaarlijks aangevuld met nieuwe leden. Onderlinge vergelij-

king van de hernieuwde ledenlijsten met de aanvullingen leidt tot de conclusie dat de

lijsten nauwgezet zijn bijgehouden. Het aantal omissies is uiterst gering. De

administratie van 1809 sluit vervolgens volledig aan op de administraties uit de

jaren daarvoor. Bovendien blijken ook de in de administraties aangebrachte aan-

vullingen en correcties wegens overlijden, huwelijk of vertrek van leden, voor zover

te controleren met gegevens uit trouw-, begraafregisters en rechterlijke archieven, op

uitzonderingen na, nauwgezet genoteerd te zijn. De lidmatenlijsten vormen daarom

een betrouwbare bron. De ledenontwikkeling vóór 1729 kan helaas slechts worden

geschat met behulp van de wachtgeldlijsten.184

Een tweede bron vormen de al genoemde wachtgeldlijsten. In 1634 stelden

Burgemeesters en Raad van Groningen doopsgezinde mannen vrij van wachtlopen

tegen een jaarlijkse afkoopsom, het zogenaamde wachtgeld. Deze bijdrage werd

geïnd per hoofd van een huishouding. Armen werden vrijgesteld van betaling.

Hun namen zijn wel op de lijsten terug te vinden omdat ook zij geen wacht hoefden

te lopen. Ongehuwde vrouwen ontbreken evenwel veelal op de lijsten omdat

zij doorgaans geen eigen huishouding voerden. Een andere beperking van de

bruikbaarheid van deze bron is dat de wachtgeldlijsten alleen bewaard zijn gebleven

181. RHC GrA, DGG, inv. nr. 4, Registers van leden ca. 1729-1769, en inv. nr. 5, Registers van leden

1782-1809.

182. Met ‘der gene soo buiten woonen’ werden de leden bedoeld die buiten de stad woonden. De

vrouwen die ‘alleen angaan’ waren gehuwde vrouwen, waarvan de echtgenoot geen lidmaat van de

gemeente was, bijvoorbeeld omdat die bij een geloofsgemeente elders was aangesloten. ‘Vriesters’

waren ongehuwde vrouwelijke lidmaten.

183. RHC GrA, DGG, inv. nrs. 4 en 5.

184. De wachtgeldlijsten zijn te vinden in: Doornbos en F.M. Veenstra, Doopsgezinde bewonerslijsten

van de stad Groningen 1634-1795. Groninger bronnen en toegangen 25 (Groningen 2001). Over

1710 is een lijst bewaard met alleen de namen van mannelijke lidmaten, zie: SAA, toegang 1120,

Archief Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam en rechtsvoorgangers (hieronder

voortaan: VDGA), inv. nr. 1390, Staten met bijzonderheden over de doopsgezinde gemeenten der

Oude Vlamingen in Nederland en Oost-Friesland. (19e eeuw).
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over de jaren 1634-1637 en 1675-1701. Uit de achttiende eeuw zijn alleen de

jaarlijkse totaalopbrengsten per denominatie bekend.185Uit een hogere jaaropbrengst

concluderen dat een gemeente meer leden had, is niet correct. De heffingsgrondslag

kan immers gewijzigd zijn. De precieze grondslag is onbekend. Wel blijkt dat

‘de qualificeersten hoger als de onvermogene werdende gequoticeert’.186 Of de

heffingsgrondslag gedurende het bestaan van het wachtgeld (1634-1798) ongewij-

zigd bleef, is eveneens onbekend.

Kan met deze twee bronnen (de lidmatenlijsten en de wachtgeldlijsten) een

goed beeld van de omvang van twee achttiende-eeuwse doopsgezinde gemeenten

worden gevormd? Uit de voornoemde lidmatenlijsten blijkt niet dat in voor-

komende gevallen dopelingen geen lid werden. Het aantal lidmaten is daarom als

uitgangspunt voor een kwantitatief onderzoek beter dan het aantal dopelingen.

Temeer omdat de lidmatenlijsten een zeer betrouwbare bron blijken te zijn.

Hoe om te gaan met de ‘aanklevers’ of ‘vrienden’? Hajenius schat bijvoorbeeld

dat deze groep groot was in de stad Utrecht.187 In Groningen bestonden ze ook. In

1743 klaagden de gezamenlijke hoplieden van het burgerregiment bij het stads-

bestuur dat in hun ogen veel personen die tot de doopsgezinden gerekend moesten

worden bewust geen lidmaat werden om zo aan de betaling van het wachtgeld te

ontsnappen.188

Weigering van lidmaatschap kon ook de reden zijn dat iemand slechts ‘aan-

kleefde’. Vooral gemeenten van Groninger Oude Vlamingen accepteerden niet

automatisch elkaars lidmaten. Illustratief is het geval van bontreder Berend Teunis

ten Cate (1696-1783). Hij was lidmaat in Deventer, maar wilde zich in 1733

aansluiten bij de gemeente van zijn nieuwe woonplaats IJlst (Friesland). De vermaner

aldaar verzette zich daartegen. Het conflict liep zo hoog op dat bemiddeling door

vermaners uit Borne en Groningen noodzakelijk werd. De vermaner van IJlst somde

tijdens de belegde bijeenkomst zijn bezwaren nog maar eens ‘ijn het breede’ op.

Hetwelk Ten Cate ‘met vele reden weder heeft soeken tegen te spreken’. De

gemoederen raakten verhit. Ten slotte werd gestemd, met als uitkomst dat hij geen

lid mocht worden.189Moeilijkheden als deze kunnen op de persoon in kwestie terug

te voeren zijn. Een weigering om zich te laten herdopen zal het niet zijn geweest. De

eis dat iemand herdoopt diende te worden indien hij zich van de ene gemeente bij een

andere wilde aansluiten, zelfs als beide gemeenten tot dezelfde richting behoorden,

werd omstreeks 1740, ook bij de meest orthodoxe gemeenten, niet meer gesteld.

‘Aanklevers’ kwamen overigens niet alleen bij doopsgezinden voor. Ook de

Gereformeerde kerken kenden ze. Bepaald niet iedereen die zich zelf tot de

gereformeerden rekende, was ook gereformeerd lidmaat. Spaans zoekt de verklaring

185. Opvallend is dat van de Zwitserse doopsgezinden in de stad geen bijdragen bekend zijn.

186. Doornbos en Veenstra, Doopsgezinde bewonerslijsten, 36.

187. Hajenius, Dopers in de Domstad, 40.

188. RHC GrA, ‘requestboeken’, 20 september 1743, Groningen. In 1715 had het stadsbestuur namelijk

bepaald dat zij die de doopsgezinden toegenegen waren, maar geen lidmaat waren, vrijgesteld waren

van de betaling van het wachtgeld.

189. SAA, VDGA, inv. nr. 1389, Stukken betreffende de Groninger Oude Vlamingen (18e eeuw).
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daarvoor in de catechisatielessen die vereist waren alvorens lidmaat te kunnen

worden. Voor ongeletterden vormden deze een drempel. Tijdens deze lessen

gehouden collecten vormden voor armen een extra te nemen drempel.190

In het vervolg wordt onder een doopsgezinde een lidmaat verstaan, omdat het

aantal ongedoopten en andere ‘vrienden’ niet te bepalen is en de lidmatenlijsten

betrouwbaar zijn. Voor het navolgende wordt daarom gebruikgemaakt van de

lidmaat- en wachtgeldlijsten.191

Groninger Oude Vlamingen192

De stad Groningen telde in 1635 twee verschillende doopsgezinde gemeenten. Van

de twee gemeenten, die elk naar hun vermaners werden genoemd, was de Jacob

Joesten-gezindheid (Vlamingen) met 73 huishoudens het grootst.193De tweede, de

Jan Arends- gezindheid (Oude Vlamingen), telde 61 huishoudens.194 Laatstge-

noemde gemeente was een voorloper van de gemeente van Groninger Oude

Vlamingen. Ofschoon het conflict tussen Uko Walles en Jurjen Thomas (Knars) in

1643 tot een scheuring leidde, had het vertrek van Thomas maar weinig impact op de

omvang van de Jan Arends-gemeente. Slechts een handvol naaste verwanten van

Thomas vertrok met hem en stichtte een eigen gemeente, later ook bekend als Sijwert

Boelens-gezindheid.

190. J.W. Spaans, Armenzorg in Friesland 1500-1800. Publieke zorg en particuliere liefdadigheid in zes

Friese steden: Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum en Harlingen. Fryske histoaryske

rige 15 (Hilversum 1997) 306.

191. C. Trompetter, Eén grote familie. Doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek 1600-1850

(Hilversum 2007) 17, hanteert een ruimer criterium. Hij rekent niet alleen tot de doopsgezinden

zij die als zodanig werden gedoopt, maar ook zij die een band hadden met doopsgezinden. Onder de

laatstgenoemden rekent hij personen die niet zelf doopsgezind waren gedoopt, maar wel gehuwd

waren met een doopsgezinde, alsmede zij, waarvan beide ouders doopsgezind gedoopt waren.

De stad-Groninger broeders Jan (1747-1790) en Toncko Modderman (1745-1802) zouden

volgens het door mij gehanteerde criterium niet tot de doopsgezinden gerekend mogen worden,

zij werden namelijk geen lidmaat van een doopsgezinde gemeente in de stad. Hun beider vermelding

in het kinderboek van de gemeente van Groninger Oude Vlamingen rechtvaardigt de keuze hen nog

wel te rekenen tot de Groninger Oude Vlamingen, zie: RHC GrA, BS, inv. nr. 598, Kerkeboek van de

Oude Vlamingen geboorte 1697-1809, trouw 1724-1797, overlijden 1764-1809, fol. 383 en 393.

192. De literatuur vermeldt steeds dezelfde aantallen doopsgezinden in de stad Groningen, gebaseerd op

RHC GrA, DGG, inv. nr. 1320, Geschiedkundige aantekeningen betreffende de Doopsgezinden te

Groningen, begonnen in July 1835, fol. 8. Zo bijvoorbeeld S. Zijlstra, ‘De Dopersen in Groningen

1530-1795’, in: G. van Halsema Thzn, J.M.M. Hermans en F.R.J. Knetsch (red.), Geloven in

Groningen. Capita selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad (Kampen 1990) 131 en H. Dassel,

Menno’s volk in Groningen, geschiedenis der doopsgezinde gemeenten binnen de stad Groningen

(Groningen 1952) 32.

193. Mogelijk betreft het hier Jacob Joesten Glimmer, de man die van 1631-1646 een rol speelde in

Woltersum. Hij kocht er heerden en landerijen en stierf in 1646, zie: W.J. Formsma, R.A. Luitjens-

Dijkveld Stol en A. Pathuis, De Ommelander borgen en steenhuizen (1e druk; Assen 1973), 504.

Jacob Joesten Glimmer woonde in de Guldenstraat te Groningen.

194. Jan Arends Block (1586-1637-39) was vermaner. Hij was lakenkoopman of bakker in de Oude

Boteringestraat, in het pand genaamd het Block of, ook zijn eigendom, aldaar in het pand de Eland.

Op de wachtgeldlijst werden weliswaar 61 namen genoemd, slechts 45 waren financieel in staat om

wachtgeld te betalen. De overige waren wegens armoede vrijgesteld, zie: Doornbos en Veenstra,

Doopsgezinde bewonerslijsten, 11-18.
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In de jaren na de scheuring groeide de Jan Arends-gemeente uit tot 106

huishoudens in 1699. De groei zette zich voort tot 1735, zo blijkt uit het toenemend

aantal lidmaten (zie tabel II.1).195

Tabel II.1. Schatting aantallen lidmaten Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen in de

achttiende eeuw.
195

Jaar Totaal

1701 220-242
196

1729 262

1735 321

1740 276

1760 195

1782 144

1790 163

1809 168
197

Deze groei werd hoofdzakelijk veroorzaakt door migratie. In 1729 bestond drie-

kwart van de echtparen uit echtgenoten die beiden niet in de stad-Groningen

geboren waren. Voor pasgehuwden vormde de stad kennelijk een aantrekkelijke

plaats om een bestaan op te bouwen. Deze immigratie is voor een deel terug te

voeren op de genoemde stimulering door de stedelijke overheid van de textiel-

nijverheid in de stad. Opvallend veel doopsgezinde textielwerkers uit Twente

vestigden zich in deze jaren in de stad.

De stad trok ook meer ongehuwde vrouwen. In de periode 1729-1735 nam

het aantal ongehuwde vrouwelijke lidmaten toe met bijna vijftig procent, terwijl

het aantal ongehuwde mannen nagenoeg gelijk bleef in die tijd. Deze

ongehuwde vrouwen blijken overwegend van buiten de stad te komen. Waar-

schijnlijk waren ze als huishoudelijk personeel werkzaam. De groei tot 1735

zal voorts mede veroorzaakt zijn als neveneffect van de toegenomen immigratie

aan het einde van de zeventiende eeuw. De kinderen van die vorige groep

immigranten hadden de leeftijd bereikt om als lidmaat van de gemeente deel uit

te gaan maken.

195. Als uitgangspunt voor de schattingen zijn genomen de wachtgeldlijst van 1700/01, voornoemde

lidmatenlijsten aangevuld met gegevens uit proclamatieboeken en rechterlijke archieven.

196. Als uitgangspunt zijn genomen de 116 huishoudens van het wachtgeld van 1700/01. Met

aanvullende gegevens uit proclamatieboeken en rechterlijke archieven blijken minimaal 76 wacht-

geld betalende mannen getrouwd te zijn in dat jaar. Hun echtgenotes zijn daarom meegeteld als

lidmaat, omdat buitentrouw in Groningen nog hoogst ongebruikelijk was. De ledenlijst van 1729

blijkt bovendien voor ongeveer vijftien procent uit ongehuwde vrouwen te bestaan. Het gevonden

resultaat van 1701 is daarmee opgehoogd. Van 22 mannen is de huwelijkse staat niet bekend. Het

totaal aantal lidmaten heeft daarom waarschijnlijk 220-242 bedragen.

197. Van de ledenlijst van de Vereenigde gemeente van 1809 zijn alleen de lidmaten geteld die in de jaren

daarvoor op de lidmatenlijsten van de Groninger Oude Vlamingen voorkwamen.
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Uit tabel II.1. blijkt dat in de jaren 1735-1740 een zeer forse ledendaling begon

die vervolgens een halve eeuw zou voortduren. In de jaren 1735-1790 halveerde het

aantal lidmaten. Vanaf de jaren negentig krabbelde de gemeente weer op, zonder de

oude omvang te bereiken. Ten opzichte van 1699 was het aantal lidmaten van de

gemeente in 1809 uiteindelijk gedaald met 23-30 procent.198 Een vergelijkbare

ledenontwikkeling deed zich voor in Utrecht.199

Verenigde Waterlanders en Vlamingen

Omstreeks 1643 scheurde waarschijnlijk ook de grootste gemeente, de Jacob Joesten-

gemeente (‘Vlamingen’). Dat had grote gevolgen voor de omvang. Onder leiding van

ene Popke Popkes verliet de helft van de aangesloten huishoudens de gemeente.200De

nieuw gevormde Popke Popkes-gemeente (‘Waterlanders’) telde omstreeks 1650 nog

maar ongeveer 18 huishoudens. In de daarop volgende jaren nam hun aantal eerst licht

toe, omdat bijvoorbeeld de Sijwert Boelens-gezindte zichzelf ophief en zich in 1679

bij hen aansloot, om vervolgens in aantal te dalen. Ook de achterblijvers, nog steeds

aangeduid als de Jacob Joesten-gemeente, kregen in de jaren na de scheuring te maken

met ledenverlies. Mogelijk stimuleerde het ledenverlies beide gemeenten vervolgens

om over een vereniging na te denken. In 1684 slaagde men hierin.201 De nieuwe

gemeente ging voortaan door het leven als de Verenigde Waterlanders en Vlamingen

en telde in 1684 in totaal slechts 38 huishoudens.

De scheuring en vereniging hadden de gemeente geen goed gedaan. In de

periode 1635-1684 was de voormalige Jacob Joesten-gemeente gehalveerd en in

omvang voorbij gestreefd door de Jan Arends-gemeente, ofschoon de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen aan het einde van zeventiende eeuw wisten te groeien

(van 37 huishoudingen in 1699 naar 51 huishoudens in 1701).

In 1721 telden de Verenigde Waterlanders en Vlamingen in totaal 123 leden,

bestaande uit 48 mannen en 75 vrouwen.202 De gemeente wist, net als de

198. Deze uitkomst wordt bevestigd door het volgende: volgens Schut, De Joodse gemeenschap, 52, zou

het aantal personen per huishouding 4,5 bedragen. Dat zou meebrengen dat het aantal van 106

Groninger Oudvlaamse huishoudens in 1699 leidt tot ongeveer 477 doopsgezinden die tot deze

denominatie gerekend zouden mogen worden. Bij de volkstelling van 1798 werden in dat jaar 355

Groninger Oude Vlamingen geteld, zie: Van der Meer, Patriotten in Groningen, 279, bijlage 20b

(Tellingen naar godsdienstige gezindheid in de stad Groningen 1798-1811, relatieve getallen) en 352,

noot 8. Dat is een daling van 25 procent ten opzichte van 1699. Zie voorts tabel II.2. (Aantal

doopsgezinden in 1699 en 1809 in de stad Groningen).

Zie over de oorzaken van deze ledendaling: par. II.3.

199. Hajenius, Dopers in de Domstad, 41, signaleerde bij de doopsgezinde gemeente in Utrecht na een

eeuw van daling van de leden een stijging aan het eind van de achttiende eeuw. Deze stijging was

echter van relatief korte duur. De gemeente zou pas in 1836 weer gaan groeien.

200. In de jaren 1634-1643 bedroeg de opbrengst van het wachtgeld jaarlijks ongeveer 695,50 gulden. De

eerst bekende opbrengst na de afsplitsing in 1647 bedroeg ongeveer 337 gulden. Aannemende dat de

opbrengst per huishouding begin jaren veertig niet dramatisch is gedaald, is een halvering van de

Jacob Joesten-gemeente aannemelijk, zie: Doornbos en Veenstra, Doopsgezinde bewonerslijsten,

32-34.

201. Bij de betalingen van het wachtgeld over het jaar 1684/85 is voor het eerst sprake van de

‘soogenaamde Waterlandsche en Vlaamsche gecombineerde gemeente’.

202. RHC GrA, DGG, inv. nr. 67.
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Groninger Oude Vlamingen, verder te groeien in het eerste kwart van de achttiende

eeuw, zie tabel II.2. In 1752 waren echter nog maar 86 leden over, een krimp van

dertig procent ten opzichte van 1721.203Evenals bij de Groninger Oude Vlamingen

zette nadien de daling zich voort. In 1809 telden de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen in totaal nog maar 53 leden, zie tabel II.2.204

In de achttiende eeuw kenmerkte de ledenontwikkeling van de een na grootste

doopsgezinde gemeente zich dus eerst door een periode van groei met vervolgens

een scherpe daling. Weliswaar was het aantal huishoudens in 1809 gegroeid ten

opzichte van 1699 (namelijk van 37 naar ongeveer 44), maar het totale aantal

lidmaten was met ruim 34 procent gedaald.205

Tabel II.2. Aantal doopsgezinden in 1699 en 1809 in de stad Groningen.

1699 1809

Huis-

houdingen

Aantal

lidmaten

Aantal

doops-

gezinden

‘Huishoudingen’
206 Aantal

lid-

maten

Aantal

doops-

gezinden

Groninger

Oude

Vlamingen

106 ca. 220-

242

ca. 477 139 168 ?

Verenigde

Waterlanders

en Vlamingen

37 ca. 81 ca. 166,5 ca. 44 53 ?

Vlamingen 21 ca. 46 ca. 94,5 –- –- –-

Totaal 164 ca. 347-

369

ca. 738 183 + Zwitsers 221 +

Zwitsers

479

Vlamingen

Zoals vermeld halveerde na het vertrek van Popke Popkes en de zijnen (‘Water-

landers’) de Jacob Joesten-gemeente (‘Vlamingen’). Blijkens de wachtgeldlijsten

kromp de gemeente van achterblijvers in de jaren daarna verder tot nog maar 25

huishoudens. Toch kon dat geringe aantal niet iedereen ertoe bewegen om

omstreeks 1684 aan de vereniging met de gemeente van Popke Popkes mee te

doen. Een minderheid van elf huishoudens bleef zelfstandig doorgaan en stond

203. Ibidem.

204. Het aantal van 168 lidmaten van de Groninger Oude Vlamingen blijkt in 1809 gevormd te worden

door 86 huishoudens (echtparen, weduwen, weduwnaars en buitentrouwers) en 53 ongehuwden. Dat

leidt tot de volgende factor: (huishouden + ongehuwden) x 1,2 = aantal lidmaten. In 1809 bestond de

voormalige Verenigde Waterlanders en Vlamingen uit 53 lidmaten, derhalve uit 44 huishoudens

inclusief ongehuwden.

205. In 1699 telden de Groninger Oude Vlamingen 106 huishoudens. Uit tabel II.2. blijkt dat er in dat jaar

ongeveer 220-242 lidmaten waren. Dat betekende 2,2 per huishouding. In 1699 bestonden de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen uit 37 huishoudens, naar schatting dus ongeveer 81 lidmaten.

Derhalve een daling van 81 naar 53 lidmaten.

206. Hieronder worden begrepen echtparen, weduwen, weduwnaars, buitentrouwers en ongehuwde

mannen/vrouwen.
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sindsdien bekend als de Vlaamse gemeente. In de periode tot 1700 wist ook

deze Vlaamse gemeente weer aan te groeien tot het oude niveau (21 huishoudens).

In het eerste decennium van de achttiende eeuw stagneerde de groei en vanaf

omstreeks 1718 zette definitief de neergang in. In 1743 bedroeg de jaaropbrengst

van het wachtgeld nog maar een luttele zeven gulden, corresponderend met amper

twee tot drie huishoudens. Omstreeks dat jaar valt het doek voor de Vlaamse

gemeente.207

Zwitsers en collegianten208

Ongeveer 126 Zwitserse vluchtelingen werden in 1711 naar de stad Groningen en

het omliggende platteland gebracht. Geloofsgenoten zorgden lokaal voor onderdak

en werk door boerderijen in Hoogkerk, Hoogezand en Sappemeer te huren voor de

bergboeren onder hen.209 Een onbekend aantal mannen en vrouwen vestigde zich

in de stad en verdiende de kost met ambacht of koemelkerij. De geringe omvang

van de nog steeds bestaande vermaning in de Paltzergang te Groningen maakt

duidelijk dat het bepaald geen grote geloofsgemeente kan zijn geweest. Bronnen

ontbreken om de omvang vast te stellen. Ondanks het feit dat een aantal Neder-

landse doopsgezinden zich bij hen aansloot, zal de gemeenschap maar uit een

beperkt aantal huisgezinnen hebben bestaan. Bij de volkstelling van 1798 werden

in elk geval nog maar twaalf Zwitsers geteld.

De stad-Groninger collegianten hadden, in afwijking van collegianten elders

in de Republiek, een zekere organisatiegraad.210 Ze bezaten een eigen verga-

derruimte aan de Carolieweg, een eigen geloofsbelijdenis, een algemeen

opziener en ze gaven attestaties af.211 Desondanks kunnen zij beter als een

beweging dan als een afzonderlijke doopsgezinde gemeente worden gekarakte-

riseerd. Ze werden bijvoorbeeld nooit afzonderlijk voor het wachtgeld aange-

slagen. De meeste collegianten waren lidmaat van de gemeente van de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen. Deze beweging blijft derhalve verder

buiten het onderzoek.212

207. Vanaf 1743 tot 1795 was de onbekende hoeveelheid wachtgeld van de Vlaamse gemeente

inbegrepen bij de afdracht door de Groninger Oude Vlamingen. Dat wekt de indruk dat de gemeente

toch nog vijftig jaar langer bestaan heeft.

208. In de literatuur wordt vermeld dat genoemde Zwitsers zich zouden hebben aangesloten bij al in de

stad gevestigde doopsgezinde Paltzers, zie bijvoorbeeld: Dassel, Menno’s volk in Groningen, 19-21.

Tijdens het onderzoek zijn echter geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van Paltzers in

de stad vóór 1711. De bron van deze aanname is mogelijk RHC GrA, DGG, inv. nr. 1320, fol. 6, dat

spreekt van de Zwitserse of Paltzische gemeente. Dassels geschiedschrijving van de doopsgezinden

in de stad leunt zwaar op deze bron en legde daardoor mogelijk de basis voor deze misvatting.

209. Dassel, Menno’s volk in Groningen, 19-21.

210. Zie over de collegianten: J.C. van Slee, De Rĳnsburger collegianten. Ggeschiedkundig onderzoek.

Met inleiding van S.B.J. Zilverberg HES historische herdrukken 6 (Haarlem 1895; fotomechanische

herdruk; Utrecht 1980).

211. SAA, VDGA, inv. nr. 275, attestaties ingediend bij de gemeente Lam en Toren, alfabetisch geordend

per gemeente 1672-1801, bevat een attestatie afgegeven door Albert Jans namens de collegianten in

de stad Groningen.

212. De omvang van de beweging in de stad Groningen valt niet te bepalen. Ze bestond uit een beperkt

aantal huishoudens. Rond 1800 bestond de groepering niet meer.
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Tot besluit

Het voorgaande leidt tot de volgende schattingen. In 1699 waren er in totaal ongeveer

164 doopsgezinde huishoudens in de stad Groningen.213Bij elkaar bestonden zij uit

circa 738 personen, ongeveer 3,7 procent van de stadsbevolking.214 In 1809 telden

alle denominaties bij elkaar nog maar 479 personen, ofwel 1,8 procent van de totale

stadsbevolking. Dat hield een daling in van 35 procent ten opzichte van 1699.215

Deze bevindingen corresponderen met de schattingen van Van Lieburg. Hij neemt

aan dat omstreeks 1650 circa drie procent van de Nederlandse bevolking doopsge-

zind was. In 1809 bedroeg dat percentage, volgens hem, nog maar 1,4 procent.216

Ofschoon het aantal doopsgezinden ook in de stad Groningen flink was gedaald

in de achttiende eeuw, verliep de ledenontwikkeling geheel anders dan Van der

Zijpp veronderstelt. Volgens hem begon al vanaf 1600 een ononderbroken periode

van verval van doopsgezinde gemeenten in de Republiek.217 In de stad Groningen

was het aantal, ondanks scheuringen en herenigingen, juist gegroeid in de periode

1635-1699. Deze groei zette zich bij de grootste denominatie – de Groninger Oude

Vlamingen – voort tot 1735. De toenemende aantallen stad-Groninger doops-

gezinden passen binnen de door Meihuizen gesignaleerde bevolkingsontwikkeling

in de jaren 1700-1720. Het gegroeide aantal doopsgezinde huishoudens in de jaren

1690-1700 ondersteunt bovendien Matthey’s theorie dat de stedelijke bevolkings-

groei al begon vóór 1700.

In weerwil van Van der Zijpps opvatting over de landelijke trend begon de

aanzienlijke daling in de stad Groningen pas 135 jaren later en verliep zij drastisch.

In vijftig jaar was hun aantal gehalveerd. De Vlamingen verdwenen zelfs geheel en

de Zwitserse gemeente kwakkelde. De daling begon in een periode van laag-

conjunctuur (1720-1740) en van algemene daling van de stadsbevolking. Terwijl

volgens Meihuizen vanaf 1740 de stadsbevolking weer steeg, kromp het aantal

doopsgezinden echter nog decennia lang stevig. De ledendaling laat zich daarom

niet verklaren door economische factoren alleen.

II.3. Demografische kenmerken van de Groninger Oude Vlamingen

Inleiding

De vermindering van het aantal stad-Groninger doopsgezinden in de achttiende

eeuw stond niet op zichzelf. In het Noorderkwartier daalde bijvoorbeeld het aantal

213. Namelijk 106 wegens de Groninger Oude Vlamingen, 21 wegens de Vlamingen en 37 wegens de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen, zie: Doornbos en Veenstra, Doopsgezinde bewonerslijsten,

156-162.

214. Het percentage vormt slechts een grove schatting, omdat de totale bevolkingsomvang niet precies

bekend is, evenmin het aantal doopsgezinden. Het percentage 3,7 procent is berekend op basis van

de aanname van 738 doopsgezinden op een totale stadsbevolking van twintigduizend.

215. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 279, bijlage 20b (Tellingen naar godsdienstige gezindheid in

de stad Groningen 1798-1811, relatieve getallen).

216. F.A. van Lieburg, ‘Doopsgezinde en gereformeerde (leken)predikers in Nederland (16e-19e eeuw)’,

Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 27 (2001) 106. Van Lieburg heeft dit getal mogelijk

overgenomen van: Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, 502.

217. Van der Zijpp, Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland (Arnhem 1952) 178.
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doopsgezinden in de periode 1742-1809 met 46,5 procent.218 Vooral in de Zaan-

streek, waar altijd zeer veel doopsgezinden leefden, was de daling aanzienlijk. In

Friesland verdween in de achttiende eeuw ruim een derde van de gemeenten. In de

huidige provincie Zuid-Holland daalde het aantal gemeenten zelfs met negentig

procent.219Het aantal gemeenten van de Groninger Oude Vlamingen halveerde in

de Republiek in de periode 1755-1807 (van 32 naar 15).220

De krimp voltrok zich in de Republiek niet overal in dezelfde mate. In Twente

was bijvoorbeeld weinig van verval te merken.221 In de stad Groningen zette de

krimp veel later in.222

Tijdgenoten waren zich bewust van de ledendaling. Tijdens vergaderingen van

de Sociëteit van Groninger Oude Vlamingen werd gesproken over het gebrek aan

vermaners. Het tekort aan mannelijke lidmaten verhinderde op verschillende

plaatsen de verkiezing van een geschikte prediker uit eigen kring. In fusie van

gemeenten zag men een oplossing.223 Uit de notulen van sociëteitsvergaderingen

blijkt niet of de oorzaken van de krimp werden besproken. De Groninger Oude

Vlamingen waren zich er in elk geval wel van bewust dat een lege diaconiekas tot

een uitstroom van arme lidmaten kon leiden. Om dat te verhinderen droeg al vóór

1755 iedere lidmaat (mannen en vrouwen) jaarlijks bij aan de sociëteitskas. Uit

deze kas werden behoeftige en noodlijdende gemeenten ondersteund, omdat

‘men geene Gemeente behoorde aanleiding te geeven om van onse gemeenchap te

vervreemden en af te wijken’.
224

Jacobus Rijsdijk (1694-1744), leraar bij de Verenigde Waterlanders en Vlamingen

in de stad Groningen, en Cornelis Ris (1717-1790), leraar van de Waterlandse

doopsgezinden in Hoorn, weten de teruggang aan het verlaten van de oude

geloofsbeginselen. Rijsdijk zocht de oorzaak in een toenemend rationalisme,

verregaande verdraagzaamheid en

‘geringe trouw aan de alom bekende en braave belijdenissen’.
225

Als gevolg van het verlaten van de oude geloofsbeginselen verlieten volgens Ris

de vrijzinniger leden de gemeenten.226 Een halve eeuw later veronderstelde

218. Groenveld, ‘Doopsgezinden in tal en last’, 104.

219. N. van der Zijpp, Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland, 178-179.

220. Notule van ‘t verhandelde op de Algemene Societeits Vergaderinge der Doopsgezinden, gehouden

binnen Groningen den 8 juny 1755 en volgende daegen (z.p. 1755) en Aantekening van het

verhandelde op de societeits vergadering der doopsgezinden; gehouden in Groningen den 17 en

18 junij 1807 (z.p. 1807).

221. Van der Zijpp, Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland, 178-179.

222. Zie par. II.2.

223. Notule van ‘t verhandelde op de Algemene Societeits Vergadering der Doops-gezinden, gehouden

binnen Groningen den 26 september 1762 en volgende dagen (z.p. 1762) 10-12.

224. Notule van ‘t verhandelde op de societeits vergaderinge der Doopsgezinden, gehouden binnen

Groningen den 2 Juni 1767 en volgende dagen (z.p. 1767).

225. Van der Zijpp, Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland, 179.

226. C. Ris, De geloofsleere der waare Mennonieten of Doopsgezinden (Hoorn 1766) XIV en XVIII.
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Halbertsma dat het juist de orthodoxe gemeenteleden waren geweest die zich niet

meer konden vinden in het verlaten der oude geloofsbeginselen.227

De ledenontwikkeling verliep landelijk verschillend. Daarvoor kunnen

verschillende verklaringen mogelijk zijn. In 1952 onderscheidde Van der Zijpp,

naast het voorgaande, een aantal andere (deel)verklaringen voor de excessieve

ledendaling in de achttiende eeuw. Deze zijn onder te verdelen in vier groepen: (1)

strenge toelatingseisen, (2) lerarentekort, (3) (on)vrijwillig verlaten van de ge-

meente en (4) huwelijksgedrag.228

Volgens Van der Zijpp vormde de openbare belijdenis van het geloof bij de

doopsgezinden een drempel om lid te worden. Hij dacht hierbij wellicht aan de

moeilijkheid voor ongeletterden om de voorafgaande catechisatielessen te volgen.

Voor de twee grootste gemeenten in de stad Groningen lijkt deze verklaring niet op

te gaan: de meeste stedelijke doopsgezinden konden lezen en schrijven.229

De tweede verklaring nam Van der Zijpp over van Blaupot ten Cate die al in

1844 op een lerarentekort had gewezen.230Volgens Van Lieburg kan dat echter niet

de oorzaak voor een landelijke daling zijn. Afgezien van enige lokale problemen

waren volgens hem in de achttiende eeuw afdoende doopsgezinde voorgangers in

de Republiek.231 In de stad Groningen kan het bij de twee grootste doopsgezinde

gemeenten evenmin een rol hebben gespeeld: gedurende de gehele achttiende

eeuw was van een lerarentekort geen sprake.

Onder de als derde genoemde oorzaak - (on)vrijwillig verlaten van de gemeente

- valt een aantal deelverklaringen van Van der Zijpp te scharen. Ten eerste leidde

volgens hem economische neergang in bepaalde plaatsen en/of regio’s tot migratie

van doopsgezinden met het verdwijnen van complete gemeenten tot gevolg. Zo

zou bijvoorbeeld het verval van de gemeente in Hindelopen het gevolg zijn

geweest van de verlegging van de scheepvaart naar elders.232Volgens Welcker kan

migratie hoogstens een lokale daling verklaren, geen landelijke. Immers, als

227. J.H. Halbertsma, De Doopsgezinden en hunne herkomst. Eene ruwe schets (Deventer 1843), 381. In

1975 wijst Groenveld er in dit verband op dat ook het achttiende-eeuwse streven naar vereniging van

verschillende doopsgezinde richtingen met zich meegebracht kan hebben dat juist deze orthodoxe

leden in de Gereformeerde kerk een beter alternatief dachten te vinden, zie: Groenveld, ‘Doops-

gezinden in tal en last’, 101.

Van Lieburg wijst op professionalisering van de doopsgezinde predikers in de tweede helft van

de achttiende eeuw. Hij acht het mogelijk dat het orthodoxe deel van de leden afhaakte, omdat het

oude doperse beginsel van lekenpredikers op deze wijze verdween, zie: Van Lieburg, ‘Doopsgezinde

en gereformeerde (leken)predikers’, Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 27 (2001) 111.

P. van den Burg, ‘Van Groninger Oude Vlamingen en de Afscheiding in Ulrum en Houwerzijl’,

Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 10 (1984) 106-109, onderzocht de vraag, of de afscheiding

van de gereformeerden in 1834 onder leiding van Hendrik de Cock in Ulrum, het gevolg was van

invloed van de Groninger Oude Vlamingen in Ulrum en het nabijgelegen Houwerzijl. Als er al

sprake was van enige invloed was deze volgens hem zeer gering.

228. Van der Zijpp, Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland, 180.

229. Zie par. III.4. en par. III.7.

230. S. Blaupot ten Cate, Gedachten over de getalsvermindering bij de doopsgezinden in Nederland

(Amsterdam 1844) 24

231. Van Lieburg, ‘Doopsgezinde en gereformeerde (leken)predikers’, 108.

232. Van der Zijpp, Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland, 180.
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gevolg van migratie moeten elders gemeenten gegroeid zijn of nieuwe zijn

ontstaan. Dit blijkt volgens Welcker echter nergens.233De opvatting van Welcker

moet onjuist zijn. Immers, zoals bleek, kan de groei van de twee grootste

doopsgezinde gemeenten in de stad Groningen tot circa 1735 zeer goed in relatie

staan tot krimp van gemeenten elders. Terwijl de stad Groningen rond 1700 de

textielindustrie stimuleerde en de stadsbevolking groeide, nam bijvoorbeeld het

aantal Groninger Oude Vlamingen in Deventer af.234Verschillenden van hen, zoals

leden van de familie Van der Boogh, waren in de textiel werkzaam en vestigden

zich in die tijd in de stad Groningen.235

Ten tweede brachten twisten en scheuringen binnen de doopsgezinde gemeen-

ten volgens Van der Zijpp mee dat velen de gemeenten verlieten om zich bij de

Gereformeerde kerk aan te sluiten. De zeventiende-eeuwse daling van het aantal

Utrechtse doopsgezinden zou hieraan te wijten zijn, alsmede aan een lerarente-

kort.236 Deze deelverklaring staat evenwel haaks op de ontwikkelingen in de

achttiende eeuw: dat was juist de tijd van initiatieven om verschillende gemeenten

met elkaar te verenigen. In de stad Groningen was in de achttiende eeuw van

scheuring noch vereniging sprake. De oorzaak van de daling kan het daarom niet

zijn geweest, althans niet voor de Groninger Oude Vlamingen.237 In de jaren 1728-

1742 liepen binnen de Verenigde Waterlanders en Vlamingen de spanningen tussen

een meer en een minder rechtzinnige stroming hoog op. Een scheuring werd

vermeden, maar mogelijk was de ledendaling in die jaren mede het gevolg van het

vertrek van rechtzinnigen naar de gereformeerden.238

Ten derde leidde toepassing van de grote ban uit de gemeente volgens Van der

Zijpp tot gedwongen vertrek van leden. Ook hier kan Van der Zijpp slechts op een

daling in de zeventiende eeuw hebben gedoeld. In de achttiende eeuw verslapte de

tucht en werd de grote ban als uiterste maatregel weinig meer toegepast. Van een

orthodoxe gemeente als de Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen zijn

bijvoorbeeld slechts enkele achttiende-eeuwse gevallen bekend.239

Ten slotte zou een toenemende overgang naar de Gereformeerde kerk de reden

zijn dat leden vrijwillig hun gemeenten verlieten, aldus Van der Zijpp. Deze

233. J.M. Welcker, ‘Het dagelijks brood’, in: S. Groenveld, J.P. Jacobszoon en S.L. Verheus (red.),

Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland (3e druk; Zutphen 1993) 198.

234. Over de omvang van de Deventer gemeente van Groninger Oude Vlamingen, zie: M.R. Kremer en

B.E. Dop, ‘Van Oude Vlamingen en Nieuwe Zwitsers’, Doopsgezinde bijdragen nieuwe reeks 24

(1998) 81-116.

235. De rol van migratie zal verder worden onderzocht in par. II.3.5.

236. Hajenius, Dopers in de Domstad, 37.

237. Een uitzondering hierop vormt de Zwitserse gemeente in de stad Groningen. Circa 1720, ongeveer

negen jaren na de komst van de Zwitsers in de stad, scheurde deze gemeente in twee. Bij de meest

rechtzinnigen (de zogenaamde Oude Zwitsers) bleef Hoogduits de kanseltaal. Bij de andere groep

(de zogenaamde Nieuwe Zwitsers) werd dat Nederlands. Zie hierover: P. Visser, ‘Amischen in

Nederland. Enkele haken en ogen van Zwitserse bergbewoners op sompige veengrond’, Doops-

gezinde Bijdragen nieuwe reeks 19 (1993) 107-129 en M.R. Kremer en B.E. Dop, ‘Van Oude

Vlamingen en Nieuwe Zwitsers’, Doopsgezinde bijdragen nieuwe reeks 24 (1998) 81-116.

238. Zie over de strijd tussen de twee vermaners en hun aanhang binnen deze gemeente: S. Zijlstra,

‘Jacobus Rijsdijk en de strijd om de belijdenissen’, Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 26 (2000)

67-90.

239. Zie par. II.3.5.
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ontwikkeling moet geplaatst worden in de door Kuipers geconstateerde context dat

het voorheen kenmerkende groepsbewustzijn van de doopsgezinden in de acht-

tiende eeuw was verdwenen. Er waren dwarslagen binnen de gemeenten ontstaan

die gevormd werden door welstand- en inkomensverschillen.240 Een deel van de

leden verwereldlijkte, de gemeente werd lager, ‘de wereld’ werd hoger gewaar-

deerd. Volgens Van der Zijpp bracht dat met zich mee dat vooral rijken de

gemeenten verlieten. Het doopsgezinde geloof sloot hen uit van openbare ambten

en zou hen een stempel van minderwaardigheid hebben bezorgd. Bovendien

voelden zij zich niet meer thuis in de oude traditionele gemeente die soberheid

en eenvoud benadrukte.

Ook hier weer blijkt dat aan deze deelverklaring geen landelijke betekenis kan

worden toegekend. In Utrecht zou de achttiende-eeuwse gelaagdheid namelijk

geleid hebben tot een vertrek van juist arme doopsgezinde leden.241

Tot de vierde groep verklaringen voor de ledendaling kan het huwelijksgedrag

van doopsgezinden worden gerekend. Volgens Van der Zijpp leidde een toenemend

aantal gemengde huwelijken tot een vermindering van doopsgezinde nakomelin-

gen. Hajenius wijst daarnaast op een ander aspect: volgens haar nam het aantal

achttiende-eeuwse doopsgezinden in Utrecht mede af, omdat een groot percentage

van de leden ongehuwd bleef.242

Voorgaande verklaringen vormen algemene noties. Grootschalig prosopogra-

fisch onderzoek om de ledendaling te verklaren, is niet voorhanden. Onderzoeken

naar lokale ledendalingen blijven meestal steken in algemeenheden. Zo wordt de

verklaring van de Utrechtse ledendaling niet ondersteund met kwantitatieve

onderzoeksgegevens en blijft de reden van de Oldambtster ledendaling vaag.243

Ook in de beschrijving van de Deventer doopsgezinde geschiedenis wordt maar

weinig aandacht besteed aan de oorzaak van de daling.244

Volgens de theorie van Wachter en Laslett zou een grootschalig prosopogra-

fisch onderzoek ook weinig toevoegen. Zij toonden met hun model aan dat in

een normale bevolkingsontwikkeling voortdurend geslachten uitsterven.245 Dat

verklaart bijvoorbeeld het afnemende aantal adellijke families in Engeland en,

dichter bij huis, in Friesland en de Ommelanden in de achttiende eeuw.246

Voor achttiende-eeuwse doopsgezinde geslachten in de Republiek gaat

het voorgaande waarschijnlijk ook op, in elk geval voor de stad-Groningse.

Evenals de Nederlandse adel waren de stad-Groninger doopsgezinden al rond

240. W.H. Kuipers, ‘In de wereld, maar niet van de wereld. De wisselwerking tussen de doopsgezinden en

de hen omringende wereld’, in: S. Groenveld, J.P. Jacobszoon en S.L. Verheus (red.), Wederdopers,

menisten, doopsgezinden in Nederland (Zutphen 1993) 233.

241. Hajenius, Dopers in de Domstad, 43.

242. Ibidem.

243. Zonder nadere onderbouwing wordt de achttiende-eeuwse ledendaling in het Oldambt mede aan

‘afpersing’ van doopsgezinden door de lokale overheid geweten, zie: S.H. Abels, Geschiedenis der

doopsgezinden in het Oldambt 1577-1811 (Eexterzandvoort 2002) 129 e.v.

244. Rademaker-Helfferich, Een wit vaantje op de Brink. De geschiedenis van de Doopsgezinde gemeente

te Deventer (Deventer 1988).

245. K.W. Wachter en P. Laslett, ‘Measuring Patriline Extinction for modeling social mobility in the past’,

in: K.W. Wachter (e.a.), Statistical studies of Historical Social Structure (New York 1978) 113-135.

246. Y. Kuiper, Adel in Friesland 1780-1880 (Groningen 1993) 91-92.
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1700 een afgesloten groep met enkel aanwas uit eigen kring. Gereformeerden

of leden van minderheidskerken sloten zich niet bij hen aan.247Het fenomeen van

afnemende aantallen doopsgezinde geslachten zal volgens Wachter en Laslett dus

geen typisch doopsgezind fenomeen zijn geweest, maar een kwestie van tijd.

Voor de Friese adel weet Kuiper aannemelijk te maken dat de Friese adel in de

achttiende eeuw sneller in aantal verminderde dan het model van Wachter en Laslett

zou voorspellen.248 Kuipers onderzoek bevestigt een eerder door Faber geformu-

leerde aanname: de daling in aantal van de Friese adel werd veroorzaakt door

huwelijksendogamie.249 Faber nam aan dat Friese adellijke mannen rond 1700

voornamelijk Friese adellijke vrouwen huwden, waardoor de huwelijksfrequentie

afnam en de huwelijksleeftijd omhoog ging. Kuiper toont aan dat in de achttiende

eeuw een hoog percentage edelen ongehuwd bleef, dat sprake was van een hoger

sterftepercentage in het begin van de achttiende eeuw en een relatief lage huwelijks-

vruchtbaarheid. Hij spreekt van een demografische crisis rond 1700. De Friese adel

was zich, volgens Kuiper, echter bewust van deze daling en had daarop zijn

huwelijksgedrag aangepast in de achttiende eeuw. De huwelijksleeftijd van de

mannen daalde enigszins, het percentage adellijke mannen dat ongehuwd bleef

eveneens, evenals de gemiddelde huwelijksleeftijd van de vrouwen. Het percentage

ongehuwde vrouwen bleef daarentegen hoog vergeleken met de mannen.250

Ofschoon de Friese adel en stad-Groninger doopsgezinden tot verschillende

standen behoorden, verschaft een aan Kuiper vergelijkbaar opgezet onderzoek kennis

over de rol van de demografie in het algemeen en over het doopsgezinde huwelijks-

gedrag in het bijzonder bij de daling van het aantal doopsgezinden in de stad

Groningen.

Methode van onderzoek

De genoemde bronnen staan slechts toe dat alleen de grootste doopsgezinde

gemeente (de Groninger Oude Vlamingen) aan een gedetailleerd demografisch

onderzoek wordt onderworpen. Onderzocht wordt tevens of de uitkomsten aanneme-

lijke verklaringen bieden voor de ledendaling van de andere doopsgezinde gemeen-

ten in de stad.

Voor het onderzoek naar de Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen is

in grote lijnen de onderzoeksopzet van Kuiper in zijn artikel ‘Uitsterven of

uithuwelijken’ gevolgd.251 Dat maakt vergelijking van de uitkomsten mogelijk, al

moet men zich realiseren worden dat Kuiper ook de Friese adel van het platteland in

247. De gemeente van de Zwitserse doopsgezinde vluchtelingen vormt hierop een uitzondering. Na hun

komst in 1711 voelden verschillende Nederlanders zich aangetrokken tot hun leefwijze en geloofs-

opvattingen en sloten zich bij hen aan. Deze nieuwkomers zullen niet altijd doopsgezinden uit andere

denominaties zijn geweest.

248. Y. Kuiper, ‘Uitsterven of uithuwelijken? Een analyse van het demografisch gedrag van de adel in

Friesland in de 18de en 19de eeuw’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 12 (1986) 269-299. Later

uitgewerkt in: Kuiper, Adel in Friesland, 85-136.

249. J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500-1800

(Wageningen 1972) 348.

250. Kuiper, ‘Uitsterven of uithuwelijken?, 285.

251. Ibidem, 269-299. Voorts opgenomen in: Kuiper, Adel in Friesland, 85-136.
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zijn onderzoek heeft betrokken. Het Groninger onderzoek beperkt zich tot een

stedelijke populatie.

Kuiper heeft zijn onderzoek opgezet in een drietal onderdelen, te weten een

onderzoek naar (1) sterfte, (2) huwelijkspatroon en (3) huwelijksvruchtbaarheid.

Op deze wijze komen de drie, in demografisch onderzoek gebruikelijke, variabelen

aan de orde. Hieraan vooraf gaat een onderzoek naar uitsterven van adellijke

geslachten en reproductie van adellijke vrouwen. Alleen het onderzoek naar

reproductie zal aan het demografische onderzoek voorafgaan, omdat de getalsma-

tige vermindering van het aantal doopsgezinden al is aangetoond.252

Inzicht krijgen in de huwelijksvruchtbaarheid van stad-Groninger doopsgezin-

den is onmogelijk. De volwassenendoop ontnam doopsgezinden de noodzaak

geboorteregisters bij te houden.253 Het navolgende onderzoek naar onvoltooide

huwelijken zal dit tekort enigszins ondervangen.

Kuiper sloot zijn onderzoek af met een onderzoek naar migratie. Behalve

migratie, kunnen ook de overgang naar de Gereformeerde kerk, gemengde huwe-

lijken en toepassing van de grote ban van invloed zijn geweest op de doopsgezinde

ledenontwikkeling. Ter afsluiting van het onderzoek zullen deze factoren daarom

mede onder de loep worden genomen.

Bronnen en populatie

Voor het demografisch onderzoek worden achttiende-eeuwse lidmaten van de

Groninger Oude Vlamingen onderzocht (populatie). In aansluiting op het onder-

zoek van Kuiper en andere eliteonderzoeken zijn de mannen en vrouwen van deze

populatie ingedeeld in een drietal geboortecohorten van vijfentwintig jaar, begin-

nend met het cohort 1700-1724. Het cohort 1775-1799 is van het onderzoek

uitgesloten, omdat er sprake was van een stabilisering, zelfs van een lichte groei,

van het doopsgezinde ledental na 1790.254 Bovendien beperkt de onderzoekspe-

riode zich tot 1809. In totaal bestaan de drie cohorten uit 489 personen: 189

mannen en 300 vrouwen, zie tabel II.3.255

252. Zie par. II.2.

253. Het bewaard gebleven doopsgezinde kinderboek maakt deze omissie niet goed. Hierin staan geen

minderjarig gestorvenen vermeld, zie: RHC GrA, BS, inv. nr. 598.

254. Een zestal lidmaten zou wellicht tot het geboortecohort 1750-1774 gerekend moeten worden. Van

hen kan niet met zekerheid worden vastgesteld of ze oorspronkelijk tot de Groninger Oude

Vlamingen hebben behoord of niet, omdat zij na 1809 waren gedoopt, dus na de vereniging met

de Verenigde Waterlanders en Vlamingen. Zij zijn daarom niet meegerekend. Hun geringe aantal

beïnvloedt niet de bevindingen.

255. Voor de bijbehorende prosopografische gegevens, zie op de CD-rom bijlage 13 (cohortindeling

mannelijke Groninger Oude Vlamingen) en bijlage 14 (cohortindeling vrouwelijke Groninger Oude

Vlamingen).
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Tabel II.3. Cohortindeling Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen256

mannen
256

vrouwen

1700-1724 83 120

1725-1749 59 101

1750-1774 47 79

Totaal 189 300

II.3.1 Reproductie

Na decennia van groei had de gemeente van Groninger Oude Vlamingen in 1735 in

totaal 321 leden (zie tabel II.4.).257 Net als de Waterlandse gemeente in de stad

Utrecht in die tijd kende de gemeente op dat moment een groot vrouwenoverschot

(de verhouding tussen mannen en vrouwen bedroeg 2:3).258De gemeente bestond in

dat jaar voor vier vijfde deel uit echtparen en ongehuwde leden in de kracht van hun

leven. De meerderheid van hen was circa 20-40 jaar oud. Veronderstellend dat in de

huishoudens van deze echtparen één of meer kinderen opgroeiden die later ook lid

zouden worden en dat de ongehuwden slechts enige jaren van het huwelijksleven met

kinderen verwijderd waren, dan leek de toekomst van de gemeente voldoende

gewaarborgd. Dat was echter niet het geval.

Niet alleen zou de helft van de ongehuwden de rest van zijn/haar leven ongehuwd

blijven, bovendien zou een vijfde van de ongehuwden zich na huwelijksvoltrekking

definitief buiten de stad vestigen en lid af worden. Een vijfde van de echtparen zou

voorts geen kinderen voortbrengen die na 1735 lidmaat zouden worden. Bij elkaar

genomen zou slechts zeventig procent van de gemeenteleden in 1735 voor con-

tinuïteit van de gemeente kunnen zorgen.

256. Voor de cohortindeling zijn de lidmaten, waarvan zowel de volwassendoopdata als de geboortejaren

bekend zijn, als uitgangspunt genomen. Doorgaans werd de doop op twintig- tot dertigjarige leeftijd

toegediend. Vervolgens zijn de personen, waarvan het geboortejaar niet bekend is en die in een

zelfde jaar gedoopt waren (of met attestatie lid werden) tot hetzelfde cohort gerekend. Uitzonde-

ringen daarop vormden de personen wier huwelijksjaar evident op een ander geboortecohort wees.

De cohortindeling wordt gekleurd door een relatieve oververtegenwoordiging van gegoede doops-

gezinden. Zij lieten meer archivalische sporen na om de gegevens van de lidmatenlijsten te

controleren en hen correct in een cohort in te delen.

257. Voor de bijbehorende prosopografische gegevens, zie op de CD-rom bijlage 15 (aantallen lidmaten

Groninger Oude Vlamingen in 1735).

258. Hajenius, Dopers in de Domstad, 38.
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Tabel II.4. Aantal lidmaten gemeente Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen in 1735

Aantal lidmaten 1735

Echtparen 87

Ongehuwde mannen 25

Ongehuwde vrouwen 60

Weduwnaars 12

Weduwes 34

Gehuwde mannen en/of vrouwen die alleen lid zijn 16

Totaal aantal lidmaten 321

Om te bepalen of de gemeente daarin slaagde door reproductie, kan gebruikgemaakt

worden van de bruto reproductiefactor (B.R.F.) en de netto reproductiefactor

(N.R.F.). De B.R.F. geeft de verhouding weer tussen vaders en al hun geboren zoons.

De N.R.F. geeft de verhouding weer tussen vaders en het aantal zonen dat de huwbare

leeftijd bereikte. Is het verhoudingsgetal bij de N.R.F. minder dan 1.00, dan vult de

populatie zichzelf onvoldoende aan. In de demografie is het gebruikelijk de N.R.F. van

een bevolkingsgroep uit te rekenen via moeders en dochters.259Wegens het ontbreken

van geboorteregisters van doopsgezinden valt de B.R.F. en N.R.F. niet te bepalen. Wel

is een variant op de N.R.F. mogelijk. Bij benadering valt te bepalen of vrouwelijke

lidmaten voldoende kinderen kregen die ook weer lidmaat werden van de gemeente in

de stad.260De doopleeftijd van doopsgezinden vallen ongeveer samenmet de huwbare

leeftijd. De uitkomsten zijn daarom vergelijkbaar met de gebruikelijke N.R.F.261

Tabel II.5. N.R.F. vrouwelijke lidmaten Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen

N.R.F. N

1700-1724 0,8 104 van de 120

1725-1749 0,5 89 van de 101

1750-1774 1,4 71 van de 79

Uit tabel II.5. blijkt dat de N.R.F. van de eerste twee cohorten onder de 1.00 bleef:

de populatie vulde haarzelf dus onvoldoende aan met lidmaten uit eigen nage-

slacht.262 De verslechtering van de reproductie van het tweede cohort houdt

waarschijnlijk verband met de dysenterie-epidemie in de stad in de jaren 1779-

1781. Juist de vrouwen van het tweede cohort waren in deze jaren in de vruchtbare

leeftijd. De N.R.F. van het derde cohort houdt verband met de relatief gunstige

periode waarin de vrouwen zwanger waren: namelijk tussen de twee grootste

259. Kuiper, ‘Uitsterven of uithuwelijken?, 274.

260. ‘Bij benadering’: niet van alle lidmaten kon de moeder achterhaald worden. De populatie, waarvan

dat wel mogelijk is (N), is ruim voldoende om tot een betrouwbare uitkomst te komen.

261. Slechts in uitzonderlijke gevallen werd in de stad Groningen op veel hogere leeftijd de doop

toegediend.

262. Voor de bijbehorende prosopografische gegevens, zie op de CD-rom bijlage 16 (reproductie

vrouwelijke lidmaten Groninger Oude Vlamingen).
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dodelijke epidemieën in de periode 1770-1830 door. Kinderen van vrouwen die de

dysenterie-epidemie hadden overleefd, bereikten vaker de huwbare leeftijd. De

eerstvolgende grootschalige epidemie deed zich pas voor in 1826 (malaria). In dat

jaar hadden zij de doopleeftijd/huwelijksleeftijd al weten te bereiken. De rol van

migratie is waarschijnlijk beperkt geweest.263

II.3.2. Sterfte

‘Wat vreugde, wat vreugde, met geen een van uw allen wil ik ruilen.’
264

Sterfte heeft grote invloed op bevolkingsontwikkeling. Pas in 1664-1666 raasde

de laatste pestepidemie door de Republiek. Naderhand braken nog regelmatig

dodelijke malaria- en dysenterie-epidemieën uit.265 Pokkenepidemieën hielden

bijvoorbeeld endemisch huis in de stad Groningen, al werden hierdoor nooit

sterfteniveaus bereikt zoals in de tijden van de pest.266Deze epidemieën leidden tot

een sterfteoverschot in stedelijke leefomgevingen. Ofschoon de stad Groningen

hier niet op is onderzocht, is aannemelijk dat daar de situatie niet veel anders zal

zijn geweest. In de jaren dertig en veertig van de achttiende eeuw hebben

onbekende epidemieën bijvoorbeeld grote gevolgen gehad voor de gemeente

van de Groninger Oude Vlamingen. In 1736-1737 stierf maar liefst tien procent

van de lidmaten. In de jaren 1742-1743 en 1747-1748 stierf bij elkaar nog eens

vijftien procent van hen. De grootste ramp moest de gemeente toen nog treffen. In

de jaren 1779-1782 stierf meer dan een kwart van het ledenbestand ten gevolge van

dysenterie. Door veelvuldig klantencontact in hun winkels aan huis waren doops-

gezinden bevattelijk voor overdraagbare ziekten.

In voornoemde cijfers is de kindersterfte niet eens meegenomen. Uitbraken

van kinderpokken waren van invloed op de gemiddelde levensverwachting. Was de

volwassen leeftijd eenmaal bereikt, dan viel de levensverwachting, althans

voor Groninger Oude Vlamingen in de stad, nog niet eens zo ongunstig uit, zie tabel II.6.

Tabel II.6. Gemiddelde levensverwachting lidmaten Groninger Oude Vlamingen in de stad

Groningen

Mannen N Vrouwen N

1700-1724 (67,1) 33 van de 83 (66,0) 40 van de 120

1725-1749 68,3 35 van de 59 65,0 61 van de 101

1750-1774 58,9 33 van de 47 60,5 53 van de 79

263. Zie par. II.3.5.

264. Vermeende laatste woorden van de doopsgezinde Berend J. Hulshoff op diens sterfbed: Universi-

teitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (UBA), Handschriften doopsgezinde bibliio-

theek (HS), HS 65-84, Het Nageslacht van Onze Over Over Grootouders. Borne, dec. 1833.

265. J. de Vries en A.M. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne

economische groei (Amsterdam 1995) 39.

266. W.J.M.J. Rutten, ‘De vreselijkste aller harpijen’. Pokkenepidemieën en pokkenbestrijding in Neder-

land in de achttiende en negentiende eeuw. Een sociaal-historische en historisch-demografische

studie (Wageningen 1997) 103.
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Om de levensverwachting van de doopsgezinde populatie met Friese adel te

kunnen vergelijken is in tabel II.7. de levensverwachting van een drietal

leeftijdsgroepen (twintig-, veertig- en zestigjarigen) onderzocht. De Groningse

gegevens betreffende het eerste cohort van zowel tabel II.6. als tabel II.7. dienen

met de nodige voorzichtigheid te worden betracht. Indien van te weinig

personen de leeftijden bekend zijn, zijn de resultaten tussen haakjes geplaatst.267

Tabel II.7. Levensverwachting van lidmaten op twintigjarige, veertigjarige en zestigjarige leeftijd

behorende tot de verschillende cohorten Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen,

vergeleken met adel in Friesland.268

1700-1724 1725-1749 1750-1774 1750-1799

Groningen Friesland Groningen Friesland Groningen Friesland

Mannen

20 (47,1) 38,4 48,3 34,6 38,9 35,7

40 (28,0) 27,0 28,3 23,3 22,4 23,4

60 (13,8) 13,4 15,7 12,3 13,1 12,0

N 33 v.d. 83 47 35 v.d. 59 57 33 v.d. 47 59

Vrouwen

20 (46,0) 34,7 45,0 40,7 40,5 40,4

40 (29,5) 27,5 28,0 25,6 25,9 27,0

60 (11,8) 14,3 14,4 13,0 11,7 13,9

N 40 v.d. 120 44 61 v.d. 101 53 54 v.d. 79 59

Met inachtneming van de beperking van de bruikbaarheid van de gegevens uit het

eerste cohort kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de levensverwachting niet

steeg bij de Groninger Oude Vlamingen in de achttiende eeuw. Van een stads-

bevolking verbaast dat niet. De levensverwachting van de Friese adel steeg

bijvoorbeeld pas in de negentiende eeuw. Het derde cohort toont in Groningen

een daling van de levensverwachting van zowel mannen als vrouwen ten opzichte

van het tweede cohort. De genoemde dysenterie-epidemie in de jaren 1779-1782 is

hiervan mogelijk de oorzaak. Desondanks steekt de levensverwachting van de

Groninger populatie, net als die van de Friese adel, gunstig af bij de levensverwach-

ting van bijvoorbeeld het patriciaat in Zierikzee. Daar lag de levensverwachting van

mannen op hun twintigste in de achttiende eeuw rond 28-29 jaar.269

De levensverwachting van twintigjarige Friese adellijke vrouwen lag meestal niet

lager dan die van Friese adellijke mannen, ondanks sterfterisico’s verbonden aan

zwangerschappen.270Of dat ook voor de Groningers heeft gegolden, valt niet vast te

267. Voor de bijbehorende prosopografische gegevens, zie op de CD-rom bijlage 13 (cohortindeling

mannelijke Groninger Oude Vlamingen) en bijlage 14 (cohortindeling vrouwelijke Groninger Oude

Vlamingen).

268. Kuiper, Adel in Friesland, 99, tabel 5.3. (Levensverwachting bij ‘Adel in Friesland’ op twintigjarige,

veertigjarige en zestigjarige leeftijd in de verschillende cohorten).

269. H. van Dijk en D.J. Roorda, Het patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek (Middelburg 1979)

29 (tabel 2.4.).

270. Kuiper, Adel in Friesland, 99.
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stellen wegens bronnengebrek. Wel blijkt de levensverwachting van twintigjarige

vrouwen, behorend tot het derde cohort, niet ongunstiger te zijn ten opzichte van de

mannen van dat cohort.

Onvoltooide huwelijken

‘Hier, daer Maria, binnen ‘t jaer,

van de egtkoets lag in in t kraembed neder,

en van het kraembedde op de baer.’
271

Reproductie wordt voorts beïnvloed door voortijdige sterfte van een echtgenoot.

Indien een van de echtgenoten sterft, voordat de vrouw rond haar 45ste jaar

onvruchtbaar wordt, neemt het aantal kinderen af. In de demografie spreekt men

in een dergelijk geval van een ‘onvoltooid huwelijk’. Tabel II.8. toont dat ongeveer

veertig procent van de huwelijken van mannelijke Groninger Oude Vlamingen

onvoltooid bleef in de achttiende eeuw.272 In de eerste helft van de achttiende eeuw

stak dat gunstig af ten opzichte van Friese adel. De verklaring daarvan ontbreekt. In

de tweede helft van de eeuw nam het aantal voltooide huwelijken toe bij de Friese

adel. Bij de Groningers was de situatie als gevolg van de al vaker aangehaalde

dysenterie-epidemie daarentegen eerst verslechterd, om vervolgens slechts weer te

verbeteren tot het niveau in de eerste helft van de achttiende eeuw.

Tabel II.8. Onvoltooide huwelijken mannelijke Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen. In

procenten van het totaal aantal huwelijken, vergeleken met adel in Friesland.
273

Groningen Friesland

Mannen % onvoltooide

huwelijken

N = totaal aantal hu-

welijken

% onvoltooide

huwelijken

N = totaal aantal

huwelijken

1700-1724 37 57 van de 69 50 37

1725-1749 42 43 van de 46 48 42

1750-1774 36 31 van de 36 30 37

In welke mate sterfte van kraamvrouwen het percentage onvoltooide huwelijken in

de stad Groningen heeft beïnvloed, valt wegens bronnengebrek evenmin te

bepalen. Ook van Friese adellijke geslachten valt dat niet goed na te gaan, aldus

Kuiper.274 Ook de mate waarin zuigelingen- en kindersterfte de reproductie van

271. P. Huizinga Bakker, ‘Nagedagtenis op het afsterven van Maria Huisinga egtgenoote van Engel

Decker, overleeden den 22sten van slagtmaend 1770 en van Christina Huisinga, egtgenoote van

Willem Messchert van Ingen, overleeden den 19den van wintermaend 1770 te Rotterdam’, in: Poëzy

van Pieter Huisinga Bakker (Rotterdam 1773) 157. Maria en Christina Huizinga waren kleindochters

van de stad-Groninger doopsgezinde lakenkoopman Jacob Derks Huizinga (1659-1736).

272. Voor de bijbehorende prosopografische gegevens, zie op de CD-rom bijlage 17 (onvoltooide

huwelijken mannelijke Groninger Oude Vlamingen).

273. De Friese gegevens zijn ontleend aan: Kuiper, Adel in Friesland, 100, tabel 5.5.

274. Kuiper, Adel in Friesland, 100.
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Groninger Oude Vlamingen beïnvloedden, valt niet te achterhalen. Uit sterftege-

vallen binnen doopsgezinde gezinnen blijkt wel dat het een rol van betekenis moet

hebben gespeeld. Zo verloor vermaner Teunis Freriks (1675-1747) elf van zijn

veertien kinderen in de kindertijd. Trijntje Derks Modderman (ca. 1702-1773),

gehuwd met diaken Harmen Geerts Alring, zag zes van haar acht kinderen eerder

dan zij zelf overlijden: vijf stierven als zuigeling en één op zevenjarige leeftijd.

Trijntjes zuster Ettje, gehuwd met Jan Tonckes Modderman, verloor in de maand

december 1745 vier van haar vijf kinderen, variërend in de leeftijd van 2-11 jaar.

Deze kindersterfte moet ook bij de andere doopsgezinde gezinnen in de stad

hebben toegeslagen en de continuïteit van families in gevaar hebben gebracht.

Ondanks een oorspronkelijk uitgebreide kinderschare stierven ouders uiteindelijk

regelmatig zonder nageslacht na te laten. Zo nam zuigelingensterfte bijvoorbeeld

alle zes kinderen van Harmen Roelofs Roseboom (1698-1787). Genoemde Trijntje

Derks Modderman liet uiteindelijk geen nakomelingen na, omdat ook haar enig

kleinkind op jeugdige leeftijd stierf. De familie Modderman dankte haar voortbe-

staan in de stad slechts aan de in december 1745 in leven gebleven baby Toncko en

zijn nadien geboren broer Jan (geb. 1747).

II.3.3. Huwelijkspatronen

Volgens Hajnal kenmerkt het achttiende-eeuwse huwelijkspatroon in de landen ten

westen van de lijn Leningrad-Triëst zich door een relatief hoge huwelijksleeftijd

van zowel mannen als vrouwen, evenals door een groot percentage ongehuwden,

vooral vrouwen.275 Dit patroon wordt ook wel het Europees huwelijkspatroon

genoemd en bleef karakteristiek tot in de twintigste eeuw, ook in Nederland.276

Huwelijksleeftijd

De huwelijksleeftijd van Friese adellijke mannen en mannelijke Groninger Oude

Vlamingen past in het Europees huwelijkspatroon. Eerstgenoemden huwden in de

achttiende eeuw op ongeveer 29-jarige leeftijd, laatstgenoemden rond hun 28ste

jaar, zie tabel II.9.277De Groninger Oude Vlamingen in de stad konden daarom niet

verweten worden met opzet jong te huwen om door stichting van grotere gezinnen

hun geloof te verspreiden. Dat verwijt was hun geloofsgenoten in Deventer nog

gemaakt in 1670.278Blijkens tabel II.9. kan evenmin van hen worden gezegd dat ze

het huwelijksgedrag hebben aangepast, omdat ze onvoldoende nageslacht kregen.

Kuiper neemt dat wel aan voor de Friese adel.279

275. J. Hajnal, ‘European marriage patterns in perspective’, in: D.V. Glass en D.E.C. Eversley (red.),

Population in history. Essays in historical demography (Londen 1965) 101-143.

276. Kuiper, Adel in Friesland, 106.

277. Ibidem, 107.

278. Rademaker-Helfferich, Een wit vaantje op de Brink, 72.

279. Voor de bijbehorende prosopografische gegevens, zie op de CD-rom bijlage 18 (huwelijksleeftijd

mannelijke lidmaten Groninger Oude Vlamingen) en bijlage 19 (Huwelijksleeftijd vrouwelijke

lidmaten Groninger Oude Vlamingen).
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De vrouwelijke Groninger Oude Vlamingen huwden later dan de Friese

adellijke vrouwen. Deze Friese vrouwen huwden rond hun 23ste, de Groningse

pas na hun 25ste.

De onderzochte Groningse bruiden waren doorgaans jonger dan hun bruide-

goms. Gedurende de gehele achttiende eeuw lagen de huwelijksleeftijden van het

bruidspaar dichter bij elkaar dan het bij Friese edellieden het geval was. Denkbaar

is dat de huwelijkspartnerkeuze voor de Groninger Oude Vlamingen vrijer was.

Een groter leeftijdsverschil tussen echtgenoten, zou namelijk op aansturing vanuit

de familie kunnen wijzen.

Tabel II.9. Gemiddelde huwelijksleeftijd van lidmaten van de Groninger Oude Vlamingen in de stad

Groningen ten tijde van het eerste huwelijk, mannen en vrouwen.280

1700-1724 1725-1749 1750-1774

Groningen Friesland Groningen Friesland Groningen Friesland

Mannen

Rek. gem. (28,0) 31,9 30,0 30,5 28,7 29,3

Mediaan (27) 28,5 28 29 28 28

N 33 v.d. 69 30 31 v.d. 46 38 33 v.d. 36 31

Vrouwen

Rek. gem. (26,9) 26,2 30,7 23,6 25,1 25,2

Mediaan (26) 26 29 23 25 23,5

N 38 v.d. 87 27 49 v.d. 75 29 48 v.d. 54 34

Voor de hoge huwelijksleeftijd van Groninger Oude Vlamingen is een aantal

oorzaken denkbaar. Allereerst kan een remmende werking zijn uitgegaan van de

vereiste huwelijkstoestemming voor trouwlustigen jonger dan 25 jaar, art. 4 (I)

SNC.281Voorts werkte een huwelijkspartnerkeuze uitsluitend binnen eigen doops-

gezinde denominatie mogelijk vertragend. Ten slotte bespoedigde een vereiste

sociaaleconomische gelijkwaardigheid van de huwelijkspartner niet de keuze.282

Ofschoon voor trouwlustige doopsgezinde mannen de keuze groter was,

speelde voor hen ook de verwerving van inkomen een belangrijke rol. Het zal

blijken dat mannelijke Groninger Oude Vlamingen overwegend werkzaam waren

in ambacht, koopmanschap en meer fabrieksmatige nijverheid.283 Alvorens te

huwen en een gezin te stichten, diende voldoende kapitaal bijeengebracht te

worden om op verantwoorde wijze een onderneming te starten en de gewenste

leefstijl er op na te kunnen houden. Jonge doopsgezinde ondernemers staken zich

280. De Friese gegevens zijn ontleend aan: Kuiper, Adel in Friesland, 107, tabel 5.8. (Gemiddelde

huwelijksleeftijd (rekenkundig, modus en mediaan) bij eerste huwelijk voor mannen en vrouwen, in

diverse cohorten).

281. SNC staat voor: Stads Nieuwe Constituties van 1689, zie hoofdstuk I.

282. Of, en in welke mate, de laatste twee factoren een rol speelden, zal nader worden onderzocht in

par. VIII.2.

283. Zie par. III.1.
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diep in de schulden om de kost te kunnen gaan verdienen.284Door het huwelijk een

aantal jaren uit te stellen, werden de kosten van een eigen huishouden vermeden en

kon langer worden gespaard om een verantwoorde bedrijfsstart te maken.

Al met al was de hoge huwelijksleeftijd van de vrouwelijke Groninger Oude

Vlamingen nadelig voor de reproductie. Een kortere vruchtbare periode gedurende

het huwelijk, waarvan ook nog een groot percentage onvoltooid bleef, moet tot

minder nakomelingen hebben geleid.

Tot slot blijkt uit tabel II.9. dat zowel mannen als vrouwen van het tweede cohort

in de periode 1754-1778 op nog latere leeftijd huwden dan die van de andere

cohorten. Dit valt samen met een crisis op de stad-Groninger huwelijksmarkt in die

jaren.285

Ongehuwden

Een tweede kenmerk van het Europees huwelijkspatroon is het grote percentage

ongehuwde mannen en vrouwen. Bij de Groninger Oude Vlamingen in de stad

Groningen blijkt dat in de achttiende eeuw niet anders te zijn geweest, zie tabel

II.10.286 Gedurende de gehele eeuw blijkt het percentage ongehuwde mannen

evenwel veel kleiner te zijn geweest dan het percentage ongehuwde vrouwen. Dit

komt overeen met de Britse en Friese adel alsmede met het huwelijkspatroon van

het patriciaat in Genève in de achttiende eeuw.287 Behalve in het geval van het

tweede cohort, bleven in de achttiende eeuw relatief weinig mannen van de

Groninger Oude Vlamingen ongehuwd. Anders dan bij Friese adellijke mannen

nam het percentage ongehuwde mannelijke Groninger Oude Vlamingen in de

achttiende eeuw niet steeds verder af. Anders dan Kuiper veronderstelt voor de

Friese adel, zijn de Groningers niet vaker dan voorheen in het huwelijk getreden

om op deze wijze voor meer doopsgezind nageslacht te zorgen. Ze traden evenmin

eerder in het huwelijk in de tijd dat het ledental zo drastisch daalde. Het dalend

ledental van de geloofsgemeenschap heeft de individuele leden dus niet aangezet

tot een verandering van het huwelijksgedrag.

De economische situatie in de stad in het tweede en vierde kwart van de

achttiende eeuw weerhield de doopsgezinde mannen er niet van om in het huwelijk

te treden. Uit tabel II.9. bleek al dat de huwelijksleeftijd van de bruidegoms er

evenmin door was beïnvloed. In de jaren 1753-1777 lag dat geheel anders. Niet

alleen huwden mannen en vrouwen van het tweede cohort op latere leeftijd, zij

bleven ook veel meer dan gebruikelijk ongehuwd (zie tabel II.10.). Dit heeft de

reproductie van het tweede cohort (tabel II.5.) verslechterd.

284. Zie par. III.3.

285. Hierop zal nader worden ingegaan in par. VIII.1.

286. Voor de bijbehorende prosopografische gegevens, zie op de CD-rom bijlage 20 (ongehuwde

mannelijke lidmaten Groninger Oude Vlamingen) en bijlage 21 (ongehuwde vrouwelijke lidmaten

Groninger Oude Vlamingen).

287. Kuiper, Adel in Friesland, 111, tabel 5.1. (Vergelijking van percentage ongehuwden tussen Britse

adel (Mannen en Vrouwen), patriciaat van Genève (M. en V.), Engelse landadel (M.) en ‘Adel in

Friesland’ (M. en V.).
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Tabel II.10. Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen: percentages ongehuwde mannen en

vrouwen van 50 jaar en ouder (t.o.v. alle gehuwden van 50 jaar en ouder), vergeleken met Friese

adel.
288

Cohort Ongehuwde mannen Ongehuwde vrouwen

Groningen Friesland Groningen Friesland

% N % N % N % N

1700-1724 7,5 53 v.d. 63 28 36 16,9 71 v.d. 105 –- –-

1725-1749 19,6 46 v.d. 53 21 34 27,3 66 v.d. 85 –- –-

1750-1774 3,8 26 v.d. 38 12 34 17,1 41 v.d. 60 32 38

Ten slotte toont tabel II.10. niet de ongehuwde vrouwen jonger dan vijftig jaar. Zij

zijn vermoedelijk ruim vertegenwoordigd geweest in de gemeente. Veel jonge

ongehuwde vrouwen van het omliggende platteland trokken naar de stad om in een

huishouding te werken tot aan hun huwelijk om vervolgens naar hun geboorte-

plaats terug te keren.

Huwelijkspatroon weduwen en weduwnaars

‘De blyde hoop, om met eenige dagen onzen vijftig jarigen trouwdag te zullen

vieren, is dus verdweenen.’
289

Een voortijdig einde van het huwelijk beïnvloedde in negatieve zin de vruchtbare

periode van de vrouw. Voor de bepaling van de reproductie is het van belang inzicht te

krijgen in welke mate een achtergebleven echtgenoot opnieuw in het huwelijk trad.

Ontbinding van het huwelijk vond vrijwel uitsluitend plaats door overlijden van

een der echtgenoten in de achttiende eeuw. Kuiper vond bijvoorbeeld maar twee

adellijke echtscheidingen in Friesland in 1700-1850.290Vanwege de zeer beperkte

echtscheidingsgronden (art. 2 (I) jo 47 (I) SNC) kwamen ook in de stad Groningen

echtscheidingen zelden voor in de achttiende eeuw. Dat gold evenzeer voor

scheidingen van tafel en bed.291

288. De Friese gegevens zijn overgenomen uit: Kuiper, Adel in Friesland, 111, tabel 5.1. (Percentages

ongehuwde mannen (‘Adel in Friesland’) en vrouwen (‘dochters van ‘Adel in Friesland’) ‘van

50 jaar en ouder (t.o.v. alle gehuwden van 50 jaar en ouder.

289. Uit: overlijdensadvertentie Wouter Wijbes Wouters, geplaatst door diens weduwe F.I. Hulshoff,

zie: Groninger Courant, 11 april 1809, nr. 29.

290. Kuiper, Adel in Friesland, 118-119.

291. De stad duldde daarom niet dat orthodoxe doopsgezinden in de zeventiende eeuw buiten de wet om

een extra grond voor scheiding van tafel en bed ontwikkelden: echtmijding. Echtmijding hield in dat

een echtgenoot van een gebannen lid geen omgang meer mocht hebben met de gebannene. De

theologische basis voor deze maatregel werd gevonden in 1 Cor. 5:11: ‘gij zult met zoo iemand ook

niet eten.’ In het gewest Stad en Lande deed het laatst bekende geval zich voor in Sappemeer in

1706. Naderhand wordt van deze praktijk niet meer vernomen en heeft zij dus geen invloed gehad op

de reproductie, zie: RHC GrA, toegang 1534, Volle Gerecht van de stad Groningen, 1475-1811

(hieronder voortaan: VGG), inv. nr. 1262, De doopsgezinde voorganger Wolter Idtskes wegens de

echtscheiding van Pauwel Clasen en Cornelliske Gerrijts uit Sappemeer.
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Onder stad-Groninger doopsgezinden kwam scheiding van tafel en bed even-

eens uiterst zelden voor. In de periode 1700-1809 is maar één geval bekend bij de

Groninger Oude Vlamingen. Het op 21 januari 1783 ingediende verzoek van Gerrit

van Olst Azn (1734-1807) en zijn vrouw Eefje Izaaks Miedema (1729-1816) werd

ingewilligd door Burgemeesters en Raad van de stad Groningen.292 Een tweede

ingewilligd verzoek in 1763 – in Zwitserse kringen – kende een nare oorzaak.

Annigje Willems Cremer (1718-1764) had genoeg van de mishandelingen door

haar echtgenoot Izaak Scholtens.293

Scheiding van tafel en bed zal mede weinig zijn voorgekomen, omdat betrokke-

nen sociale druk van hun naaste omgeving moesten kunnen weerstaan om een einde

te maken aan een disfunctioneel huwelijk. Bovendien dienden vooral de vrouwen

over enige financiële opvang te beschikken om verder te kunnen. Van Miedema is

bijvoorbeeld bekend dat zij nadien bij haar moeder en inwonende broers introk.

Overigens kon het stadsbestuur ook op praktische wijze een oplossing bieden

voor huwelijksproblemen: op verzoek zorgde het ervoor dat een onmogelijke

echtgenoot per schip naar West Indië vertrok.294

Het effect van hertrouwen na (voortijdige) ontbinding van het huwelijk op de

reproductie van de Groninger Oude Vlamingen valt niet goed te bepalen, omdat,

uitgezonderd van de mannen in het tweede en derde cohort, in te weinig gevallen met

zekerheid bekend is wie van de echtgenoten als eerste kwam te overlijden en of de

langstlevenden hertrouwden. De populatie weduwen en weduwnaars is bovendien

gering. In tabel II.11. zijn daarom geen percentages opgenomen. Een geringe

afwijking leidt tot ingrijpende percentagewijzigingen. Tabel II.11. biedt daarom

slechts een indicatie van het huwelijksgedrag van weduwen en weduwnaars.295

Ten eerste lijkt tabel II.11. erop te wijzen dat in alle drie cohorten weduwnaars

vaker hertrouwden dan de weduwen. Friese adel vertoonde eender gedrag in de

achttiende eeuw.296Het verschil werd in Groningen niet bepaald door de aantallen

292. RHC GrA, ‘requestboeken’, 21 januari 1783, Groningen: ‘Op den reqste van Gerrit van Olst en Eefje

Izaaks Miedema egtelieden, dat tusschen hun zedert eenigen tyd verkoelinge van liefde hebbende

plaats gehad, zy tot overkoominge van verder disharmonie geresolveerd zyn om niet langer te zamen

te woonen; waarom verzogten dat hun huwelyk opzigtelijk tafel en bedde gerechtelyk moge worden

gesepareerd en dat mede de separatie van hun goederen werden geaccordeerd invoegen een annexe

concept waren overeengekomen.’

293. Ibidem, 25 januari 1763, Groningen: ‘dat zy nu op eene deerlyke wyze door haar man is

getravailleert, soodat verscheyden buiren er in huys syn gekomen om dat te stuijten.’ Ze had nu

al vele jaren ondervonden dat het gedrag en de kwaadaardigheid van haar man van jaar tot jaar erger

werd. Ze was nu beducht voor ‘slimmer’ (Gronings voor ‘erger’) gevolgen. Echtgenoot Izaak

Scholtens was een broer van Harmen Scholtens (1703-1774), vermaner bij de Groninger Oude

Vlamingen. Het echtpaar Scholtens-Cremer behoorde tot de Groninger Oude Vlamingen die zich bij

de Zwitsers hadden aangesloten.

294. Ibidem, 10 december 1712 en 7 september 1713, Groningen. Het stadsbestuur willigde het verzoek

van de niet-doopsgezinde Geesje Karsten in om haar man, pottenbakker Karst Karsten, ‘als met hem

niet connende cohabiteren’, op een schip naar West Indië te zenden. Het stadsbestuur verzocht de

bewindhebbers van de WIC hem te accepteren. Volgens het rekwest van 7 september 1713 was Karst

Karsten ook daadwerkelijk naar Indië gezonden, maar, omdat het schip verloren was gegaan, keerde

hij een jaar later al weer terug in de Republiek.

295. Voor de bijbehorende prosopografische gegevens, zie op de CD-rom bijlage 22 (weduwnaars onder

Groninger Oude Vlamingen) en bijlage 23 (weduwes onder Groninger Oude Vlamingen).

296. Kuiper, Adel in Friesland, 119.
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hertrouwende weduwen en weduwnaars wier huwelijk langer dan twintig jaar had

geduurd. Voor zowel deze zogenaamde ‘oude’ weduwen, als ‘oude’ weduwnaars,

gold dat zij slechts in uitzonderlijke gevallen hertrouwden. Het verschil wordt

veroorzaakt door het huwelijksgedrag van de zogenaamde ‘jonge’ weduwnaars en

‘jonge’ weduwen.

Weduwnaars van wie het eerste huwelijk korter dan twintig jaar had geduurd

hertrouwden vaker dan de overige weduwnaars, waarschijnlijk wegens het groot-

brengen van hun nog jonge kinderen. Het was een zeldzaamheid dat een jonge

vader, zoals de 34-jarige weduwnaar Frerik Jacobs Hesselink (1726-1802), na één

jaar huwelijk de rest van zijn leven niet zou hertrouwen.

Tabel II.11. lijkt er op te wijzen dat meer dan de helft van de ‘jonge’ weduwnaars

hertrouwde in de achttiende eeuw, terwijl bij de weduwen dat niet het geval was. Dit

verschil had ten gevolge dat nog al wat ‘jonge’ weduwen met kleine kinderen zich

zelf in hun onderhoud voorzagen.297Janneke Stevens van Delden (1715-1789), werd

bijvoorbeeld op 43-jarige leeftijd weduwe, terwijl haar zes kinderen in leeftijd

varieerden van drie tot achttien jaar oud. Zij zou de pelmolen en koopmanschap van

haar overleden echtgenoot Simon Jans Blaupot meer dan tien jaar voortzetten om

vervolgens aan haar zoon Jan over te dragen.

Weduwnaars behorende tot Friese adel huwden in de loop van de achttiende eeuw

vaker een ongehuwde vrouw dan een weduwe.298Voor de Groninger Oude Vlamingen

vallen daar niet met voldoende zekerheid uitspraken over te doen. Duidelijk wordt wel

dat hertrouwen in de meeste gevallen bij de populatie zich beperkte tot een tweede

huwelijk. Slechts in uitzonderlijke gevallen werd meer dan tweemaal gehuwd.

297. Zie par. III.1.

298. Kuiper, Adel in Friesland, 116-117.
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Tabel II.11. Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen: hertrouwende weduwen en

weduwnaars.299

1700-1724
299 1725-1749 1750-1774

Hertrou-

wen

Niet

hertrou-

wen

Hertrou-

wen

Niet

hertrou-

wen

Hertrou-

wen

Niet-

hertrou-

wen

‘Oude’ weduwnaars (0) (10) 3 8 1 9

‘Jonge’

weduwnaars
300

(9) (2) 10 6 4 3

N 21 v.d. 39* 27 v.d. 39** 17 v.d. 23***

‘Oude’ weduwen (1) (18) (4) (5) (0) (12)

‘Jonge’ weduwen (5) (6) (0) (14) (3) (6)

N 30 v.d. 64 **** 23 v.d. 53***** 21 v.d. 39******

* tot het cohort behoren 69 gehuwde mannen; 30 van hen overleefden hun echtgenote niet. Van achttien is onvoldoende

informatie voorhanden.

** tot het cohort behoren 46 gehuwde mannen; twaalf van hen overleefden hun echtgenote niet. Van zeven is

onvoldoende informatie voorhanden.

*** tot het cohort behoren 36 gehuwde mannen; dertien van hen overleefden hun echtgenote niet. Van zeven is

onvoldoende informatie voorhanden.

**** tot het cohort behoren 87 gehuwde vrouwen; 23 van hen overleefden hun echtgenoot niet. Van 34 is onvoldoende

informatie voorhanden.

***** tot het cohort behoren 75 gehuwde vrouwen; 22 overleefden hun echtgenoot niet. Van dertig is onvoldoende

informatie voorhanden.

****** tot het cohort behoren 54 gehuwde vrouwen; vijftien overleefden hun echtgenoot niet. Van achttien is

onvoldoende informatie voorhanden.

II.3.4 Huwelijksvruchtbaarheid

In de tijd dat het ledental drastisch daalde, bleef het percentage onvoltooide

huwelijken onverminderd hoog. De huwelijksleeftijd van mannen en vrouwen

daalde niet en mannen en vrouwen traden niet vaker in het huwelijk in de loop van

de achttiende eeuw.301

Integendeel, de situatie verslechterde aanzienlijk in de periode 1754-1777.

Door gebrek aan kwantitatieve geboortegegevens valt geen uitspraak te doen of de

populatie door middel van bewuste geboorteplanning positieve invloed trachtte uit

te oefenen op getalsmatige ontwikkeling van hun geloofsgemeenschap. Het

huwelijksgedrag wees daar in elk geval niet op.

299. Het onderzoek is verricht met behulp van kalenderjaren, niet de exacte sterfdata. Indien een echtpaar

in uitzonderlijke gevallen in hetzelfde kalenderjaar is overleden, zijn betrokkenen niet aangemerkt

als weduwe/weduwnaar.

300. Onder ‘jonge’ weduwnaar wordt verstaan een weduwnaar wiens eerste huwelijk twintig jaar of

korter heeft geduurd.

301. Par. II.3.3.
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II.3.5 Getalsvermindering en niet-demografische factoren

Buiten voornoemde demografische factoren kan ook een viertal andere factoren

een rol hebben gespeeld bij de aanzienlijke ledendaling in de tweede helft van de

achttiende eeuw. Hieronder komen aan de orde: grote ban, migratie, buitentrouw

en overgang naar andere geloofsgemeenschappen.

Grote ban

‘Houdt hem niet als vijand, maar vermaant hem als een broeder’ (2 Thess. 3:15)

De grote ban van een lidmaat was het ultimum remedium om de geloofsgemeente

zuiver en onbesmet te houden.302Pas wanneer niets meer hielp om de betrokkene tot

betering van gedrag te bewegen, besloot de gemeente om een lid uit de geloofs-

gemeente te verstoten. De sociale gevolgen waren groot voor de gebannene, omdat

grote ban ook mijding ten gevolge had. Hij verloor, behalve zijn geestelijke

gemeenschap, ook zijn omgang met familie en vrienden die bij de gemeente bleven

aangesloten.

De grote ban was niet gericht op een definitief afscheid van een lidmaat. Indachtig

2 Thess. 3:15 bleven vermaners trachten de gebannene tot verandering van inzicht en

gedrag te bewegen, publiekelijk schuld te laten bekennen om hem vervolgens weer in

de gemeente op te kunnen nemen. Daar konden vele jaren over heen gaan. Zo had de

gemeente van de Groninger Oude Vlamingen in 1752 de brandewijnstoker Somer-

dijk ruim 25 jaar na zijn ban alsnog ‘weder angenomen na een bekentenis’.303

In 1688 was voor het laatst een groep leden collectief gebannen door de

Groninger Oude Vlamingen in de stad. Tegen de zin van de gemeente wilden

betrokkenen hun bezoek van collegiantenbijeenkomsten niet opgeven.304 De ge-

meente bleef nadien weliswaar tegen het verval der zeden en de preciezen onder de

gemeenteleden zouden nog steeds graag de grote ban hebben zien toegepast, maar

ook zij realiseerden zich inmiddels dat ze voorzichtig moesten zijn met te strenge

tuchtmaatregelen. Hardheid zou de gemeente afbreuk doen.305 In de achttiende eeuw

zijn van de Groninger Oude Vlamingen slechts zeven banningen bekend, allemaal in

de jaren 1734-1748. Het ging in deze gevallen bijvoorbeeld om ongehuwde

zwangerschap of openbare dronkenschap. Buitentrouw of overtreding van kleding-

voorschriften vormde geen aanleiding meer voor de ban.

Toepassing van de grote ban was derhalve niet de oorzaak van de achttiende-

eeuwse ledendaling.

302. S. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oost-Friesland.

Van derzelver ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt II

(Groningen 1842) 113.

303. RHC GrA, DGG, inv. nrs. 4 en 5.

304. Zie uitvoerig over deze collectieve ban: J.G. de Hoop Scheffer, ‘De eerste Collegianten te

Groningen’, Doopsgezinde Bijdragen 23 (1883) 67-86 en L. Hesta, ‘Nog iets over de Collegianten

te Groningen’, Doopsgezinde Bijdragen 31 (1891) 24-29.

305. Blaupot ten Cate,Geschiedenis der doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oost-Friesland, II, 155.
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Migratie

Emigratie van doopsgezinden verklaart dan wel niet de landelijke ledendaling, het

kan wel een lokale daling in de stad Groningen hebben veroorzaakt. Het bleek al

dat een deel van de Groninger Oude Vlamingen de stad Groningen verliet in de

jaren na 1735.306 Bij gebrek aan bronnen valt een eventueel emigratieoverschot

niet te bepalen, evenmin hoe de demografische gevolgen zich verhielden tot

migratie. Een indruk van de migratiebewegingen kan worden verkregen door te

onderzoeken waar lidmaten zijn geboren en gestorven.307 Van teveel vrouwen,

vooral ongehuwde vrouwen uit het eerste cohort, zijn deze gegevens onbekend. De

invloed van wegtrekkend, vrouwelijk, huishoudelijk personeel moet daarom

noodgedwongen buiten beschouwing blijven.

Het blijkt dat in de opvolgende cohorten de mannelijke lidmaten in steeds

overwegender mate in de stad Groningen werden geboren. Van het eerste cohort

was nog ongeveer 40-50 procent van de mannelijke lidmaten buiten de stad

geboren, van het tweede cohort daalde dat naar 30-40 procent. Van het derde

cohort was dat nog maar circa vijftien procent. Het aantal nieuwe mannelijke

lidmaten nam niet alleen in absolute aantallen af, ze waren ook verhoudingsgewijs

steeds meer in de stad Groningen zelf geboren. De doopsgezinde immigratie naar

de stad Groningen nam vooral sterker af in de periode 1750-1774.

De ontwikkeling bij de Verenigde Waterlanders en Vlamingen onderschrijft het

voorgaande. In 1700-1730 nam de gemeente evenveel nieuwe lidmaten op in de

gemeente op basis van een attestatie van elders als in de periode 1730-1780. In de

periode 1780-1809 verslechterde dat nog meer.308

Terwijl de immigratie afnam naarmate de eeuw vorderde, nam tegelijk ook de

emigratie steeds verder af bij de Groninger Oude Vlamingen. Stierf van het eerste

cohort nog circa twintig procent buiten de stad, van het tweede cohort was dat nog

maar ongeveer tien procent en van het laatste cohort helemaal geen.309

Hieronder zal blijken dat de Groninger Oude Vlamingen vooral op de eigen kring

waren aangewezen voor nieuwe leden, van andere kerkelijke gezindten kwamen

geen nieuwe leden. Voornoemde migratieontwikkelingen hadden ten gevolge dat de

gemeente voor de ledenontwikkeling steeds meer aangewezen raakte op het eigen

nageslacht in de achttiende eeuw en dus ook kwetsbaarder werd voor lokale

verschijnselen. Epidemieën en lokale conjuncturele ontwikkelingen hadden een

sterk effect op een gemeente bestaande uit voornamelijk ondernemers. Het weg-

blijven van ondernemers die in de stad geen economische toekomstperspectief zagen

306. Zie par. II.3.1.

307. Of kinderen van lidmaten in toenemende mate wegtrokken, valt slechts na tijdrovende gezins-

reconstructies van lidmaten te bepalen. Met name van de sociale-economische onderkant van de

gemeente is dat vrijwel onmogelijk, omdat zij weinig archivalische sporen hebben nagelaten.

Op de CD-rom staan in bijlage 24 (migratie onder Groninger Oude Vlamingen) de geboorte- en

overlijdensplaatsen vermeld van de mannelijke lidmaten gestorven of geëmigreerd vóór 1809.

308. Zie: RHC GrA, DGG, inv. nr. 67.

In de eerste drie decennia traden vijftig nieuwe leden van elders toe op basis van een attestatie.

Dat zelfde aantal werd pas gehaald in de vijf daarop volgende decennia. In periode 1780-1809 traden

slechts zeventien nieuwe lidmaten met behulp van een attestatie toe.

309. Met buiten de stad Groningen sterven worden alleen die personen bedoeld die zich ook metterwoon

elders vestigden. Het overlijden van bijvoorbeeld Berend van Olst Azn op een buitenhuis in

Maarssen in 1806 is derhalve niet meegerekend, omdat hij daar slechts tijdelijk verbleef.
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en het wegtrekken van leden om elders hun geluk te beproeven, zetten de gemeente

verder onder druk. Daarbij kwam dat verschillende kooplieden noodgedwongen naar

elders vertrokken wegens verlies van eer. In de achttiende eeuw gold in de stad

Groningen iemand als eerloos, indien zijn goederen onder beschrijving van zijn

crediteuren was gekomen.310 Dat noopte doopsgezinden, zoals bijvoorbeeld voor-

malig diaken Jan Luirts Doornbusch (1688-na 1745) en de tot armoede vervallen

kinderen uit het tweede huwelijk van diaken Alle Pieters Medendorp (ca. 1705-1756)

na diens financiële ondergang in 1756, tot vertrek uit het gewest. Faillissementen van

lidmaten als gevolg van de economische neergang na 1735 heeft derhalve een

negatieve invloed gehad op de omvang van de gemeente.

Overgang naar andere geloofsgemeente

Anders dan bijvoorbeeld in de stad Utrecht waren in de stad Groningen nieuwe

doopsgezinde lidmaten niet afkomstig van andere kerkelijke gezindten in de

achttiende eeuw.311 Nieuwe aanwas kwam altijd uit eigen kring. Volgens Van

Lieburg ging van de hoge eisen die doopsgezinden stelden aan de levenswandel

geen wervingskracht uit.312 De overstap naar andere kerkelijke gezindten van

doopsgezinde lidmaten heeft daarom altijd een negatief effect gehad op de

ledenomvang. Op de Groninger Oude Vlamingen had dit in de achttiende eeuw

echter weinig invloed. Slechts een handvol lidmaten maakte de overstap naar de

Gereformeerde kerk of een andere doopsgezinde denominatie in de periode 1729-

1809. De lidmaten bleven, ongeacht tot welke sociale laag zij behoorden, hun

geloofsgemeente trouw. Dit komt overeen met Van der Woudes bevindingen in het

Noorderkwartier. De doopboeken van de Gereformeerde kerken vermelden daar

volgens hem weinig overstappende doopsgezinden.313Een grotere impact heeft het

op de Verenigde Waterlanders en Vlamingen gehad. Het lijkt er op dat lidmaten

vaker dan bij de Groninger Oude Vlamingen het geval was overstapten naar de

Gereformeerde kerk.314

Moeilijker valt te bepalen in welke mate kinderen van doopsgezinde ouders zich

niet meer als lidmaat in hun voorvaderlijke gemeente wilden laten opnemen. Volledige

gezinsreconstructies van lidmaten zijn vereist om hierover uitspraken te kunnen doen.

Vooral van de sociaaleconomische onderkant van de gemeenten is dat een onmoge-

lijke opgave. Deze groep liet immers de minste archivalische sporen na. Van de twee

grootste doopsgezinde gemeenten zijn gevallen bekend van volwassen, nog onge-

310. P. Laman, Aanleiding tot de eerste beginselen der Groninger regts-kennis. Met verscheidene

aanmerkingen ende bedenkingen vermeerdert (3e druk; Groningen 1778) 45.

311. Hajenius, Dopers in de Domstad, 185.

312. Van Lieburg, ‘Doopsgezinde en gereformeerde (leken)predikers’, 106.

313. Van der Woude, Het Noorderkwartier, 169. Groenveld plaatst evenwel vraagtekens bij dit onder-

zoek. Naar zijn oordeel is het onderzoek vluchtig en gaat Van der Woude voorbij aan de waarneming

van tijdgenoten die meldden dat doopsgezinden naar de Gereformeerde kerk overgingen, zie:

Groenveld, ‘Doopsgezinden in tal en last’, 102.

314. De hevige twist tussen de twee vermaners van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen, Eppo

Botterman en Jacobus Rijsdijk, heeft hier mogelijk aan bijgedragen.

71

II.3. DEMOGRAFISCHE KENMERKEN VAN DE GRONINGER OUDE VLAMINGEN



doopte kinderen die zich aansloten bij de Gereformeerde kerk. Uitgezonderd van de

familie Modderman, betrof het opmerkelijk zelden kinderen uit families die tot de

bovenlaag behoorden.315 Het nageslacht van deze bovenlaag bleef zich thuis

voelen in hun doopsgezinde gemeente. Een verlangen naar openbare ambten trok

hen, uitgezonderd van enige leden van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen, niet

over de streep om zich bij de Gereformeerde kerk aan te sluiten. Halbertsma’s klacht

dat

‘wij scharen van rijken verloren, die met den titel van een goed Christen en nuttig

burger te zijn, niet tevreden waren’

ging niet op voor stad-Groninger doopsgezinden.316

De precieze omvang van de overgang van nog ongedoopte kinderen is niet

bekend. De indruk bestaat dat in de stad-Groningse gereformeerde doopboeken

van de achttiende eeuw vaker (volwassen) kinderen van lidmaten van de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen uit de sociaaleconomische onderlaag zijn opgenomen

dan van lidmaten van de Groninger Oude Vlamingen. De grotere gemeente van

Groninger Oude Vlamingen slaagde beter in het vasthouden van armen door een

goed gevulde diaconiekas. Door de verhoudingsgewijs bredere bovenlaag kon zij

de lasten van de diaconie makkelijker dragen.317

Gemengde huwelijken

Hajenius meent dat kinderen uit gemengde huwelijken, dat wil zeggen van wie

slechts één ouder doopsgezind lidmaat was, ‘zoals te verwachten’, niet doopsge-

zind werden.318De tijd dat bij de Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen

gemengde huwelijken een grote vlucht namen (vanaf 1775) lijkt samen te vallen

met de periode waarin de gemeente in omvang halveerde.319Toch bestaat om twee

redenen geen causaal verband. Ten eerste klopt de chronologie niet. Tegen de tijd

dat de kinderen die uit deze gemengde huwelijken geboren waren doopsgezind

gedoopt zouden kunnen worden (vanaf circa 1795) was de dalende trend omge-

slagen in een stijgende die decennia zou aanhouden. Ten tweede blijkt dat vrijwel

alle kinderen uit een gemengd huwelijk, waarvan de moeder doopsgezind lidmaat

was, zich later eveneens doopsgezind lieten dopen. Dit is een aanwijzing dat het

geloof van de moeder beslissend was voor dat van het kind. Dit rechtvaardigt de in

tabel II.5. gemaakte keuze om alleen de vrouwelijke lidmaten te onderzoeken op

reproductie. Doopsgezinde mannen sloten zelden gemengde huwelijken, door het

vrouwenoverschot hadden zij een ruime huwelijkspartnerkeuze in eigen kring.

Overige doopsgezinde gemeenten in de stad Groningen

Er zijn geen aanwijzingen dat de demografische ontwikkelingen bij de overige

kleinere doopsgezinde gemeenten in de stad sterk afwijkend zijn geweest in de

315. Zie hoofdstuk IV.

316. Halbertsma, De Doopsgezinden en hunne herkomst, 400.

317. Zie par. IV.1.

318. Hajenius, Dopers in de Domstad, 43.

319. Zie par. VIII.2.1.
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achttiende eeuw. Dodelijke epidemieën zullen voor de kleinere gemeenten waar-

schijnlijk grotere gevolgen hebben gehad. Niet toevallig hield de Vlaamse

gemeente zo rond 1743 op te bestaan: het jaar dat ook de Groninger Oude

Vlamingen door grote ledensterfte werd getroffen.

Behalve de overgang van kinderen van armere lidmaten naar de Gereformeerde

kerk heeft teruglopende immigratie de Verenigde Waterlanders en Vlamingen

verhoudingsgewijs meer parten gespeeld dan de Groninger Oude Vlamingen.

Gedurende de gehele achttiende eeuw nam de gemeente ongeveer evenveel nieuwe

lidmaten op na doop als na acceptatie van een elders afgegeven attestatie. Bij de

Groninger Oude Vlamingen lag deze verhouding beduidend lager ten voordele van

nieuw gedoopten. Als gevolg van teruglopende immigratie waren de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen, sterker nog dan de Groninger Oude Vlamingen,

aangewezen op eigen nageslacht en dus extra gevoelig voor demografische

ontwikkelingen en voor overgang naar andere kerkelijke gezindten.

Voor de neergang van de Zwitserse gemeenten is, naast het demografische, nog

een specifiek aspect van belang. Het aantal Zwitserse vluchtelingen was gering. De

gemeente wist zich te handhaven door zich bij hen aansluitende lokale doops-

gezinden. Vooral de gegoede nieuwe autochtone leden raakten vervolgens teleur-

gesteld in de Zwitserse gemeente en werden weer lid af. In 1756 telde de gemeente

van Groninger Oude Vlamingen bijvoorbeeld veel meer nieuwe dopelingen dan

gebruikelijk. Onder hen verschillende Groningers die eerder tot de Zwitsers

hadden behoord. Slechts een aantal arme autochtone Groningers bleef de

Zwitsers trouw. Waarom raakten Groningers teleurgesteld? Jan Berends van Calcar

(1696-1773) wendde zich bijvoorbeeld af als gevolg van scheuringsperikelen

binnen de Zwitserse gemeente rond circa 1720.320 Sociale tegenstellingen tussen

de gegoede Groningse en arme Zwitserse leden zal tevens een rol gespeeld kunnen

hebben. Aan het einde van de achttiende eeuw verloor de Zwitserse gemeente nog

eens verschillende leden aan de Groninger Oude Vlamingen.

II.4. Tot besluit

Aan het begin van de achttiende eeuw was de ledengroei van de twee grootste

doopsgezinde gemeenten in de stad Groningen al geheel afhankelijk van een

immigratie- en geboorteoverschot. Nieuwe lidmaten waren namelijk niet afkomstig

van andere kerkelijke gezindten. In een eeuw waarin steden in de Republiek,

waaronder Groningen, een sterfteoverschot kenden, waren de twee grootste gemeen-

ten extra gevoelig voor conjuncturele schommelingen in de stedelijke economie. Bij

deze twee nam het aantal doopsgezinde immigranten van elders vanaf het tweede

kwart van de achttiende eeuw aanzienlijk af. Op de ledenontwikkeling van de

VerenigdeWaterlanders en Vlamingen had dat meer effect dan op de Groninger Oude

Vlamingen, omdat de eerste gemeente vooral door immigranten werd aangevuld.

Demografische factoren hebben tot in het vierde kwart van de achttiende eeuw de

neerwaartse ontwikkeling van het ledenaantal van de Groninger Oude Vlamingen

320. B. Rademaker-Helfferich, ‘Jan van Calcar 1696-1773. De levensweg van een doopsgezinde piëtist

aan de hand van zijn ‘Levensbericht’, Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 20 (1994) 164 en 170.
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versterkt. Een gemiddeld hoge huwelijksleeftijd, relatief veel onvoltooide huwelijken

en veel ongehuwde lidmaten verkleinden de kans op nakomelingen die zich bij de

gemeente van hun ouders hadden kunnen aansluiten. Er zijn geen aanwijzingen dat

de lidmaten de gevolgen daarvan inzagen en hun gedrag daarop aanpasten. Men ging

niet vaker noch jonger huwen. Enkele ernstige crises in de stedelijke volksgezond-

heid hebben de gemeente van de Groninger Oude Vlamingen hard getroffen en het

ledenaantal verscherpt doen dalen. Verdedigbaar is dat door klantencontact via hun

winkels juist deze groep extra hard getroffen werd tijdens dysenterie-epidemieën.

Mogelijkerwijs heeft een epidemie in de jaren veertig van de achttiende eeuw de

gemeente van Vlamingen in de stad Groningen definitief de das om gedaan.

Er zijn geen aanwijzingen dat genoemde demografische factoren een kleinere

rol hebben gespeeld bij de krimp van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen.

Datzelfde geldt mogelijk ook voor de Zwitserse gemeente in de stad. Aannemelijk

is wel dat meer dan bij de Groninger Oude Vlamingen ook de overgang naar de

Gereformeerde kerk bijgedragen heeft aan de ledendaling van de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen. De Zwitserse gemeente verloor aan het einde van

de achttiende eeuw lidmaten aan de Groninger Oude Vlamingen.

De getalsmatige afname van doopsgezinden in de stad Groningen leidde

overigens in het geheel niet tot een marginalisering van de gemeenschap in het

stedelijke leven, integendeel. Vooral de Groninger Oude Vlamingen wisten in de

tweede helft van de achttiende eeuw fortuin te maken. Hun huwelijksgedrag had

daarnaast verdere accumulatie van vermogen ten gevolge. Hun economische macht

vertaalde zich vervolgens aan het einde van de eeuw in politieke macht.
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Zestig silhouetten van stad-Groninger doopsgezinden en hun naaste verwanten uit

de achttiende eeuw

1. Matthias van Geuns Jzn (1758-1839),

doopsgezind predikant te Makkum (1783-1787),

Harlingen (1787-1792), Haarlem (1792-1828).

Anno 1781.

2. Hiltje Barteles Hylkema (ca. 1720-1797), lid

VWV (1775), geh. met Jan Stevens van Geuns.

Anno 1781.

3. Jan Stevens van Geuns (1722-1780), koopman in

ijzerwaren, geh. met Hiltje Barteles Hylkema.

Anno 1785.
321

4. Barteld van Geuns (1754-1788), lid VWV

(1778), ongehuwd. Anno 1781.

5. Debora van Geuns (1756-1836), ongehuwd.

Anno 1781.

6. Alida van Geuns (1751-1817), lid VWV (1778),

geh. met Mattheus Jacobs Hesselink. Anno 1781.

321. Het silhouet is postuum vervaardigd ‘met behulp der verbeelding en vergelijking bij de silhouetten van

desselfs broeder M.v.G. (Matthias van Geuns, MK) en zuster J.v.G. wed. B. (Josijntje van Geuns,

weduwe Bezoet, MK) dus in ‘t profiel gebragt’, aldus de maker Matthias van Geuns Jzn (1758-1839).
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7. Mattheus Jacobs Hesselink (1743-1807),

koopman, lid GOV (1781), geh. met Alida van

Geuns. Anno 1781.

8. Janneke Hesselink (1782-1861), dochter van

Mattheus Jacobs Hesselink en van Alida van

Geuns, geh. met Sybout Sybouts. Anno 1801.

9. Matthias Hesselink Mzn (1790-1859), lid GOV

(1820), zoon van Mattheus Jacobs Hesselink en van

Alida van Geuns. Anno 1801

10. Albertus Hesselink Mzn (geb. 1792), zoon van

Mattheus Jacobs Hesselink en van Alida van

Geuns. Anno 1801.

11. Prof. dr. Matthias van Geuns (1735-1817), lid

VWV (1770), geh. met Sara van Delden. Anno

1782.

12. Sara van Delden (1739-1809), lid VWV (1759),

geh. met prof. Matthias van Geuns. Anno 1782.
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13. Debora Josina van Geuns (1765-1854), lid

VWV (1782), dochter van prof. dr. Matthias van

Geuns en van Sara van Delden, ongehuwd. Anno

1781.

14. Jacob van Geuns (1769-1832), geneesheer, lid

VWV (1796), geh. met Regina Christina

Voombergh. Anno 1781.

15. prof. dr. Gerrit Hesselink (1755-1811),

doopsgezind predikant te Bolsward (1781-1786),

hoogleraar doopsgezind seminarie Amsterdam

(1786-1811), geh. met Janke Heslinga. Anno 1781.

16. Jan Teunis ten Cate (1754-1798), doopsgezind

predikant te Middelie en Axwijck (1781-1783),

Alkmaar (1783-1798). Anno 1781.

17. Jacob Pieters Saaxuma (1747-1822),

commissionair, lid GOV (1797), geh. met Renske

Hindriks. Anno 1783.

18. Berend Popkes Houttuijn (1757-1807),

leerlooier, lid GOV (1782), ongehuwd. Anno 1781.
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19. Heiltje Alring (ca. 1715?-1779), lid GOV

(1756), wed. van Jacob Jacobs van Hovel. Anno

1780.

20. Gerrit van Hovel (1747-1818), koopman, lid

GOV (1786), ongehuwd. Anno 1781.

21. Geertruida van Hovel (1756-1841), lid GOV

(1786), geh. met Teunis Teunis Hulshoff. Anno

1781.

22. Teunis Teunis Hulshoff (1754-1788),

horlogemaker, lid GOV (1786), geh. met

Geertruida van Hovel. Anno 1781.

23. Allard Hulshoff (1734-1795), doopsgezind

predikant te Makkum (1758-1760), Amsterdam

(1760-1795), geh. met Anna Debora van

Oosterwijk. Anno 1782.

24. Willem van Oosterwijk Hulshoff (1771-1795).

Anno 1782.
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25. Margaretha de Boer (1741-1795), geh. met

Abraham Hulshoff Bzn. Anno 1782.

26. Catharina Meermans (1756-1816), lid GOV

(1798), geh. met Abraham Hulshoff Bzn, eerder

wed. van de doopsgezinde predikant Cornelis de

Haan. Anno 1796.

27. Abraham Hulshoff Bzn (1737-1813), koopman,

lid GOV (1764), geh. met (1) Margaretha de Boer

en (2) Catharina Meermans. Anno 1782.

28. Trijntje Alberts Hesselink (1768-1841), lid

GOV (1786), geh. met Willem Jacobs Hesselink.

Anno 1781.

29. Hindrik van Calcar (1753-1805), koopman, lid

GOV (1800), geh. met Anna Garbrands Arkema.

Anno 1784.

30. Anna Garbrands Arkema (1758-1797), geh. met

Hindrik van Calcar. Anno 1784.
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31. Gerrit Garbrands Arkema (1763-1817),

bierbrouwer, lid GOV (1800), geh. met Bregje

Abrahams Hulshoff. Anno 1788.

32. Trijntje Garbrands Arkema (1760-1796), lid

GOV (1788), geh. met Wijbe Wouters,

boekverkoper/uitgever. Anno 1788.

33. Grietje Garbrands Arkema (1757-1816), lid

GOV (1800), geh. met Arend van Olst Bzn. Anno

1784.

34. Gerrit van Olst Bzn, (1742-1815), houtzager,

ongehuwd. Anno 1782.

35. Geertje van Olst (1763-1800), geh. met Harm

Jan van Bolhuis. Anno 1782.

36. Berend van Olst Hzn (1766-1822), lid GOV

(1808), geh. met Joukje Hidzers Hoekstra. Anno

1782.
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37. Menje van Olst (1735-1807), lid GOV (1765),

geh. met Izaak van Delden. Anno 1787.

38. Jan van Delden Izn (1773-1832), rentenier, lid

GOV (1800), ongehuwd. Anno 1787.

39. Christina van Olst (1750-1820), lid GOV

(1800), ongehuwd. Anno 1782.
40. Jacoba Gasinjet (1770-1802), lid VWV (1800),

geh. met Gerrit Knijpinga, commies particulier

comptoir. Anno 1787.

41. Mayke Wybes Zeeman (ca. 1715?-1781), lid

VWV (1762), wed. van Hindrik Gerrits Hesseling,

banketbakker. Anno 1781.

42. Jouke Hesseling Hzn (1745-1799), geh. met

Catharina Cobes Boon. Anno 1781.
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43. Gerrit Hesseling Hzn (1740-1821), molenaar,

geh. met Eefje Buitenwerff. Anno 1782.

44. Eefje Buitenwerff (1740-1804), lid GOV

(1804), geh. met Gerrit Hesseling Hzn. Anno 1782.

45. Hindrik Hesseling Gzn (1772-1818),

schrijnwerkersknecht, geh. met Gettje Laurentius

Pottinga. Anno 1782.

46. Wybo Hesseling Gzn (geb. 1775). Anno 1782.

47. Hero Hesseling Hzn (1747-1805), geh. met

Barbara van Voorst. Anno 1781.

48. Mattheus Hesseling Hzn (1754-1839),

doopsgezind pred. te Huizen (1777-1788),

Emmerich (1788-1796), Zutphen (1796-1802) en

West-Zaandam (1802-1805), geh. met Geurtje

Tijmens. Anno 1783.
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49. Hindrik Hesseling Hzn (1750-1795),

banketbakker, geh. met Jacobje Rodenburg. Anno

1781.

50. Jacobje Rodenburg (1754-1822), geh. met

Hindrik Hesseling Hzn. Anno 1781.

51. Jan Dijk (1712-1795), leerkoper, lid GOV

(1758), geh. met (1) Albertje Arends Hesselink en

(2) Albertje Jacobs Hesselink. Anno 1781.

52. Albertje Jacobs Hesselink (1717-1800), lid

GOV (1758), geh. met Jan Dijk. Anno 1781.

53. Reneke Dijk (1758-1810), ongehuwd, lid GOV

(1801), dochter van Jan Dijk en van Albertje Jacobs

Hesselink. Anno 1781.

54. Pieter Jans Dijk (1752-1826), tabakshandelaar,

ongehuwd, zoon van Jan Dijk en van Albertje

Jacobs Hesselink. Anno 1786.
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55. Claaske Jacobs, (1706-1779), scheepsbouwster,

lid GOV (1759), wed. van Tijs Willems

Buitenwerff. Anno 1782, ‘nae haare dood

verkleint’

56. Willem Tijssens Buitenwerff (1730-1782),

scheepsbouwer en boekhouder, ongehuwd. Anno

1783, ‘verkleind’.

57. Jacob Tijssens Buitenwerff (1731-1812), lid

GOV (1804), ongehuwd. Anno 1786.

58. Gerrit Tijssens Buitenwerff (1743-1785),

schipper, geh. met (1) Annigje Christiaans Leenders

en (2) Jantje Christiaans Leenders. Anno 1783.

59. Fedde Tijssens Buitenwerff (1745-1795), lid

GOV (1782), geh. met Aagje Popkes Houttuijn.

Anno 1782.

60. Aagje Popkes Houttuijn (1742-1808), lid GOV

(1782), geh. met Fedde Tijssens Buitenwerff. Anno

1782.
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III. Kenmerken van de stad-Groninger
doopsgezinden, 1699-1809

Inleiding

Verwachtingen omtrent inkomen en vermogen van potentiële huwelijkspartners

speelden een rol bij de huwelijkspartnerkeuze van trouwlustige stad-Groninger

doopsgezinden in de onderzoeksperiode.322De keuze was erop gericht de gevoerde

staat te kunnen voortzetten of te verbeteren. De gevoerde staat door beroepsuit-

oefening en erfrechtelijke vooruitzichten van een huwelijkskandidaat boden enig

houvast bij het bepalen van zijn geschiktheid. In hoofdstuk IX zal blijken dat deze

verwachtingen een belangrijke rol speelden bij het treffen van verzorgingsmaat-

regelen ten gunste van de langstlevende echtgenoot in huwelijksvoorwaarden.

Voor de bestudering van de inhoud van de huwelijksvoorwaarden in hun

sociaaleconomische context, is derhalve kennis van de beroepen en het vermogen

van de stedelijke doopsgezinden onontbeerlijk, te meer omdat de huwelijkspartners

vooral in eigen lokale doopsgezinde kring werden gevonden.323 Om deze reden

worden de resultaten van het onderzoek naar beroepen en vermogen hier ge-

presenteerd.324De verzorgingsmaatregelen in de onderzochte huwelijksvoorwaar-

den hielden ook afzonderlijke regelingen betreffende inboedel en boekenbezit in.

Daarom wordt aan deze goederen afzonderlijke aandacht besteed.325

Bestudering van bewoonde woningen en gedragen kleding verschaft inzicht in

de levensstaat van (toekomstige) doopsgezinde huwelijkspartners.326Het kleding-

onderzoek is bovendien van belang, omdat de onderzochte huwelijksvoorwaarden

afzonderlijke aandacht besteedden aan kleding en het een rol speelde bij de

verzorging van de langstlevende.327

Aanwezigheid of een gemis van (juridisch) geschoolde kennis onder de

stedelijke doopsgezinden is van invloed geweest op de inrichting van huwelijks-

voorwaarden. Derhalve wordt eveneens afzonderlijke aandacht besteed aan de

scholing van de stedelijke doopsgezinden.328

322. Zie hoofdstuk IX.

323. Zie hoofdstuk VIII.

324. Zie par. III.1. en par. III.3.

325. Zie par. III.5.2. en par. III.4.

326. Zie par. III.5. en par. III.6.

327. Ook de woning speelt een belangrijke rol voor de verzorging van de langstlevende. Opmerkelijk

genoeg zal in hoofdstuk IX blijken dat in de onderzochte huwelijksvoorwaarden maar zelden

afzonderlijke verzorgingsregelingen werden getroffen met betrekking tot de door echtelieden

bewoonde woning.

328. Zie par. III.7.
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Voorts worden in dit hoofdstuk de sociale netwerken van de stedelijke doops-

gezinden onderzocht. Zij zullen ook al aan de orde komen voor zover ze samen-

hingen met de beroepsuitoefening.329Op deze netwerken wordt dieper ingegaan in

de paragrafen over ontspanning en sociale netwerken. Ze zijn van belang voor het

inzicht in de mogelijkheden die een stad-Groninger doopsgezinde had om een

huwelijkspartner te vinden en om mee te contracteren ter gelegenheid van een

huwelijk.330

Ten slotte zijn de in hoofdstuk III bijeengebrachte gegevens tevens van belang

om een sociale stratificatie binnen de onderzochte populatie te kunnen aanbren-

gen.331Met behulp van een stratificatie kan worden bepaald welke rol onderlinge

verschillen hebben gespeeld bij de uiteindelijke huwelijkspartnerkeuze en de

verzorging van de langstlevende. Met Hannes ben ik van oordeel dat bij het

aanbrengen van een sociale stratificatie de aangebrachte indeling het resultaat dient

te zijn van het onderzoek naar verschillende kenmerken van de onderzochte

populatie, niet andersom.332 Mede met behulp van de bevindingen in hoofdstuk

III, wordt daarom het stratificatieschema opgebouwd in hoofdstuk IV.

III.1. Beroepsuitoefening

‘De Apostel segt dien syn huishouding niet voor staet is erger als een ongeloofig.

Ider behoord van syner handtwerk of negocie syn bestaen hebben.’
333

Inleiding

Leden van minderheidskerken waren uitgesloten van openbare ambten. Zelfs een

door de stad aangestelde sluiswachter diende gereformeerd lidmaat te zijn. Zij

waren daarom aangewezen op ambacht en koophandel. Thans wordt onderzocht

welke rol doopsgezinden in de stedelijke economie speelden en of een ontwikke-

ling waarneembaar is in de beroepsuitoefening in de onderzoeksperiode. Over de

houding van het Groninger stadsbestuur en gilden ten opzichte van economische

activiteiten van leden van minderheidskerken is geen studie voorhanden. De ruimte

die zij kregen van stadsbestuur en gilden in de stedelijke economie, zal daarom

globaal worden geschetst. Over de ruimte voor Joden is iets meer bekend door de

studies van Schut en Van der Poel.334

329. Zie par. III.2.

330. Zie par. III.8. en par. III.9.

331. Zie hoofdstuk IV.

332. J. Hannes, ‘Kwantitatieve en historische kritiek’, Tijdschrift voor geschiedenis 84 (1971) 352.

333. Stadsarchief Amsterdam (hieronder voortaan: SAA), toegang 88, Archief van de familie Brants en

aanverwante families (hieronder voortaan: AFB), inv. nr. 1273B, Brieven van Jan Izaak de Neufville

(en comp.) uit Oost-Friesland en de Noordzeehavens (1730-1765): fragment uit brief van wed.

S.H. Alring, linnenreedster, aan koopman J.I. de Neufville, d.d. 25 mei 1759.

334. E. Schut, De Joodse gemeenschap in de stad Groningen 1689-1796 (Assen 1995) en S. Van der

Poel, Joodse stadjers. De joodse gemeenschap in de stad Groningen 1796-1945, Groninger

historische reekds 26 (Assen 2004).
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Joden

In het eerste driekwart van de zeventiende eeuw werd het stadsbestuur door

religieuze scherpslijpers beheerst en nam het een onverzoenlijke houding aan

tegenover alle niet-gereformeerden. Vanaf de jaren zeventig werd het stadsbestuur

pragmatischer.335 Deze gewijzigde houding was mogelijk geworden door de

minder sterk geworden band van het stadsbestuur met de Gereformeerde kerk.

Officieel was het stadsbestuur bijvoorbeeld nog steeds tegen vestiging van Joden

in de stad, maar in de praktijk liet ze deze oogluikend toe wegens verwacht

economisch voordeel.336 Het pragmatische handelen blijkt bijvoorbeeld uit de

verpachting van de bank van lening door de stad aan een jood.

Deze gewijzigde houding ten opzichte van Joden had decennialang maar

weinig impact op de stedelijke economie. Tot 1735 bleef de vestiging van Joden

in de stad namelijk zeer beperkt.337 Schut vermoedt dat een algemeen verbod op

andere beroepsuitoefening dan het slagersambacht daar mogelijk debet aan is

geweest.338

De marginale economische rol van Joden in de zeventiende en achttiende eeuw

werd niet alleen door het stadsbestuur, maar ook door ambachtsgilden beïnvloed.

Uitgezonderd het slagersgilde, stonden zij over het algemeen onwelwillend

tegenover opname van Joden.339Dat zelfde gold voor het kooplieden- of kremer-

gilde. Concurrentieoverwegingen zullen aan deze houding ten grondslag hebben

gelegen. Het verkoopverbod door Joden (1754) was er bijvoorbeeld gekomen op

verzoek van gildebesturen.340 Dat het stadsbestuur vanwege het algemene eco-

nomische stadsbelang pragmatischer handelde dan de gildebesturen, blijkt daaruit

dat het stadsbestuur niet principieel tegen opname van Joden in een gilde was.

Meer dan eens besliste het stadsbestuur positief op een toelatingsverzoek van een

door een gilde geweigerde jood. Rond 1760 gaf het koopliedengilde uiteindelijk

zijn verzet op.341

Desondanks zou de rol van Joden in de stedelijke economie marginaal blijven.

Tot ongeveer 1850 bleven Joden in dezelfde sectoren werkzaam. Velen dreven

handel in effecten, zilver/goud, (tweede hands) kleding of verkochten loten. Joodse

ambachtslieden, industriëlen of, na 1795, ambtenaren bestonden niet of nauwe-

lijks.

Doopsgezinden, lutheranen, katholieken en Walen

Ook tegenover doopsgezinden, lutheranen en katholieken nam het stadsbestuur in

het eerste driekwart van de zeventiende eeuw een onverzoenlijke houding in. Dit

335. Vanaf 1672 konden alle ingezetenen bijvoorbeeld, zonder onderscheid van religie, ’t zij luthers,

pausgezind of mennist, voortaan tot het burgerschap worden toegelaten, zie: Schut, De Joodse

gemeenschap, 40.

336. Schut, De Joodse gemeenschap, 23 en 48.

337. In dat jaar telde de Joodse gemeenschap maar 54 zielen, zie: Schut, De Joodse gemeenschap, 59.

338. In 1754 werd een algemeen verbod uitgevaardigd op de verkoop door Joden van andere goederen

dan vlees. Schut vermoedt dat dit verbod ook al voor dat jaar heeft bestaan, zie: Schut, De Joodse

gemeenschap, 48.

339. Schut, De Joodse gemeenschap, 93.

340. Ibidem, 147.

341. Ibidem, 93.
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uitte zich echter eerder op het terrein van religie en openbare orde dan op het

terrein van de economie. Katholieken stonden vooral in een kwaad daglicht, zolang

de oorlog tegen Spanje duurde. Anders dan Joden werden de economische

activiteiten van deze drie groepen niet gehinderd door het stadsbestuur. Voor

hen heeft bijvoorbeeld geen vergelijkbaar verkoopverbod gegolden. Gedurende de

zeventiende eeuw waren katholieken en doopsgezinden ruim vertegenwoordigd in

ambacht en koopmanschap. Behalve dat doopsgezinden veel dichter bij de

gereformeerde geloofsbeginselen van stadsbestuurders stonden dan Joden, had

deze welwillender houding ten opzichte van doopsgezinden zeker ook te maken

met hun financieel-economische sterkere positie. Onder de stedelijke Joden was

bijvoorbeeld niet één enkele rijke koopman te vinden.342 Doopsgezinden hadden

daarentegen in de jaren voorafgaand aan het beleg van de stad in 1672 door

Münsterse troepen getoond bemiddeld te zijn. Zij hadden aan het gewest grote

sommen geld geleend voor de verbetering van verdedigingswerken.343Tijdens het

beleg hadden doopsgezinde inwoners hun goodwill verder vergroot door het

verrichten van bluswerkzaamheden.344 Aan een gunstiger houding van het stads-

bestuur zal ook bijgedragen hebben de na te noemen economische activiteiten van

doopsgezinde kooplieden met (familieleden van) stadsbestuurders.

Lutheranen opereerden meer in de marge van de stedelijke economie in de

zeventiende en achttiende eeuw. Zij waren voornamelijk uit Duitsland gerekru-

teerde garnizoenssoldaten en kleine Duitse ambachtslieden en leidden een pover

bestaan.345

Het stadsbestuur nam een welwillende houding jegens Franse walen aan, mede

omdat hun geloofsopvattingen dicht de gereformeerde leer naderden. Zij vestigden

zich zelfs op uitnodiging van het stadsbestuur in Groningen en werden economisch

gefaciliteerd. Behalve uit enige hoogleraren en predikanten, bestond deze groep

vooral uit textielwerkers, pruikenmakers, koffiehuishouders en kleine ambachts-

lieden.

Van de gilden ondervonden genoemde christelijke minderheden in de stad

Groningen weinig hinder in de zeventiende en achttiende eeuw. In de Index op

keuren en sententies van Kramersgilde te Groningen staan over de periode 1615-

1753 slechts dertien personen genoteerd die op last van het stadsbestuur na

weigering toch door een gilde als lid aangenomen moesten worden. Onder hen

bevonden zich geen doopsgezinden.346

342. Ibidem, 24.

343. Over de jaren 1661-1672 leende alleen al de Arend Jans-gemeente in totaal 136.549 gulden tegen 3-

4 procent rente, zie: RHC GrA, DGG, inv. nr. 1321, Aantekeningen van gebeurtenissen binnen de

Gemeenten der Oude Vlamingen en der Vereenigde Waterlanders en Vlamingen en de Collegianten,

met staten van leden en bestuurders in de zeventiende en achttiende eeuw ten behoeve van de

Geschiedkundige aanteekeningen betreffende de Doopsgezinden in Groningen.

344. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oost-Friesland, II,

19.

345. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 111.

346. NEHA, Bijzondere collecties, toegang 333, Coopman- en Cramergilde, Groningen, Concordance

van de Coopman en Cramer Gilde Rn Sententie Boek, Index op keuren en sententies van

Kramersgilde te Groningen 1362-1753, fol. 66-68.
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Aan het einde van de zeventiende eeuw ondervonden ook elders in de

Republiek leden van minderheidskerken over het algemeen weinig economische

hinder meer. In de gewesten Holland, Utrecht, Friesland en de steden Zwolle,

Kampen en Deventer werden doopsgezinden bijvoorbeeld tot alle gilden toege-

laten, mits ze het burgerrecht bezaten.347 In incidentele gevallen ontstonden nog

wel eens problemen met het verkrijgen van een gildelidmaatschap. Soms greep een

gildebestuur het doopsgezinde geloof aan als weigeringsgrond, in andere gevallen

was de weigeringsgrond lang niet zo duidelijk op de doopsgezinde religie terug te

voeren.348 Ongewenste concurrentie kon evenzeer aanleiding zijn geweest voor

weigering van een lidmaatschap.349

Kooplieden die tot christelijke minderheden behoorden, waren evenwel niet

geheel gelijk aan andere gildeleden gedurende de achttiende eeuw in de stad

Groningen. Ofschoon vrijwel alle mannelijke doopsgezinden in de achttiende eeuw

lid waren van het kooplieden- of kremergilde, mochten ze daarvan geen bestuurder

zijn. Terwijl doopsgezinden oververtegenwoordigd waren onder de stedelijke

bakkers, werden zij evenmin toegelaten tot het bestuur van het bakkersgilde

(afb. 61).350 Het marktwezen en de broodvoorziening was kennelijk van te vitaal

belang om anderen dan gereformeerde lidmaten daarover zeggenschap te laten

uitoefenen.

De gildebesturen van de overige minder belangrijke gilden stonden wel open

voor leden van christelijke minderheidskerken. In het schoenmakers- en leer-

looiersgilde waren bijvoorbeeld al in 1660 twee doopsgezinden trapmeester.351 In

1711 was een doopsgezinde bestuurslid van het pottenbakkersgilde.352De doops-

gezinde Frederik de Booser was in de periode 1739-1751 afwisselend hoveling en

olderman van het goudsmedengilde.353Ook in het koekenbakkersgilde vervulden

347. Rademaker-Helfferich, Een wit vaantje op de Brink, 111.

348. In 1684 werd de zoon van de doopsgezinde weduwe van Hindrik van Calcar geweigerd als

leerjongen van het bakkersgilde in Deventer. De insinuatie van de weduwe al zou een geheime

resolutie onder het gilde rondgaan waarbij was bepaald dat kinderen van doopsgezinden niet als

leerjongen konden worden aangenomen, was volgens het gilde onwaar. De weduwe had volgens het

gilde een gefailleerde bakker als baas uitgekozen hetgeen verboden was volgens resolutie van raad

en gezworen meente, zie: Rademaker-Helfferich, Een wit vaantje op de Brink, 111.

349. Zo werd de Deventer burger Teunis Freriks (1675-1747) geweigerd als lid van het lakenkopersgilde,

omdat hij mennoniet was. Artikel 2 van de gildebrief bepaalde dat iemand alleen in het gilde kon

worden opgenomen, wanneer hij burger was en, ‘mocht hij van buitenaf inkomen, dat hij van de

gereformeerde religie moest zijn’. Freriks was burger, zoon van een burger en gehuwd met een

burgeres en kwam niet van buiten. Ondanks het na raadpleging verkregen oordeel van koning-

stadhouder Willem III dat Freriks in zijn recht stond, bleef het gilde het lidmaatschap weigeren. Hij

vestigde zich daarop in de stad Groningen, zie: Rademaker-Helfferich, Een wit vaantje op de Brink,

112.e.v.

350. Zie par. III.1.

351. RHC GrA, toegang 1325, Gilden, 1317-1883 (hieronder voortaan: Gilden), inv. nr. 123, Ontvangst-

en uitgavenboek van het looiersgilde (trapmeesters) later voortgezet als Martini-Looyer-Park. Met

naamliijst. Abraham Clasens werd in 1660 samen met Steven Pauwels (gest. 1660-1664)

trapmeester.

352. RHC GrA, ‘requestboeken’, 11 juni 1711, Groningen: Ulphert Jans (Suiring) blijkt lid van het

gildebestuur te zijn.

353. RHC GrA, Gilden, inv. nr. 90, Stukken betreffende het goudsmedengilde, fol. 95vo (1743, 1744),

fol. 96 (1746), fol. 96vo (1747), fol. 118 (1750) en fol. 119 (1751).

89

III.1. BEROEPSUITOEFENING



met grote regelmaat doopsgezinden de functies van olderman en (jongste) hove-

ling. Een geheel doopsgezind gildebestuur ging het koekenbakkersgilde echter te

ver in 1706. Het stadsbestuur deelde de bezwaren van het gilde echter niet. Onder

toezicht van een raadsheer werd daarop het geheel uit doopsgezinden bestaande

gildebestuur geïnstalleerd.354

Van doopsgezinde zijde was overigens ook niet altijd bereidheid om een

gildebestuursfunctie te vervullen. In de achttiende eeuw leefde nog de overtuiging

dat engagement met de wereldlijke overheid zoveel mogelijk vermeden diende te

worden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de weigering van Geert Heertjes. Hij werd tot

hoveling verkozen van het stellemakersgilde, maar

‘hoe dat niet tegenstaende van der mennonietengesinte is’

verzocht hij

‘daar van mogte worden geexcuseert’.
355

Kwalificatie

In welke economische sectoren waren stad-Groninger doopsgezinden werkzaam en

welke ontwikkelingen zijn zichtbaar in de achttiende eeuw? Vooraf dient opge-

merkt te worden dat het niet altijd eenvoudig is achttiende-eeuwers in te delen naar

hun (hoofd)kostwinning. Velen hadden gelijktijdig verschillende bronnen van

inkomsten uit ambacht en koophandel. Maakt het gelijktijdige eigendom van

een lakenwinkel en kalkbranderijen Izaak Freriks (na 1669-1737) bijvoorbeeld tot

een lakenkoopman of een fabrikant? En hoe dient een bakker te worden ingedeeld

die ook in de graanhandel actief was? Meestal is over de omvang van de

verschillende activiteiten niets bekend en zijn verschillende kwalificaties verde-

digbaar. In het geval Freriks is gekozen voor de kwalificatie fabrikant, omdat hij in

archiefstukken vaker als kalkbrander dan als lakenkoopman voorkwam. In andere

gevallen helpen berichten van tijdgenoten. De Amsterdamse koopman Jan Izaak de

Neufville (1702-1772) informeerde in 1741 bijvoorbeeld in Groningen naar de

belangrijkste graanhandelaren aldaar. In de verkregen opgave werd ook een

doopsgezinde bakker genoemd. De betrokkene is daarom hier bij de graanhan-

delaren ingedeeld.356

In het navolgende onderzoek naar beroepsuitoefening door de leden van de

verschillende gemeenten ontbreekt opvallend genoeg een aantal economische

354. In 1706 was voor het eerst sprake van een geheel doopsgezind gildebestuur. Pauwel Simons (ca.

1680-1708), Jan Pieters Dijk (ca. 1671-1719) en Geert Derks werden op 12 juli 1706 in

aanwezigheid van raadsheer Van Sijsen tot olderman en hovelingen verkozen: RHC GrA, Gilden,

inv. nr. 99, Koekenbakkers. ‘Gilderol’, register van reglementen, fol. 94.

Ook in de jaren 1710-1713, 1715, 1717, 1718, 1720, 1722-1725, 1727, 1729-1731, 1733, 1739,

1746, 1748 en 1752 werd telkens een geheel doopsgezind gildebestuur verkozen: RHC GrA,

Gilden, inv. nr. 99, fol. 102-107, 109- 110, 113-117, 119, 123, 134, 137 en 149. In de tussenliggende

jaren was minimaal één van de bestuurders doopsgezind.

355. RHC GrA, ‘requestboeken’, 14 juli 1713, Groningen.

356. SAA, AFB, inv. nr. 1273, Brieven van Jan Izaak de Neufville (en comp.) uit Oost-Friesland en de

Noordzeehavens (1730-1765): brief van Steven Jans van Geuns, d.d. 26 september 1741 te Leer. De

inlichting betrof Derk Jans Backer (1670-1761).
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sectoren. Zo waren stedelijke doopsgezinden geen slager of herbergier.357 Een

herbergier had in de ogen van Waterlandse vermaners geen fatsoenlijk beroep.358 In

culturele sectoren van de lokale economie, hoe beperkt en provinciaals deze ook

was, ontbraken ze ook vrijwel geheel. De enige geboren stad-Groninger die in dat

verband genoemd zou kunnen worden is Egbert van Drielst (1745-1818), wiens

werk niet alleen in zijn tijd werd geprezen, maar ook heden op veilingen nog goede

prijzen haalt.359 Begonnen als behangselschilder bouwde hij in Amsterdam een

voorname reputatie op met zijn krijttekeningen, aquarellen en olieverfschilderijen

van het Hollandse landschap.360 In 1808 werd hij, als blijk van erkenning, voor het

leven benoemd tot lid van de vierde Klasse van het Koninklijk Instituut, waarvan

in zijn dagen ondermeer geassocieerd lid waren Ludwig van Beethoven (1770-

1827) en de schilder Jacques-Louis David (1748-1825).361

Beroepsuitoefening Groninger Oude Vlamingen

Het grote aantal doopsgezinde broodbakkers in de stad is opmerkelijk. In 1703 telde

het broodbakkersgilde in totaal 113 gildeleden.362Bijna tien procent was doopsge-

zind.363 Ook in het schoenmakers- en leerlooiersgilde waren doopsgezinden over-

vertegenwoordigd.364Het koekenbakkersgilde werd zelfs geheel gedomineerd door

doopsgezinden. In de periode 1700-1725 was slechts één nieuw lid niet van

doopsgezinde gezindheid.365De leden van het koekenbakkersgilde behoorden vrij-

wel uitsluitend tot de twee grootste doopsgezinde gemeenten van de stad. Ook

binnen de doopsgezinde gemeenten waren (koeken-)bakkers oververtegenwoordigd

357. W.G. Doornbos, Herbergiers van de stad Groningen 1623-1803. Groninger bronnen en toegangen

52 (Groningen 2008).

358. M. Sprunger, ‘Faillissementen. Een aspect van geestelijke tucht bij de Waterlands doopsgezinde

gemeente te Amsterdam in de zeventiende eeuw’, Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 17 (1991)

114.

359. Van vaderszijde behoorde de familie van Egbert van Drielst tot de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen in Groningen. Zelf was hij als zuigeling gereformeerd gedoopt.

360. B. Gerlagh, E. Koolhaas-Grosfeld, J.J. Heij (red.), Egbert van Drielst 1745-1818 (Zwolle 1995) 96.

361. Gerlagh, Koolhaas-Grosfeld en Heij, Egbert van Drielst, 57.

362. RHC GrA, Gilden, inv. nr. 19, Bakkers. Naamlijst van gildeleden, 1634-1734, van aangenomen

leerknechten 1633-1731, fol. 208.

363. Doopsgezinde meesterbakkers waren in 1703: Pieter Stoffers (Meringa) (gest. na 1707) in de

Heerestraat, Willem Jacobs Hesselink (1648-1720) in de Steentilstraat, Writser Roelofs (geb. ca.

1662), Jacob Cornelis (gest. na 1705), Crijn Eppes, Jan Aljes (gest. 1736) in de Steentilstraat,

Alewijn Pieters (gest. 1703/4) in de Heerstraat, Pieter Ariaans (ca. 1668-1743) in de Gelkingestraat,

Albert Feijes (gest. 1709/10) in de Oude Ebbingestraat, Harcke Aukes (ca. 1670-1730) in de

Brugstraat en Pieter Jans Backer in de Oude Boteringestraat.

Daarbij kunnen nog geteld worden zeven personen (Alle Alders, Feije Alberts, Jan Wijbes (geb.

ca. 1666), Frans Harmens (Hommersma) (ca. 1660?-1730), Jan Mattheussen van Calcar (1676-

1747), Arend Willems Hesselink (1681-1754) en Eppe Crijns) die het gilde jaarlijks met zes stuivers

onderhielden. Onbekend is of zij tot de 113 gildeleden gerekend werden. Indien dat het geval was,

was zelfs ruim 15 procent van de leden doopsgezind.

364. Van de 126 broeders die het gilde in 1740 telde, waren minimaal tien doopsgezind. Het waren:

Arend Pieters Dijk, Frerik Alles (Medendorp), Jan Berends Cremer, Rengenier Jans, Ubbe Gerrits,

Pieter Jans Dijk, Abraham Berends (van Geuns), Izaak Alles (Miedema), Jacob Borgers en Jan Jans

Dijk, zie: RHC GrA, Gilden, inv. nr. 67, Schoenmakers en leerlooiers, schoenmakersknechten;

naamlijst van gildebroeders, fol. 2vo e.v.

365. RHC GrA, Gilden, inv. nr. 99, fol. 93vo-110. Het betrof Hinderikus Jacobs Boekholt, lid sinds 1710.
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in het begin van de achttiende eeuw. In 1729 oefende bijvoorbeeld minimaal een

kwart van de Groninger Oude Vlamingen dit ambacht uit.

Na het bakkersambacht waren Groninger doopsgezinden relatief vaak werk-

zaam in de textielnijverheid en -handel. Voor de stedeling was de doopsgezinde

aanwezigheid in de lakenhandel duidelijk zichtbaar. Aan de Vismarkt nz bevonden

zich in 1729 maar liefst vier doopsgezinde lakenwinkels dicht bij elkaar.366Over de

omvang van de stedelijke textielnijverheid is geen studie voorhanden, onbekend is

daarom het aandeel van doopsgezinde wevers, twijnders en fabrikeurs.367

De belangrijkste ontwikkeling in de beroepsuitoefening van de stedelijke

Groninger Oude Vlamingen was de verschuiving van ambacht naar meer fabrieks-

matige nijverheid. In de loop van de achttiende eeuw nam het percentage

ambachtslieden flink af en steeg het aantal fabrikanten, zie tabel III.12

Tabel III.12 Beroepsuitoefening Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen in de achttiende

eeuw
368

Beroepen Groninger Oude Vlamingen 1729 1760 1790

Brood- of koekenbakker 26 (30) 13 (17) 4

Pel-, boekweit- of houtzaagmolenaar 11 (12) 10 (12) 6

Lakenkoopman 7 5 6

Textielwerkers (wever, garentwijnder, wolkammer,

kleermaker, verver)

8 (9) 3 (4) 2

Schipper 7 2 3

Graanhandelaar 5 (6) 2 (3) –-

Leerlooier 4 5 4

Fabriek (azijnmaker, lakenfabrikeur, kalkbrander) 3 2 (4) 5

Winkelier (kruidenierswaren, ijzerwaren, verf) 6 4 (6) 4 (5)

Brouwer en stoker (bier, brandewijn, jenever) –- 2 2

Overig (schoenmaker, pijpenbakker, uurwerkmaker,

steenkoper)

5 4 (5) 2 (3)

Boekverkoper/uitgever –- –- 1

Wijnkoper –- –- 1

Predikant –- –- 2

Koemelker –- –- 2

N = 82 (van

de 103)

N = 52 (van

de 66)

N = 44 (van

de 59)

Toelichting: Tussen haakjes staan de aantallen waarin ook de door weduwen

voortgezette ondernemingen zijn inbegrepen. In 1729 en 1760 waren in totaal

366. Tussen de Stoeldraaierstraat en de Guldenstraat bevonden zich aan de Vismarkt nz binnen een

afstand van een paar honderd meter de lakenwinkels van Jan Luirts Doornbusch (1688-na 1745),

Frerik Freriks van der Boogh (1685-1746), Wolter Greving (ca. 1680?-1737) en Jacob Teunis ten

Cate (ca. 1677/8-1769).

367. Er bestaat alleen een studie over de Groninger wolkammerij, zie: Biesta, ‘Geschiedenis van de

Groninger brei-industrie’, 103-157.

368. Voor de bijbehorende prosopografische gegevens, zie op de CD-rom bijlage 25-27 (beroepen

mannelijke Groninger Oude Vlamingen en hun weduwen in 1729, 1760 en 1790).
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respectievelijk dertig en zevenentwintig weduwen van de Groninger Oude Vlamin-

gen in de stad Groningen woonachtig. Van zes respectievelijk twaalf is aannemelijk

dat ze als relatief jonge weduwe met kinderen de onderneming van hun echtgenoot

voortzetten. De overige weduwen rentenierden of ontvingen mogelijk bedeling.

In de eerste helft van de achttiende eeuw waren nog maar een paar fabrieksmatiger

ondernemingen in Groninger Oudvlaamse handen: een azijnmakerij, een textiel-

fabricage, alsmede een aantal kalkbranderijen.

In 1694 vestigde Derk Jans Modderman (1668-1743) zijn azijnmakerij in een

pand aan de Hoge der A. De azijn werd vervaardigd uit krenten en rozijnen die uit

het Middellandse Zeegebied werden aangevoerd.369 Het bedrijf zou bijna ander-

halve eeuw doopsgezinde eigenaren kennen, met als laatste in rij de vader van

schilder H.W. Mesdag (1831-1915).

Een lakenfabricage in Nieuwe Ebbingestraat werd rond 1700 opgezet door de uit

Twente afkomstige Hindrik Gerrits ten Cate (ca. 1670?-1727). Het bedrijf werd

door zijn zoon Pieter voortgezet. Hij produceerde blijkens een advertentie uit 1755

‘wollen vijfschagten met een tweedraats getweerende scheering, gewaterde

greynen en donker blauw tyrentein.’
370

Een aantal kalkbranderijen aan het Reitdiep was, sinds het midden van de

zeventiende eeuw, in handen van Groninger Oude Vlamingen. Een van de eerste

eigenaren was als lid van de Oude Friese Compagnie actief betrokken bij groot-

schalige verveningen ten oosten van de stad. De kalkbranderijen leverden de

grondstof voor mortelbereiding ten behoeve van nieuwe bebouwing aldaar en voor

bemesting van de toegemaakte gronden. Door vererving kwam een tweetal

branderijen in eigendom van genoemde Izaak Freriks (na 1669-1737). Ook deze

ondernemingen bleven ruim anderhalve eeuw in doopsgezinde handen, laatstelijk

van de familie Modderman.

Mogelijk was vóór 1729 nog een fabrieksmatiger onderneming in doopsgezinde

handen. Gerrit Reints Beerta (1692-1725) beschikte over een oliemolen en voorraden

kleurstoffen. De uit lijn- en koolzaad geproduceerde olie kon met de kleurstoffen

dienen als grondstof voor verfproductie.371De verf werd, mogelijk in compagnie met

Beerta’s oom Toncko Modderman, vervaardigd op een bedrijventerrein achter een

pand van de familie Moddermans aan de Noorderhaven nz.372 In 1771 zou de firma

G. en B. van Olst op diezelfde plaats een loodwitfabriek bezitten.

369. J.H. Hindriks, ‘Eenige zeemansherinneringen uit de jaren ± 1850-1876, toen er te Groningen nog eb

en vloed was’, Groningsche Volksalmanak (1944) 128.

370. Opregte Groninger Courant, 12 augustus 1755, nr. 64.

371. RHC GrA, toegang 1462, Weeskamer, 1613-1835, inv. nr. 53, Inventarissen van boedels bij de

weeskamer opgegeven, 1726-1727, fol. 31, 1 januari 1726, Groningen.

De weeskamerinventarissen zijn op microfiche in de studiezaal raadpleegbaar en worden

daarom hieronder verkort weergegeven als: RHC GrA, Weeskamer, jaar en folionummer.

372. Ondanks verschillende eigendomsoverdrachten van aandelen in de molen, bleef de oliemolen

gedurende de achttiende eeuw steeds in handen van een compagnie, waarvan afwisselend leden van

de families Beerta, Modderman, Alring en Van Olst mede-eigenaar waren. Het zelfde gold voor het
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Na 1729 werd voornoemde lijst met twee ondernemingen uitgebreid: een

stijfselfabriek en een scheepstimmerwerf. In 1735 nam Izaak Abrahams Hulshoff

(1708-1747) de enige jaren tevoren aan de Hoornsediep opgerichte stijfselmakerij

over van Jan de Cleijne.373 Hulshoff volgde zijn vader dus niet op in diens

kleinhandel. Ook deze fabriek was langdurig in doopsgezinde handen, eerst door

de zonen Abraham en Teunis, vanaf 1822 door de genoemde vader van

H.W. Mesdag.374

Behalve de familie Hulshoff, ging ook de familie Buitenwerff in de jaren dertig

van de achttiende eeuw over op grootschaliger productie. In 1733 richtte bakker

Tijs Willems (Buitenwerff) (ca. 1700-1759) een scheepstimmerschuur op aan het

Zuiderdiep zz.375 In 1736 breidde hij samen met een zakenpartner zijn scheeps-

bouwactiviteiten uit door de aankoop van een perceel grond aan het Reitdiep nz.

Daar stichtten zij, buiten de stadswal gelegen, een scheepstimmerwerf (de Buiten-

werf), enige jaren later alleen voortgezet door Buitenwerff. Op beide werven

werden tasseschuiten, smakschepen en scheepshollen vervaardigd.376 In 1774

werden bakkerij, scheepstimmerschuur en scheepshelling, op last van crediteuren

verkocht. Kopers werden een zoon van de gefailleerde en de broers Toncko en Jan

Modderman die inmiddels ook genoemde kalkbranderijen aan het Reitdiep in

handen hadden.

In de tweede helft van de achttiende eeuw kan aan voornoemde lijst voorts een

papiermolen worden toegevoegd, de enige in het gewest Stad en Lande. In 1754

werd deze molen gekocht door H.C. Hoising, gehuwd met de weduwe van

J.T. Modderman. Na diens overlijden in 1781 werden diens stiefzonen, de

bedrijfsterrein aan de Noorderhaven nz. Het langdurige eigendom van een verffabriek zou ook het

ontstaan van het contact tussen Toncko Modderman (1745-1802) en Betje Wolff (1738-1804)

kunnen verklaren. Wolff was bevriend met dichteres Lucretia Wilhelmina van Merken (1721-1789),

echtgenote van makelaar in verfstoffen Nicolaas Simon van Winter (1718-1795). Modderman was

mogelijk door zakelijk contact met haar echtgenoot bekend geworden met Van Merken. Uit een

brief van 14 december 1770 blijkt dat Van Merken aan Modderman een gedicht had voorgelezen.

Zie hierover: P.J. Buijnsters, Briefwisseling van Betje Wolff en Aagje Deken (Utrecht 1987) 144.

De twee kenden elkaar niet van een gezamenlijk lidmaatschap van een dichtgenootschap. Betje

Wolff was geen lid van dichtgenootschappen. Van Merken was alleen lid van Laus Deo Salus

Populo. Ofschoon Modderman grossierde in lidmaatschappen van dichtgenootschappen, was hij

hier geen lid van, zie: C. Baar-de Weerd, Uw sekse en de onze. Vrouwen en genootschappen in

Nederland en in de ons omringende landen (1750-ca. 1810) (Hilversum 2009) 29.

Het contact tussen Modderman en Wolff kan overigens ook via de stad-Groningse Maria

(Mietje) Bavink (1743-1812) tot stand zijn gekomen. Bavink was met Aagje Deken opgegroeid in

weeshuis De Oranjeappel in Amsterdam en was decennialang de dienstbode van Van Merken.

373. W.J. Koppius, ‘De stijfselfabriek te Groningen’, Groningsche Volksalmanak (1931) 58.

374. Koppius, ‘De stijfselfabriek te Groningen’, 65.

375. RHC GrA, RA, III-x-110, fol. 171, 14 maart 1733, Groningen (aankoop) en RA, III-x-169, fol.

17vo, 15 november 1774, Groningen (verkoop).

376. Een scheepshol was de romp van een schip. Zeilmakers, blokmakers (voor katrollen), rond-

houtmakers en anderen bouwden het schip verder af. Voor registraties van scheepsverkopen door

Buitenwerff, zie bijvoorbeeld: RHC GrA, RA, III-x-121, fol. 117, 1 april 1740, ibidem, III-x-129

fol. 224, 16 juli 1746, en ibidem, III-x-145, fol. 148, 6 mei 1744, Groningen.
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genoemde Toncko en Jan Modderman eigenaar.377 In 1820 werd het bedrijf

overgenomen door de doopsgezinde broers Albert en Jacob Hesselink Wzn.378

Ten slotte moet aan de nieuwe doopsgezinde fabrikanten worden toegevoegd

een aantal doopsgezinde bierbrouwers en jeneverproducenten. Vanouds waren in

de stad veel bierbrouwerijen actief; eind zestiende eeuw nog tachtig. De brouwers

hoorden tot de aanzienlijkste families.379 In de zeventiende en achttiende eeuw

ging het in Groningen bergafwaarts met het bierbrouwen. In 1819 waren nog maar

zes brouwerijen in bedrijf.380 De stad telde dan ook maar weinig doopsgezinde

bierbrouwers.381 In de achttiende eeuw maakte daarentegen de productie van

jenever een bloeiperiode door in Groningen. De broers Willem Jacobs Hesselink

(1714-1793) en Jacob Jacobs Hesselink (1723-1787), zonen van een lakenkoop-

man, begonnen in respectievelijk 1743 en 1748 elk een jeneverstokerij. Vooral

Jacob investeerde vervolgens in andere ondernemingen die door drie van zijn vier

zonen voortgezet werden.382 Zo werd Jacob eigenaar van twee zeepziederijen en

een pel- en barkmolen.383

Voornoemde meer fabrieksmatige ondernemingen waren in het algemeen

relatief klein van omvang. Ze hadden weinig personeel.384De oliemolen, onderdeel

van voornoemde verffabriek, telde slechts twee knechten en een meesterknecht.385

De jeneverstokerij van Hesselink, gevestigd in een kapitaal pand in de Brugstraat,

het Gotisch huis genaamd (afb. 71), had in 1803 maar vier man personeel.386 Een

uitzondering vormde de papiermolen. Omstreeks 1811/12 produceerden 54 werk-

lieden, inclusief vrouwen en kinderen, uit vijftigduizend kilo lompen ongeveer

5.500-6.000 riem papier.387

377. Over deze papiermolen zie: H. Voorn, De papiermolens in de provincie Zuid-Holland alsmede in

Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland, Drenthe (Wormerveer 1973) 241.

378. In de literatuur wordt abusievelijk overgenomen van Voorn, De papiermolens, 246, dat de broers uit

Zutphen afkomstig waren. Zie bijvoorbeeld H. van der Laan, Het Groninger boekbedrijf. Drukkers,

uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw (Assen 2005), 161.

Het ging echter om Albert Willems Hesselink (ca. 1788-1860) en diens broer Jacob (ca. 1789-1868),

zonen van jeneverstoker Willem Jacobs Hesselink (1752-1803) en Trijntje Alberts Hesselink

(1768-1841).

379. De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 377.

380. Keuning, De regio Groningen, 44.

381. Vanaf 1686 was Tonnis Lammerts Clemmius (gest. 1721) bierbrouwer aan de Hoge der A in de

Klemvogel en vanaf 1743 Popke Jans Houttuijn (ca. 1710?-1788) in het imposante Canterhuis in de

Brugstraat.

382. De vierde zoon ging studeren, namelijk de later te noemen hoogleraar Gerrit Hesselink (1755-1811).

383. Zie bijvoorbeeld: RHC GrA, RA, III-x-170, fol. 133vo, 2 november 1775, Groningen, en ibidem,

III-x-193, fol. 62, 17 juli 1792, Groningen.

384. In achttiende-eeuwse boedelinventarissen was het hoogst uitzonderlijk nog verschuldigde loon-

kosten van personeel te vermelden. Weinig is derhalve bekend over het aantal personeelsleden in

bedrijf en huishouding.

385. RHC GrA, Weeskamer, 1726, fol. 31, 1 januari 1726, Groningen.

386. A.T. Schuitema Meijer, ‘Het Gotische Huis’ en het ‘Canterhuis’ in de Brugstraat te Groningen’,

Groninger Volksalmanak (1978/79), 53.

387. Voorn, De papiermolens, 245.
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De relatief beperkte omvang van de bedrijven blijkt ook uit de verkoopsommen

van deze bedrijven. Genoemde stijfselmakerij werd in 1735 voor circa vijftiendui-

zend gulden overgedragen aan Hulshoff.388In 1775 kocht Hesselink een zeepziederij

met woningen, schuren en gereedschappen, alsmede het octrooi voor de tijd van

vijfentwintig jaar voor de totale som van 18.050 gulden.389 In 1820 wisselde

genoemde papiermolen met personeelswoningen en verder toebehoren voor

26.300 gulden van eigenaar.390Het waren echter alleen de stedelijke lakenkooplieden

en graanhandelaren wier bedrijfsvermogens die van de fabrikanten konden benade-

ren. De winkelwaren van lakenkoopman Harmen Barlagen (1701-1764) werden in

1729 bijvoorbeeld getaxeerd op 17.084 gulden.391Lakenkoopman Steven Jans van

Geuns (1694-1757) had een winkelvoorraad met een getaxeerde waarde van 30.245

gulden in 1739.392Ook de winkelvoorraad van Derk Teunis bedroeg 20.115 gulden

in 1748.393 Graanhandelaar Alle Pieters Medendorp (ca. 1705-1756) had in 1739

voor ruim vierentwintigduizend gulden aan gerst, haver, rogge en tarwe op zolders

liggen.394Al waren de fabrieksmatiger bedrijven relatief gering in omvang en van

dito waarde, vergeleken met de overige ambachtslieden en kooplieden vormden zij

de bovenkant van ondernemend Groningen.

Ambachtslieden, waaronder zelfs de deftiger goud- en zilversmeden, haalden

deze bedragen bij lange na niet. Van een goud- en zilversmid zou men verwachten

dat de bedrijfsinvesteringen fors waren. Doch, in 1722 nam bijvoorbeeld Frederik

de Booser een gerenommeerde goudsmederij over waarvan de roerende goederen,

bestaande uit ondermeer goud en zilver, slechts op een waarde van 6.300 gulden

was bepaald.395 Een leerlooierij inclusief klantenbestand was in 1724 over te

nemen voor het bedrag van 2.500 gulden.396 In 1728 kostten de verversgereed-

schappen inclusief de ketels en pers van een grote blauwververij ongeveer 1.500

gulden.397Het gereedschap en de verfstoffen van een kleine verver werden in 1722

slechts gewaardeerd op 328 gulden.398 Gering waren eveneens de investeringen

van een wever. Om vijfschacht en grijnen stoffen te kunnen weven, benodigde hij

weefstellen, kammen, kronen, klossen, scheerraam en eventueel een twijnmolen.

Alles bij elkaar een investering van rond de tachtig gulden.399 Voornoemde

388. RHC GrA, RA, III-x-112, fol. 125, 14 januari 1735, Groningen. Gerrit Stevens Cremer droeg in

deze akte twee derde deel in de stijfselmakerij inclusief twee huizen en alle in- en uitschulden over

voor in totaal 15.269 gulden.

389. Ibidem, III-x-170 fol. 133vo, 2 november 1775, Groningen.

390. Voorn, De papiermolens, 246.

391. RHC GrA, Weeskamer, 1729, fol. 10, 31 januari 1729, Groningen.

392. Ibidem, 1739, fol. 48, 31 juli 1739, Groningen.

393. Ibidem, 1748, fol. 12, 26 februari 1748, Groningen.

394. Ibidem, 1739, fol. 37, 18 juni 1739, Groningen.

395. Ibidem, 1722, fol. 65, 13 juli 1722, Groningen.

396. RHC GrA, RA, III-x-112, fol. 26, 7 december 1724, Groningen.

397. RHC GrA, Weeskamer, 1728, fol. 66, 1 december 1728, Groningen. Verver Claas Rintjes was niet

alleen verver, hij had ook twee weeframen in gebruik.

398. Ibidem, 1722, fol. 82, 15 oktober 1722, Groningen.

Evenzo de ververij van Casper Luies. De waarde van diens verfketels, gereedschap, kuipen, pers

en toebehoren bedroeg maar 226 gulden in 1725, zie: ibidem, 1725, fol. 48, 5 oktober 1725,

Groningen.

399. Ibidem, 1712, fol. 8, 13 februari 1712, Groningen en ibidem, 1760, fol. 21, 29 mei 1760, Groningen.

Uiteraard zijn dit geen nieuwprijzen. Het zijn waarderingen van in bedrijf zijnde productiemiddelen.
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bedragen zijn overigens allemaal exclusief de prijs van het bedrijfsonroerend goed

waarin het ambacht werd uitgeoefend.

Beroepsuitoefening Verenigde Waterlanders en Vlamingen

Groninger Oude Vlamingen waren dus in ambacht en, in de tweede helft van de

achttiende eeuw, in toenemende mate in meer fabrieksmatige bedrijven actief. Dat

ging niet op voor de leden van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen. Dat

kwam enerzijds, omdat de Groninger Oude Vlamingen groter in aantal waren en

relatief meer kapitaalkrachtige leden telden die konden investeren. Anderzijds

waren de meer gegoede leden van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen, al

sinds het einde van de zeventiende eeuw, minder vaak ambachtsman of koopman,

maar des te meer actief in deftiger beroepen, zoals geneesheer, apotheker of goud-

en zilversmid. Een overstap naar meer fabrieksmatige productie lag voor hen

daarom minder voor de hand.

Onder de tweeëntwintig mannelijke Waterlanders in 1680 bevonden zich

bijvoorbeeld drie apothekers.400 Ook in de achttiende eeuw behoorden verschil-

lende stedelijke apothekers tot deze gemeente, bijvoorbeeld een aantal leden uit de

familie Deknatel.401

Evenals een apotheker, genoot de gepromoveerde geneesheer maatschappelijk

aanzien, meer dan de chirurgijn. De medicus doctor had zich in de loop van de

zeventiende eeuw ontwikkeld tot theoreticus. Hij zou zijn handen niet meer vuil

maken aan praktisch of klinisch werk. Hij was een raadgever. Het handwerk liet hij

over aan de ambachtsman: de chirurgijn.402

Onder de 57 gepromoveerde geneesheren die in de periode 1648-1730 in de stad

werkzaam waren, is een aantal leden van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen

aan te treffen.403 Sommigen van hen waren eveneens vermaner.404 De bekendste

doopsgezinde medicus doctor uit Groningen is Matthias van Geuns (1735-1817)

(afb. 11). Als zoon van een lakenkoopman was hij voorbestemd tot koopmanschap,

maar voltooide uiteindelijk zijn studie medicijnen. Tot 1764 praktiseerde hij als

geneesheer en was hij tevens stadsfysicus in Groningen. Daarna volgde in 1776 zijn

benoeming tot hoogleraar in Harderwijk en in 1791 in Utrecht. In 1807 werd hij

raadplegend geneesheer van koning Lodewijk Napoleon.405

400. Dat waren de apothekers Jacob Lammerts Clemmius (gest. 1721), Andreas Lammerts Clemmius

(gest. 1728) en Sijwert Fransen (gest. 1725), zie: Doornbos en Veenstra, Doopsgezinde bewoners-

lijsten, 58.

401. Naast een eigen winkelpand was met de investering in een apotheek slechts een paar honderd gulden

gemoeid. De voorraden kruiden, oliën, aromata, gommen, (bloemen)vruchten, ‘composita en

simplicia’, pillen, pleisters en zalven vertegenwoordigden een geringe waarde, zie bijvoorbeeld:

RHC GrA, Weeskamer, 1713, fol. 28, 30 juli 1713, Groningen.

402. Huisman, Stadsbelang en standsbesef, 47.

403. Ibidem, 236.

404. Bijvoorbeeld Adriaan Clasens Swart (gest. 1712) en med. dr. Gerardus Risemius (gest. 1701-1712).

405. W. Christiaens en M. Evers, Patriotse illusies in Amsterdam en Harderwĳk. De patriottentĳd in

Amsterdam en Harderwĳk, weerspiegeld in de brieven van Steven Jan en Jakob van Geuns, zonen

van de Harderwĳkse hoogleraar Matthias van Geuns, 1784-1788 (Hilversum 2002) 13-14. Voor een

uitgebreide studie over Matthias van Geuns, zie: J.H. Sypkens Smit, Leven en werken van Matthias

van Geuns M.D., 1735-1817 (Assen 1953).
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Behalve apothekers en geneesheren, stonden ook goud- en zilversmeden in

hoog aanzien in de Groninger stedelijke samenleving.406 Jan de Booser kwam

vanuit Emden (Oost-Friesland) als gildegezel naar Groningen en werd de eerste

van een reeks goud- en zilversmeden uit deze familie in de stad.407 Zij waren de

enige goud- en zilversmeden van doopsgezinde huize in de stad.

Waren de leden van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen weliswaar vaker

dan de Groninger Oude Vlamingen te vinden in beroepen met een hoog maat-

schappelijk aanzien, uiteindelijk vormden zij maar een klein deftig groepje. Van de

48 mannen die in 1721 lid waren van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen

konden slechts vier tot deze beroepsgroepen gerekend worden. Daarbij gevoegd

één lakenkoopman, één voorname graanhandelaar en een voorname koopman in

onbekende waren, dan wordt de betekenis van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen voor de lokale economie niet veel groter.408

In 1752 was het beeld hetzelfde: slechts een klein groepje lidmaten had een iets

voornamer beroep, de rest van de gemeenteleden was voornamelijk ambachtsman

en, veel vaker dan bij de Groninger Oude Vlamingen, schipper.409 Tenslotte, ten

tijde van de vereniging in 1809, toen de gemeente nog maar 25 mannen telde, was

de bijdrage aan de lokale stedelijke economie van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen te verwaarlozen. Er was nog maar een enkele apotheker, jeneverstoker,

zilversmid en grote koopman overgebleven als lidmaat.410 Binnen de geslonken

gemeente waren de voorname lieden meer dan voorheen oververtegenwoordigd.

Beroepsuitoefening Vlamingen en Zwitsers

Over de beroepsuitoefening van Vlamingen is weinig bekend, omdat weinigen van

hen bij naam bekend zijn. Gezien de doorgaans geringe wachtgeldbijdragen zijn

het in de zeventiende eeuw waarschijnlijk vooral kleine ambachtslieden en

schippers geweest.411

Zwitserse doopsgezinden en hun nazaten behoorden in de stad eveneens tot de

lager geplaatsten in de stedelijke economie. De in 1711 gearriveerde groep

vluchtelingen bestond voor het merendeel uit bergboeren en ambachtslieden.

406. Feenstra, Spinnen in het web, 47.

407. Over de zilversmedenfamilie De Booser, zie: M.A. de Visser, De Groningse zilversmeden familie De

Booser (z.p., z.j.).

408. Het ging in 1721 om de apothekers Sijwert Fransen (ca. 1654?-1725) en Antonie Deknatel

(ca. 1687?-1755), goud en zilversmeden Frederik en Willem de Booser, lakenkoopman Pieter de

Booser, graanhandelaar Izaak van Delden en koopman Gerrit Lamberts Knijpinga.

409. De geboorteplaatsen van de leden van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen zijn veel gespreider

dan van de Groninger Oude Vlamingen. Dat wordt misschien verklaard door ambulante schippers

die relatief vaker lid waren van eerstgenoemde gemeente.

410. In 1809 ging het om: apotheker Willem Deknatel (1745-1817), jeneverstoker Jan Hindriks Blaupot

(ca. 1759-1826), zilversmid Hindrik Pieters Kremer (ca. 1767–1836) en de grotere kooplieden Pieter

van Bergen (1744-1816), Wolter Geerts Cool (gest. 1826), Jan Jans Haak (ca. 1768-1820) en Olfert

Fiepkes Koolman (ca. 1765-1829).

411. De economische activiteiten van de mannelijke leden van de gemeente van Vlamingen beperkten

zich tot ambachten. Onder hun leden zijn verschillende (koeken-)bakkers aan te treffen, zoals onder

andere Sijwert Pieters (ca. 1650?-1699/1700). Vlamingen hielden zich niet bezig met meer

fabrieksmatige productie. Uitgezonderd de familie Cool, waren er geen gegoede Vlaamse koop-

liedengeslachten in de stad Groningen.

98

DEEL II. ‘DE TONEELSPELERS’



Slechts een enkeling bracht een grotere som geld mee. De meerderheid beschikte

over te weinig middelen om zelfstandig een nieuw bestaan op te kunnen bouwen.

Het Fonds van Buitenlandse Noden dat door doopsgezinden uit de Republiek van

middelen werd voorzien, vergoedde de kosten van eerste opvang en de daarop-

volgende vestiging. Bij de plaatsing van de vluchtelingen werd rekening gehouden

met de individuele mogelijkheden. Vluchtelingen met ervaring in de landbouw

werden naar het platteland van het gewest Stad en Lande overgebracht en

vestigden zich op gehuurde boerderijen, vooral ten westen en oosten van de stad

(Hoogkerk e.o, Hoogezand e.o.). Het deel van de groep met de minste mogelijk-

heden om zichzelf te bedruipen kwam in Gorredijk e.o. terecht.412 Slechts een

kleine groep vestigde zich in de stad Groningen, onder hen verschillende

koemelkers.413 Koemelkers verkochten langs de deuren melk van de door hen

gemolken koeien en verdienden bij door koeien van anderen op melk te nemen.414

Achttiende-eeuwse nazaten van deze vluchtelingen in de stad verdienden de kost in

weinig voorname beroepen, zoals bijvoorbeeld drekschipper.415

De eerste Nederlandse doopsgezinden die zich aansloten bij deze Zwitserse

vluchtelingen behoorden tot een andere sociale laag, de kring van grote kooplieden

en fabrikanten. De kleine Zwitserse vermaning in de stad werd sindsdien bevolkt

door enerzijds arme vluchtelingen en hun nazaten en anderzijds door gegoede

kooplieden.416Verschillende van deze Nederlandse nieuwkomers keerden zich later

weer van de Zwitserse gemeente af. Nederlanders die bij deze gemeenschap aange-

sloten bleven, behoorden tot dezelfde economische laag van arme ambachtslieden.417

Vrouwen418

De vrouw speelde in het economische leven van de achttiende eeuw een actieve rol

in de Republiek.419Het Amsterdamse kohier van de personele quotisatie uit 1742

412. Visser, ‘Amischen in Nederland’, 116.

413. Bijvoorbeeld een aantal leden uit de familie Lauffer. Meer dan eens wisselden Zwitserse

vluchtelingen van vestigingsplaats binnen de Republiek om zich bijvoorbeeld bij familieleden te

voegen.

414. RHC GrA, Weeskamer 1757, fol. 29c, d.d. 1757, Groningen: uit de nalatenschap van lakenkoopman

Derk Teunis blijkt dat hij een gebeterde melkkoe bij de Zwitserse weduwe Steffen Simons op melk

had gedaan.

415. Bijvoorbeeld de Zwitserse drekschippers Izaak Leutscher, Jannes Brukker en Jan Davids dienden

een verzoek in bij Burgemeesters en Raad van Groningen, zie: RHC GrA, ‘requestboeken’,

20 december 1791, Groningen.

416. Het ging hier bijvoorbeeld om apotheker Abraham Stevens Cremer (1686-1749), microscoop- en

uurwerkmaker Gerrit Stevens Cremer (1696-1755) (afb. 65-66) en koekenbakker Willem Berends

Cremer (1676-1750/1) en koopman Willem Gerrits Cremer (1691-1742).

417. Bijvoorbeeld de uit Warffum afkomstige koemelker Albert Jans Nieuwenhuis sloot zich na zijn

huwelijk met Antje Rudolfs Leutscher, een Zwitserse afstammelinge, bij de Zwitsers aan. Ook de uit

Sauwerd afkomstige Derk Samuels Hofman (1739-1821) deed dat. Nazaten van Nieuwenhuis en

Hofman bleven de Zwitserse gemeente trouw.

418. Voor recente literatuur over arbeid door vrouwen zie ondermeer: E. Kloek, Vrouw des huizes. Een

cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw (Amsterdam 2009), M. van Dekken, Brouwen,

branden en bedienen. Productie en verkoop van drank door vrouwen in de Noordelijke Neder-

landen, circa 1500-1800. Vrouwen en werk in de vroegmoderne tijd (Amsterdam 2010) en E. van

Nederveen Meerkerk, De draad in eigen handen. Vrouwen en loonarbeid in de Nederlandse

textielnĳverheid, 1581-1810 (Amsterdam 2007).
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sloeg alle taxabele lieden die zeshonderd gulden of meer per jaar verdienden of

verteerden, aan.420Vrouwen die een beroep uitoefenden vormden vijftien procent

van alle taxabele personen. Blijkens het Leidse kohier, waarin alle personen

werden opgenomen in 1749, ongeacht het inkomen, was 24,2 procent van de

beroepsbevolking vrouw.421 In zowel Amsterdam als Leiden was de overgrote

meerderheid van deze vrouwen ongehuwd of weduwe. In genoemde kohieren

werden maar uiterst weinig gehuwde vrouwen vermeld. Dat zo weinig gehuwde

vrouwen volgens de kohieren een beroep uitoefenen, vertekent volgens Haks de

werkelijkheid. Ruim tien procent van de mannelijke gezinshoofden in Leiden

oefende een nevenberoep uit. Meestal betrof het een man die in de nijverheid

werkzaam was en als bijverdienste een winkeltje dreef. Volgens Haks nam juist de

gehuwde vrouw deze laatste taak op zich.422Daarnaast hielpen veel vrouwen mee

in het hoofdberoep van de man. De vertekening van de Amsterdamse cijfers wordt

bovendien veroorzaakt door de inkomensgrens. Dienstboden en ander vrouwelijk

personeel zijn op het kohier niet terug te vinden. Dat juist vrouwen als dienstbode

werkzaam waren, blijkt uit de gegevens van Leiden. Van de rond 2.300 vrouwen in

het Leidse kohier waarbij een beroep stond aangetekend, waren tweeduizend

dienstbode.423

Een adequate vergelijking met de stad Groningen is onmogelijk, omdat van

deze stad geen vergelijkbare belastingkohieren bewaard zijn. Wel is bekend dat

vrouwen zich zeer regelmatig lieten inschrijven in het Groningse kooplieden- en

kremergilde. Daaruit blijkt dat zij actief deel namen aan het economisch verkeer.

Veel meisjes van ongeveer zestien tot twintig jaar oud, waaronder van doops-

gezinde afkomst, lieten zich in gilden als winkeldochter intekenen. Tot aan hun

huwelijk droegen zij aldus bij aan het gezinsinkomen van hun ouders.424

Ongehuwd gebleven vrouwen die in het koopliedengilde waren ingeschreven,

waren zo in staat hun eigen koopmanschap uit te oefenen. Debora (ook wel:

Dieuwertje) van Geuns (1756-1836) (afb. 5) liet zich bijvoorbeeld eerst op

zestienjarige leeftijd als winkeldochter bij juffrouw Numan intekenen in het

genoemde koopliedengilde.425 Haar moeder, de weduwe Jan Stevens van Geuns,

dreef op dat moment een Franse winkel in de Oude Boteringestraat. In 1790, op

34-jarige leeftijd liet de ongehuwde Debora zich vervolgens als lid intekenen in

hetzelfde gilde en nam ze de winkel van haar moeder over.426Omstreeks 1794 nam

419. D. Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw (Utrecht 1985) 150-156.

420. W.F.H. Oldewelt, Kohier van de personeele quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742 (Amster-

dam 1945).

421. Haks, Huwelijk en gezin, 156.

422. Ibidem, 157.

423. Haks, Huwelijk en gezin, 156 en 170.

424. Regelmatig was één of beide ouders van deze meisjes al overleden. Bijvoorbeeld Renske ten Cate

(1742-1821) werd in 1762 winkeldochter bij J. Hesselink en Sieke Tijssen Buitenwerff (geb. 1747)

in 1765 bij H. van Olst, zie: RHC GrA, Gilden, inv. nr. 31, Kooplieden of Kramers. Naamlijst van

gildeleden, fol. 47vo en 55. Soms kwamen deze meisjes, zoals Janneke en Elizabeth Vissering, van

buiten de stad, zoals in hun geval uit Oost-Friesland.

425. RHC GrA, Gilden, inv. nr. 31, fol. 71vo.

426. Ibidem, fol. 107vo.
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ze zelf weer een winkeldochter in dienst.427 Neef Jacob van Geuns (1769-1832)

schreef over Debora in 1795:

‘Voorts gaat het Deb. indien ik mijn eigen oordeel, haar getuigenis en de

denkbeelden van anderen mag gelooven, zeer wel. Zij is eene vigelante koopvr.

die zeer veel debiet heeft, jae meer volgs haer zeggen dan haer moeder ooit gehad

heeft. Zij doet geene groote inslaagen, daar haare meeste waren aan mode

onderworpen is en ontbied dus liever een maal meer, dan gevaar te loopen van

veel te laaten leggen. Zij betaalt zeer prompt haare schulden, en is altijd vrij wel

van geld voorzien. Haar huishouding wordt spaarzaam behandelt. Veel en zeer

veel heeft zij met haar Franse winkel te doen. Een voordeelig tijdstip heeft zij

gehad met het verkoopen van nat. cocarden en linten, waar van zij goede voorraad

in tijd had opgedaan. Wel 2 daagen agter elkander hebben daar 6 vrouwen

gezeeten aan het vervaerdigen van cocardes. Eerst werd daar nog wel een nagt

aangeknoopt en deeze dingen werden van 36 s. tot 8 en 4 s. verkogt. Zij heeft daar

zeer goede reekening bij gemaakt.’
428

Dat koopvrouwen ook niet schroomden om zo nodig met behulp van het gerecht

hun gelijk te halen, blijkt uit het voorval van de doopsgezinde Armgard Idskes

(1683-1736). Zij had vijf weken na het overlijden van haar moeder in 1709 het

gildelidmaatschap gewonnen en dier lakenwinkel zelfstandig voortgezet. In 1718

diende ze bij het stadsbestuur een verzoek in dat de executoriale titel die ze bij het

gerecht had verkregen nu ‘sonder verder dilay’ werkstellig gemaakt moest worden.

Haar was namelijk gebleken dat de veroordeelde debiteur zijn goederen wegvoerde

om ze aan verhaal te onttrekken.429

In het geval zelfstandige voortzetting van een onderneming zwaar viel, was een

nieuw huwelijk of verkoop van de onderneming een optie. De 74-jarige weduwe

van de eerder genoemde grootondernemer Jacob Hesselink koos voor het tweede.

‘Bezonder om zig van de moejelijkheid van maniance van compagnieschappen

(…) te ontdoen’,

besloot ze daarom een jaar na het overlijden van haar echtgenoot de twee

zeepziederijen en jeneverstokerij aan haar zonen over te dragen.430

Tot slot de dienstboden. Ook de stad Groningen kende een vrouwenoverschot

in de achttiende eeuw. Jonge vrouwen trokken van het omliggende platteland naar

de stad om een betrekking in de huishouding te vinden. Deze dienstboden

wisselden regelmatig van werkgever. Het is volgens Haks een mythe dat ze tot

de laatste snik één familie dienden. Huwelijk of betere verdiensten elders maakten

meestal een einde aan het dienstverband.431 In Groningen begonnen dienstboden in

427. Ibidem, fol. 116.

428. I.H. van Eeghen, Meniste vrijage. Jakob van Geuns (1769-1832), Gronings dokter, Amsterdams

‘kassier’ (Haarlem 1969) 94.

429. RHC GrA, ‘requestboeken’, 25 november 1718, Groningen. Armgard Idskes was ten tijde van het

verzoek inmiddels gehuwd. Uit het verzoek blijkt dat ze zelfstandig optrad, mogelijk omdat de

procedure tegen de wanbetaler al voor haar huwelijk was opgestart.

430. RHC GrA, RA, III-x-188, fol. 123vo, 28 juli 1788, Groningen.

431. Haks, Huwelijk en gezin, 172.
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mei met hun contract. Tussentijds vertrek was niet toegestaan op verbeurte van

loon. De werkgevers daarentegen konden wel tussentijds opzeggen, zelfs zonder

opgave van redenen.432 Familierelaties of doopsgezinde connecties hielpen bij het

vinden van een huishouding. Zo kan bijvoorbeeld de doopsgezinde Bonneke

Harckes, afkomstig uit Midwolderhamrik en in de verte verwant aan Toncko Jans

Modderman (1665-1741), op diens voorspraak als meid bij een familielid van

Toncko terecht zijn gekomen in de stad.433

Ongehuwde vrouwen uit meer gegoede doopsgezinde kringen, zoals Annigje

Hesseling (1728-1807), konden ook in een huishouding emplooi vinden, zonder

dat ze als dienstbode gekwalificeerd moeten worden. Vrouwen, zoals Hesseling,

functioneerden als gezelschapsdames en stuurden de dienstboden aan in een

huishouden van (ongehuwde) verwanten. In het dagboek van Gerrit Middagten

(1715-1786) werd Hesseling, ter onderscheiding van de andere vrouwen in zijn

huishouding, niet als meid aangeduid en nam ze in tegenstelling tot de

meiden volop deel aan Middagtens sociale leven.434 Enige jaren later werd zij

door huwelijk in de familie van de welvarende Middagten opgenomen.435

Tot besluit

De sterke vertegenwoordiging van Groninger Oude Vlamingen in meer fabrieks-

matige productie in de stad Groningen in de loop van de achttiende eeuw vertoont

overeenkomsten met de situatie in Deventer. In 1795 waren ook daar Groninger

Oude Vlamingen, sterker nog dan in Groningen, oververtegenwoordigd onder de

lokale fabrikanten.436

III.2. Economische relaties

‘begeerig (…) om syn avontuur te soeken’
437

In de achttiende eeuw kenmerkte de beroepsuitoefening door stad-Groninger

doopsgezinden zich door een zeer sterke onderlinge verwevenheid. Bij voorkeur

zocht men in de eigen bloedgroep een leermeester voor zonen en een zakenpartner

voor een compagnieschap. Daarin weken zij waarschijnlijk niet af van hun

432. P. Brood, Het oude Groninger recht in hoofdlijnen (Groningen 1999) 53.

433. Bonneke Harckes werd meid bij oliemolenaar Gerrit Reints Beerta (1692-1725), zie: RHC GrA,

Weeskamer, 1726, fol. 31, 1 januari 1726, Groningen.

434. Nationaal archief (hieronder voortaan: NA), Collectie 309, Familiearchief Vissering, 1792-1936

(hieronder voortaan: FV), toegang 2.21.183.88, inv. nr. 35, dagboek Gerrit Middagten (1764-1769).

435. Zie hoofdstuk X.

436. N.N., ‘Twede vervolg-lyst van inlandsche fabrieken en trafieken te Deventer’, Nieuwe Algemene

Konst- en Letter-bode voor meer- en min-geőeffenden 100 (1795) 175, somt 68 ‘fabrieken en

trafieken’ op, waarvan minimaal acht in handen van Groninger Oude Vlamingen.

437. Fragment uit een sollicitatiebrief van de doopsgezinde C.J. Verver waaruit blijkt waarom hij vanuit

Groningen in Amsterdam zou willen werken, zie: SAA, AFB, inv. nr. 1214, Brieven aan Jan Isaak

de Neufville (en comp.) uit de Republiek 1726-1765: brief C.J. Verver, d.d. 1759 (geen dag/maand).
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tijdgenoten. Het was bijvoorbeeld gebruikelijk personeel te werven van dezelfde

kerkelijke gezindte.438

Leerknechten

Vaders leidden regelmatig zelf hun zonen op om uiteindelijk de ouderlijke

onderneming voort te kunnen zetten. Indien een vader zijn zoon voor een ander

ambacht bestemde, dan werd de jongen vrijwel altijd bij een geloofsgenoot in de

leer gedaan. Binnen het door doopsgezinden gedomineerde koekenbakkersam-

bacht ontstond in Groningen op deze manier een hecht doopsgezind netwerk. Ter

illustratie dient het netwerk van koekenbakker Jan Thijs (gest. 1676-79). Hij had

niet alleen een zoon tot koekenbakker opgeleid, maar ondermeer ook Simon

Pauwels (ca. 1635?-1693/4), zoon van een doopsgezinde leerlooier. De enige zoon

van deze Pauwels werd vervolgens weer koekenbakker en leidde weer andere

doopsgezinde jongens op.

Na de leertijd, het afleggen van de meesterproef en de betaling van admissiegeld

werd een leerknecht als gildelid opgenomen. Rond dezelfde tijd trad de jonge

meester doorgaans in het huwelijk en begon hij aan de opbouw van een zelfstandig

bestaan. Als geen ouderlijk bedrijf over te nemen was, bestond mogelijk de

gelegenheid een bakkerij te huren of te kopen van de erfgenamen van een overleden

doopsgezinde koekenbakker. Zo leerde de doopsgezinde Jan Pieters Dijk (ca. 1671-

1719), zoon van een leerlooier/schoenmaker, het koekenbakken van voornoemde

Pauwels die tijdens de leerperiode van Dijk stierf. Hij zette daarop zijn leertijd voort

bij een leeftijdgenoot, de eveneens doopsgezinde koekenbakker Jacob Pieters

Saaxuma (ca. 1670-1730). Na afloop van de leertijd huurde hij vervolgens eerst de

bakkerij van de erfgenamen van zijn overleden leermeester en kocht daarna in 1699

van een andere geloofsgenoot een koekenbakkerij.439 Het voorbeeld illustreert de

nauwe onderlinge relaties. Huwelijksbanden verstevigden deze banden extra, omdat

doopsgezinde koekenbakkers ook nog eens binnen de eigen beroepskring huwden.440

Hetzelfde patroon van onderlinge nauwe verwevenheid is ook bij andere beroepen

aan te wijzen. Dat leerjongens van doopsgezinde huize ook vrijwel uitsluitend bij

geloofsgenoten het broodbakken leerden, zal niet verbazen. Bij lakenkooplieden valt

een vergelijkbaar doopsgezind netwerk te ontwaren (afb. 67).441 Eén ontspon zich

bijvoorbeeld rondom Jacob Derks Huizinga (1659-1736) en één rondom de familie

Van der Boogh.

438. Zie bijvoorbeeld de personeelsadvertentie geplaatst door dr. Forsten te Veendam. Hij zocht een

protestantse tuinman, zie: Groninger Courant, 12 november 1776, nr. 91.

439. RHC GrA, Gilden, inv. nr. 106, Koekenbakkers. Register, bevattende verklaringen van raads-

gecommitteerden over afgehoorde rekeningen, verklaringen van overdracht van gildegoederen en

lijst van aangiften van leerjongens, fol. 23 en 27, 18 mei 1693, Groningen: Jan Peters werd als

leerknecht ingeschreven bij Sijmen Paules. Op 23 juli 1695 werd hij ingeschreven bij Jacob Peters.

Op 1 mei 1699 werd de aankoop van een pand in de Zwanestraat zz van de erfgenamen van Berend

Feddes geregistreerd. RHC GrA, RA, III-x-78, fo. 58, Groningen.

440. Zie voorts: par. VIII.2.

441. Zie: RHC GrA, Gilden, inv. nr. 20, Naamlijst van aangenomen leerknechten.
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Huizinga was als 21-jarige boerenzoon naar de stad gekomen en als leerknecht

bij lakenkoopman Jan Arends Block (1640-1708) aan de slag gegaan.442 De

leermeester woonde in het pand genaamd het Block in de Oude Boteringestraat

(afb. 70). De contacten tussen de families Huizinga en Block dateerden van

vroeger datum. De vaders van Huizinga en Block kenden elkaar, omdat Huizinga

sr. diaken was van de doopsgezinde gemeente in Huizinge. Block sr. was Oudste.

In die laatste hoedanigheid bediende Block in alle gemeenten van de Groninger

Oude Vlamingen op gezette tijden de doop.

Na zijn leertijd werd Huizinga lakenkoopman in de Brugstraat en leermeester

van verschillende jongens van doopsgezinde huize, waaronder de uit Oost-Fries-

land afkomstige Albert Lubberts Cremer (1666-1713). Cremer vestigde zich na

zijn leertijd definitief in de stad en kocht, net als Dijk, een winkelpand van een

geloofsgenoot. In dit pand zou vervolgens meer dan honderd jaar een lakenwinkel

gedreven worden door een doopsgezinde.443Een dochter van Huizinga huwde met

de doopsgezinde lakenkoper Harmen Barlagen (1701-1764) (afb. 109) die

vervolgens op zijn beurt weer als leerknecht aannam de doopsgezinde Jan Berends

Houttuijn (1719-1749). Houttuijn, het wordt voorspelbaar, nam na zijn leertijd het

winkelpand en -voorraad over van de gestorven doopsgezinde lakenkoopman,

Derk Teunis.444

Rondom de familie Van der Boogh bestond een identiek netwerk. Onder de

leerknechten van de drie lakenkopende broers Teunis, Frerik en Izaak Freriks zijn

jongens te vinden uit doopsgezinde families, zoals Van Calcar, Ten Cate, Greving

en Miedema. Ook zij namen later lakenwinkels van geloofsgenoten over.

Kenmerkend voor voornoemde netwerken is de naar binnen gerichte oriëntatie.

Allereerst werden de zonen van doopsgezinde huize voornamelijk bij geloofsge-

noten van de eigen denominatie ondergebracht. Het kwam voor dat een Groninger

Oude Vlaming bij een leermeester behorend tot de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen in de leer ging, maar dat bleef een uitzondering. Gereformeerden

hadden kennelijk minder moeite met een doopsgezinde leermeester. Regelmatig

werden gereformeerden bij hen als leerknechten in het gildeboek aangetekend. Een

goede reputatie als ambachtsman kan daarbij de doorslag hebben gegeven.

De naar binnen gerichte oriëntatie blijkt voorts uit de herkomst van de

leerknechten. Uit de gegeven voorbeelden blijkt dat in een aantal gevallen leer-

knechten van doopsgezinde huize van elders naar de stad kwamen.445 De grote

442. RHC GrA, Gilden, inv. nr. 30, Kooplieden of Kramers. Naamlijst van oldermannen en hovelingen.

1600-1658 en 1680-1745; Naamlijst van gildeleden, -knechten, -zoons en -dochters en gestorven

gildebroeders. 1593-1741, fol. 213, d.d. 1680.

443. In 1700 werd het pand in eigendom verworven door Willem Jacobs Hesselink. In 1715 droegen de

erfgenamen van Cremer het pand over aan lakenkoper Jacob Willems Hesselink (1684-1768,) die

eigenaar bleef tot 1763. In dat jaar werd diens zoon Albert (1733-1802) eigenaar, hij bleef dat tot

1795. Diens schoonzoon Gilles Menalda (1766-1854) was tenslotte eigenaar van 1795 tot 1817, zie:

RHC GrA, toegang 1249, Verzameling mej. De Visser, 1350-1955 (hieronder voortaan: VDV), inv.

nr. 114, Grote Markt, Steentilstraat, Vismarkt.

444. RHC GrA, RA, III-x-131, fol. 48, 28 juni 1747, Groningen.

445. Meer individuele gevallen zijn uiteraard bekend. Frederik Mabé, uit de Haarlemse tak van een

doopsgezinde familie, kwam in 1726 naar Groningen. Jacob Appel kwam in 1707 vanuit Enk-

huizen, Hindrik Hesselink in 1706 vanuit Deventer: RHC GrA, Gilden, inv. nr. 30, fol. 356, 291 en

285vo.
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meerderheid van de doopsgezinde leerknechten in de stad was echter in de stad

geboren. Een stad-Groninger jongeman van doopsgezinde huize was kennelijk niet

zo geneigd om elders in de Republiek of in het nabijgelegen Oost-Friesland zijn

leerperiode te doorlopen.

Als dat toch aan de orde was, werden daartoe familie- en zakelijke relaties

aangewend. In 1761 ging de veertienjarige Gerrit Jacobs van Hovel (afb. 20) in de

leer bij de Zaanse koopman Claas Taan. De leermeester was een oudoom van

Gerrit. Samen met twee andere jongelingen reisde hij onder begeleiding van Taan

naar Amsterdam. Een koffertje met kleding werd door zijn ouders met de Lemster

beurtman nagezonden. Vader Van Hovel schreef vervolgens aan Taan:

‘nu versoek met onse soon soolange hij bij UE mogte weesen soo te doen als oft

UE eijgen waar en hoop dat hij onderwerpelijk en gehoorsaam zijn (sal: MK) en

an UE orders en beveelen mag voldoen.’
446

Twee weken later bleek de jonge leerknecht zo koortsig te zijn dat vanuit

Groningen bezorgd geschreven werd

‘zoo hebt uiwe er niet als last van’.
447

Jan van Delden (1773-1832) (afb. 38), het enig overgebleven kind van oliemolenaar

Izaak van Delden, was in 1785 leerknecht bij Catharina van derMeulen-Taan te Leiden.

Zij was een familierelatie van moederszijde. Moeder Van Delden schreef aan haar:

‘dan versoek ik dat UedE het caracter van moeder over hem moogt anneemen, met

hem te corrigeeren indien hij niet weldoet (…) want hij is nog maar een kind van

11 jaren en niet gewoon op sig selven te staan.’
448

Behalve familierelaties, leidden in enkele gevallen doopsgezinde zakelijke relaties

tot een leerperiode buiten de stad. De Groninger graanhandelaar Alle Pieters

Medendorp (ca. 1705–1756) had in 1756 zijn zoon in de kost gedaan bij de

Amsterdamse geloofsgenoot en makelaar in granen, Jan Berends Cremer. Cremer

voorzag Medendorp in dezelfde tijd van graan en krediet.449Van Eeghen beschrijft

446. Noord-Hollands Archief (hieronder voortaan: NHA), toegang 138, Van der Meulen-Taan (hieronder

voortaan: VMT), inv. nr. 104, Ingekomen brieven bij Claas Taan: brief van Jacob Jacobs van Hovel,

d.d. 10 oktober 1761, Groningen.

447. NHA, VMT, inv. nr. 104: brief van Trijntje Alring-Modderman, d.d. 27 oktober 1761, Groningen.

448. NHA, VMT, inv. nr. 51, Ingekomen brieven bij Catharina Taan betreffende de tegen haar

ingebrachte beschuldiging van poging tot moord op stadhouder Willem V: brief van M. van Delden

(= Menje van Delden-van Olst), d.d. 8 januari 1785, Groningen.

449. RHC GrA, VGG, inv. nr. 346, Registers van vorderingen van schuldeisers ten laste van de

bezittingen van failliet verklaarde of overleden personen in de stad en haar jurisdicties, met indices,

29 januari 1753-24 juli 1759, fol. 179: beschrijving van de beneficiair aanvaarde nalatenschap van

Alle Pieters Medendorp. Hieruit blijkt dat Cremer zowel een vordering had van 11.141 gulden

wegens geleverd graan als een vordering van vijfhonderd gulden wegens kostpenningen. Ofschoon

hij niet tot de Groninger Oude Vlamingen behoorde in de tijd dat Cremer nog in Groningen woonde,

zullen hij en Medendorp elkaar gekend hebben en de basis hebben gelegd voor hun latere zakelijke

relatie.
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ten slotte uitvoerig de zoektocht van Matthias van Geuns naar een geschikte

leermeester voor zijn zoon Jakob in Amsterdam.450

Zakelijke relaties stad-Groninger doopsgezinden

Ambacht en meer fabrieksmatige productie in de stad Groningen voorzagen, als

vermeld, hoofdzakelijk in de stedelijke en regionale vraag naar goederen

en diensten. Boedelinventarissen van doopsgezinde kooplieden bevestigen dat.

Debiteuren woonden zelden buiten de grenzen van het gewest. Uitzondering

hierop vormden graanhandelaren en ambachtslieden werkzaam in de textielnijver-

heid. Deze twee uitzonderingen zijn geenszins voldoende om de handelsfunctie

van de stad Groningen naar waarde te schatten.

De Groninger graanhandelaren haalden hun handelswaar niet alleen uit het

omliggende graanbouwende deel van het gewest, maar ook uit het Oostzeegebied.

Pakhuizen aan de Hoge der A met namen als Dantzig, Elbing en Libau, verwezen

daarnaar. Per schip werd graan en lijnzaad via de Sont over de Noordzee aangevoerd.

Middels het Reitdiep stond de stad immers in open verbinding met de zee.

Rond 1741 waren drie ‘allervoornaamste’ doopsgezinde graanhandelaren in de

stad Groningen actief: Derk Jans Backer, Alle Pieters Medendorp en Jacob

Berends Alring.451 Backer en Alring hadden hun graanhandel gesitueerd aan het

Hoge der A (westkant van de stad). Medendorp zat aan het Cingel (thans:

Turfsingel), in het noorden van de stad. Alring kocht zijn granen ondermeer in

Riga, Koningsbergen, Dantzig als ook in Frankrijk.452

Deze graanhandel werd niet altijd voor eigen rekening uitgeoefend. Ook werd

opgetreden als commissionair of bevrachter. Jacob Cornelis Verver, behorende tot

de Verenigde Waterlanders en Vlamingen, vestigde zich vanuit Friedrichstadt (bij

Hamburg) in Groningen en trad als intermediair op tussen de handelshuizen van

zijn neef Coenraad Zijtsema in Emden (Oost-Friesland) en J.I. de Neufville en comp.

in Amsterdam.453Verver verzorgde ondermeer de correspondentie met betrekking tot

de aan- en verkoop van Riga’s lijnzaad. De firma Abraham & Izaak Hulshoff trad

juist vooral op als bevrachter van schepen met haver en rogge. De twee Hulshoffs

reisden naar Amsterdam om daar met schippers notariële bevrachtingsovereen-

komsten te tekenen. De granen dienden blijkens deze overeenkomsten in Emden

450. Van Eeghen, Meniste vrijage.

451. SAA, AFB, inv. nr. 1273: brief van Steven Jans van Geuns, d.d. 26 september 1741 te Leer. Van

Geuns had op verzoek van De Neufville in Groningen bij graanhandelaren geïnformeerd of ze

geïnteresseerd waren in assurantie- en wisseldiensten van De Neufville in verband met hun handel

op de Oostzee. De drie genoemde graanhandelaren gaven aan daarover te willen denken, maar dat ze

nu al goed bediend werden door hun ‘factooren’, ‘tenzij het voordeeliger was.’

452. SAA, AFB, inv. nr. 1214: brieven van Jacob Berends Alring d.d. 4 december 1745, 4 juni 1747, d.d.

9 juli 1748 en 17 september 1748, Groningen. In deze brieven werd soms van goederen in plaats van

granen gesproken. Uit de bewaard gebleven correspondentie bestaande uit tweeëntwintig brieven

blijkt dat het handelscontact tussen Alring en De Neufville granen en wissels betrof.

453. Zie over de handelscorrespondentie tussen Coenraad Zijtsema en comp. en Jan Iz. de Neufville en

comp.: K. Bartels, 325 Briefe von dem Handelshaus Coenraad Zĳtsema u. Comp. in Leer an das

Handels- und Bankhaus Jan Is. de Neufville u. Comp. in Amsterdam aus d. Jahren 1738-1745,

1748/49, 1751, 1753-1756. Aus dem Niederländischen ins Deutsche übers. und mit Anm. vers. von

Karl Bartels; hrsg. im Rahmen des Arbeitskreises "Die Niederlande und Ostfriesland" (Aurich

1985).
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of Groningen ingeladen te worden en vervolgens naar Londen, Wight, Southhampton

of Sandwich vervoerd te worden om daar te worden gelost.454

Het is niet toevallig dat intensief zakelijk contact bestond tussen het handels-

huis van Jan Iz. de Neufville en comp. en genoemde Groninger kooplieden.455De

Neufville was namelijk doopsgezind. Tussen zijn bewaard gebleven internationale

correspondentie zijn vele doopsgezinde zakelijke relaties aan te treffen. De

Neufville onderhield niet alleen in Groningen contact met genoemde commis-

sionair Verver, lakenkoopman Steven Jans van Geuns, maar ook met vooraan-

staande doopsgezinde lakenfabrikeurs als Wolter ten Cate te Hengelo,

graanhandelaar Coenraad Zijtsema te Leer en verschillende lakenfabrikeurs uit

de familie Alring te Leer.456De Groningers konden De Neufville echter niet al te

veel bieden. Jan Tonckes Modderman (1700-1755), een van de voornaamste

kooplieden in de stad, bedankte voor het aanbod om van de assurantiediensten

van De Neufville gebruik te maken. Zijn rederij en negotie waren niet zo groot en

hij had het risico daarop genomen. Voorts zei Modderman niet noemenswaard deel

te nemen aan het wisselverkeer, behalve dan voor zijn eigen negotie en daarvoor

had hij al zijn kassier.457

Behalve graanhandelaren, onderhielden ook ambachtslieden in de textielnij-

verheid en lakenkopers zakelijk netwerken die tot ver buiten de grenzen van het

gewest Stad en Lande reikten. Anders dan de meeste winkeliers en ambachtslieden

in de stad leverden vooral textielwerkers niet alleen aan klanten in het nabijgelegen

Drenthe en Friesland, maar ook in de provincies Gelderland en Brabant.458

Lakenkooplieden deden bovendien hun inkopen in de bekende lakensteden Haar-

lem en Leiden, evenals in Amsterdam, Utrecht en Monnikendam.459

Het bleek al dat voor een geschikte leermeester buiten de stad familie- en

zakelijke relaties van belang waren. De sociëteiten waarbij de verschillende

doopsgezinde gemeenten waren aangesloten, boden gelegenheid om zakelijk te

454. Bijvoorbeeld: SAA, toegang 5075, Archief van de notarissen ter Standplaats Amsterdam, inv. nr.

15711, notaris Engelbertus Marinus Dorper, d.d. 2 februari 1778, en ibidem, toegang 5075, Archief

van de notarissen ter Standplaats Amsterdam, inv. nr. 10891, notaris Salomon Dorper, d.d. 3 juni

1778, Amsterdam.

455. Over het handelshuis De Neufville en comp., zie: J.W. Veluwenkamp, Ondernemersgedrag op de

Hollandse stapelmarkt in de tijd van de Republiek. De Amsterdamse handelsfirma Jan Isaac de

Neufville & Comp. 1730-1764 (Leiden 1981).

456. Wolter ten Cate (1701-1796), ook bekend als Wolteroom, was vermaner vanaf 1736 en vanaf 1755

tot aan zijn dood in 1796 Opziener bij de Groninger Oude Vlamingen, zie over hem: A.J. van der Aa

(e.a.), Biographisch woordenboek der Nederlanden: bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige

personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland heben vermaard gemaakt 3 (Haarlem 1858)

235-237.

457. SAA, AFB, inv. nr. 1214: brief van Jan Tonckes Modderman d.d. 14 augustus 1745, Groningen.

458. RHC GrA, Weeskamer, 1760, fol. 21, 29 mei 1760, Groningen. Inventaris van de (vijfschacht)wever

Teunis Jans ten Cate. De afnemers woonden ondermeer in ’s-Hertogenbosch, Tiel, Arnhem,

Hoogeveen, Assen en Harlingen.

459. Voorbeelden: ibidem“ 1702, fol. 41, 22 september 1702, Groningen (Jacob Derks Huizinga),

ibidem, 1747, fol. 16, 15 juni 1747, Groningen (Frederik ten Cate), ibidem, 1767, fol. 6, 16 maart

1767, Groningen (Albert Jacobs Hesselink) en ibidem, 1727, fol. 22, 9 juni 1727, Groningen (Arend

Willems Hesselink). Tot de Haarlemse leveranciers hoorden bijvoorbeeld verschillende fabrikeurs

uit de Haarlemse tak van de doopsgezinde familie Mabé. Tot de Amsterdamse leveranciers

behoorden ondermeer leden van de familie De Lanoy.
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netwerken. Naar de sociëteitsvergaderingen zond elke aangesloten gemeente een

aantal afgevaardigden. De vergaderingen namen een week in beslag, zodat ook

voldoende gelegenheid bestond om elkaar zakelijk te spreken. De afgevaardigden,

vrijwel allemaal behorend tot dezelfde sociale laag van grotere kooplieden, waren

op deze manier in de gelegenheid om de banden te verstevigen. Leden van de

familie Mabé, lintenfabrikanten te Haarlem, vertegenwoordigden regelmatig de

verwaarloosbaar kleine gemeente van Groninger Oude Vlamingen aldaar. Ver-

schillende Mabé’s leverden in die tijd aan geloofsgenoten in Groningen. Behalve

een goede prijs-kwaliteitverhouding van de waren, hebben deze contacten de

handel vergemakkelijkt. Oudsten, die jaarlijks de gemeenten afreisden om de doop

toe te dienen, gebruikten deze reizen ook voor privédoeleinden. Ook de verkiezing

van een Oudste haalde de onderlinge banden nog eens extra aan. Voorafgaand aan

de verkiezing reisden de kandidaten gedurende enige maanden door de Republiek

en Oost-Friesland langs alle bij de sociëteit aangesloten gemeenten om proef-

predikaties te houden. Tijdens deze reizen logeerden de kandidaten bij geloofsge-

noten en was er gelegenheid om tot zaken te komen.

Onderlinge familiebanden tussen doopsgezinde koopliedenfamilies vormden ten

slotte nog een extra element in het zakelijke verkeer. Ze stelden Groningse koop-

lieden in staat contacten te onderhouden met bijvoorbeeld houtkopers en walvis-

vaarders in de Zaan, alsmede met textielfabrikeurs in Haarlem en Twente.460Maar

voorts ook met kooplieden in Beverwijk en Deventer.461 Ook contacten buiten de

Republiek werden onderhouden. De contacten met Oost-Friesland hadden een lange

traditie. Het gewest Stad en Lande was voor de aansluiting bij de Republiek immers

altijd georiënteerd geweest op de nabijgelegen Duitse gebieden. De Groninger

Oudvlaamse gemeenten daar waren ook bij de Sociëteit aangesloten. Maar ook

verder dan Oost-Friesland reikten de zakelijke relaties. Friedrich Modderman,

gehuwd met een stad-Gronings, doopsgezind meisje, woonde bijvoorbeeld in Altona

bij Hamburg. Een doopsgezinde Medendorp verbleef rond 1800 in Koningsbergen

(Pruisen) waar ook een doopsgezinde gemeenschap was.

Compagnieën van stad-Groninger doopsgezinden

De onderlinge, zakelijke relaties werden voorts versterkt door samenwerkingsver-

banden die doopsgezinde kooplieden met elkaar aangingen. Typisch doopsgezind

waren deze verbanden niet. Andere kooplieden werkten ook op deze wijze samen.

Deze Groninger compagnieën hadden doorgaans twee tot drie compagnons en

beperkten zich meestal tot één handelsactiviteit. Een boekhouder deed de admi-

nistratie. De compagnons kochten af en toe gezamenlijk pakhuizen voor hun

onderneming. Regelmatig namen kooplieden gelijktijdig deel aan verschillende

compagnieën. Gerrit van Olst Azn (1734-1807) participeerde bijvoorbeeld niet

460. De Zaanse families Bleeker en Taan waren nauw verwant aan de families Van Olst, Modderman en

Alring in Groningen. De Haarlemse tak van de familie Mabé was verwant aan de families

Modderman en Van der Boogh. De Twentse families Ten Cate en Hulshoff hadden talrijke

familierelaties met stad-Groninger doopsgezinde families.

461. De Beverwijker azijnfabrikanten Cool waren bijvoorbeeld verwant aan de Groninger families

Verver en Alring. Vrijwel de gehele doopsgezinde bovenlaag in de stad Groningen was verwant aan

gegoede Deventer koopliedenfamilies, zoals Bussemaker, Van Calcar, Cremer/Kremer en Van

Delden.
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alleen met genoemde broers Toncko en Jan Modderman (afb. 93 en 94) in een

oliemolen aan het Schuitendiep, maar ook met zijn broer Berend van Olst Azn

(1748-1806) (afb. 79) en H.J. Verschuir in een wijnnegotie (firma Berend van Olst

& comp.) en met dezelfde broer in een loodgieterij en een azijnmakerij.

Er waren vele van deze doopsgezinde compagnieën. Zo werd voor gemeen-

schappelijke rekening ondermeer in graan, onroerend goed en lijm gehandeld.462

Vanwege het grote bedrijfsrisico (brandgevaar) werden molens meestal in compag-

nieschap geëxploiteerd.463De bouw en exploitatie van korenmolen De Eendracht

aan de zuidzijde van het Reitdiep gelegen, illustreert goed de doopsgezinde

zakelijke samenwerkingsverbanden. De doopsgezinde kooplieden Coenraad

Verver (1740-1802) en Pieter Tijssen Buitenwerff (1741-1779), laatstgenoemde

was tevens bakker, investeerden ruim negenduizend gulden in materialen en

arbeidslonen om genoemde molen te laten timmeren. Koper van de nieuwe molen

werd de doopsgezinde Gerrit Hindriks Hesseling (1740-1821) (afb. 43), die een

zwager was van Buitenwerff. Om de financiering voor de aankoop rond te krijgen,

leende hij geld van voornoemde broers Gerrit en Berend van Olst Azn.464 Ter

spreiding van risico droeg de koper vervolgens in 1783 de helft van de eigendom

over aan een derde en exploiteerde sedertdien de molen met hem in compagnieschap.

De geldschieters spreidden ook hun risico. De vordering werd vijf jaar later over-

gedragen aan een achttal doopsgezinde kooplieden in Groningen en Deventer.465

Het aanzienlijke vermogensverlies dat door molenbrand geleden kon worden,

bracht in 1743 vijftien moleneigenaren ertoe, met instemming van het stadsbestuur,

de eerste Groningse brandverzekeringsmaatschappij op te richten. Onder de op-

richters waren elf doopsgezinden.466Het onderling afgesloten verzekeringscontract

462. Een aantal voorbeelden: RHC GrA, ‘requestboeken’, 18 juni 1710, Groningen: Jan Pieters Dijk had

rogge en weit geleverd aan de compagnie van de weduwe Gerrit Backer en Willem Dijk, RHC GrA,

Weeskamer, 1715, fol. 3, 15 december 1714, Groningen: de weduwe van Derk Hindriks

participeerde voor 1/18 deel in rogge die uit Libau was aangevoerd. Een van de andere participanten

was haar schoonzoon Toncko Jans Modderman (1665-1741).

Jan Mattheussen van Calcar, zijn schoonmoeder (de weduwe Pieter Stoffers Meringa) en zijn

schoonzuster (de wed. Meringa-Modderman) participeerden elk voor een derde deel als compagnon

in een graanhandel, zie: RHC GrA, Weeskamer, 1739, fol. 37, 18 juni 1739, Groningen.

Microscoopmaker Gerrit Stevens Cremer (afb. 65) trad toe tot de sociëteit van de weduwe

Langenhorst en Jan de Cleijne die aan het Hoornsediep een lijmziederij exploiteerden, zie: RHC

GrA, RA, III-x-110, fol. 20, 23 juni 1732, Groningen.

463. Hiervan zijn verschillende voorbeelden voorhanden: RHC GrA, RA, III-x-98, fol. 214, 24 mei 1721,

Groningen: Berend Popkes Houttuijn en Douwe Willems Ridder maakten afspraken over de

exploitatie van een gezamenlijke houtzaagmolen aan het Schuitendiep.

RHC GrA, RA, III-x-142, fol. 163vo, 20 november 1755, Groningen: Harmen Geerts Alring en

zijn schoonzuster (de weduwe Jan Tonckes Modderman) kochten elk de helft van een dubbele olie-

en pelmolen van de familie Beerta aan het Schuitendiep wz. voor 6.500 gulden.

464. RHC GrA, RA, III-x-176, fol. 155, 12 mei 1779, Groningen.

465. Ibidem, III-x-178, fol. 67vo, 10 mei 1780, Groningen en ibidem, III-x-185, fol. 84vo, 28 mei 1785,

Groningen.

466. Ibidem, III-x-125, fol. 205, 1 maart 1743, Groningen. De elf doopsgezinde oprichters waren: Berend

Popkes Houttuijn, Mattheus van Calcar, Gerrit Garbrands Arkema, Douwe Willems Ridder, Simon

Jans Blaupot, Abel Thomas Langerhuizen, Popke Berends Houttuijn, Cornelis Berends Houttuijn,

Jan Gerrits Beerta, Frederik de Booser en Frouke Jans Dikland, gehuwd met Frederik de Booser. De

vier overigen waren: luitenant David Dijk, vaandrig Albert Assies, convooimeester N. van

Buttingha en gezworene J. de Drews.
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verplichtte de deelnemers verzekeringspenningen te voldoen waarmee een kas werd

gevormd waaruit een verzekeringsuitkering kon worden voldaan.

Een van de weinige doopsgezinde compagnieën met veel participanten was de

in 1762 opgerichte maatschappij tot het kopen van scheepsbrieven.467 In 1784 telde

deze maatschappij elf participanten. De maatschappij was vermoedelijk ontstaan,

nadat scheepsbrieven uit de nalatenschap van Jan Mattheussen van Calcar (1676-

1747) jarenlang onverdeeld waren gebleven tussen diens erfgenamen. Vrijwel alle

in 1784 genoemde participanten waren namelijk diens afstammelingen.468 Over-

lijden van een participant zorgde voor het uitdijen van het aantal gerechtigden tot

de gemeenschap en maakte beheer steeds moeilijker. De slagvaardigheid werd

vergroot door de inbreng van de scheepsbrieven in een maatschappij met een

boekhouder voor de administratie.469

Een aantal van de participanten van voornoemde scheepsbrievenmaatschappij

was vervolgens in 1780 betrokken bij de oprichting van een scheepsassurantie-

maatschappij.470 Drie jaar later had deze maatschappij vijftien participanten,

waarvan slechts twee niet doopsgezind.471

Uit het voorgaande rijst het beeld op dat Groninger doopsgezinden onderling

zakelijk en financieel stevig met elkaar verbonden waren. Leerknechten werden bij

elkaar ondergebracht, winkels op goede locaties nam men van elkaar over en uit

klantenlijsten blijkt dat doopsgezinden ook wel erg graag in winkels van geloofs-

genoten kochten.472Ook compagnieschappen werden meestal met geloofsgenoten

opgericht. In kapitaalsintensieve ondernemingen, zoals verveningen, traden wel-

gestelde doopsgezinden echter vaker met dito gereformeerden gezamenlijk op. Zo

kocht vermaner Pieter Derks Botterman (ca. 1650?-1721) in 1685 samen met

burgemeester Julsingha (veen)gronden onder Meeden.473 Ook hield hij zich in

1708 met een aantal stedelijke regenten bezig met de vervening van Ommelander-

wijk in het Oldambt.474Buiten de vervening zijn weinig fabrieksmatige activiteiten

467. Zie hierover: H.A. Poelman, ‘Eenige gegevens betreffende den scheepsbouw en de scheepvaart in

de provincie Groningen in de jaren 1751-1795’, Groningsche Volksalmanak (1919) 1-20.

468. RHC GrA, toegang 735, Gerechten in het Westerkwartier 1600-1811, inv. nr. 316, Inventaris van het

archief van het gerecht van de Kampen 1744-1803, fol. 246, d.d. 3 februari 1784.

469. Boekhouder van de maatschappij is geweest Garbrand Gerrits Arkema (1727-1783). Na zijn

overlijden nam Fedde Tijssen Buitenwerff voor de tijd van een jaar de post van boekhouder

waar. Poelman, ‘Eenige gegevens betreffende den scheepsbouw’, 15, spreekt abusievelijk van

Tedde. Evenmin worden de namen van J. Dijk en R. Heuning correct weergegeven.

470. Zie hierover: Poelman, ‘Eenige gegevens betreffende den scheepsbouw’, 19. Mogelijk werd deze

assurantiemaatschappij al in 1774 opgericht. De Groninger Courant, 1 februari 1774, nr. 9, repte

namelijk van de oprichting van een assurantiecompagnie door dertien welgegoede personen met als

boekhouder de doopsgezinde Pieter Tijssen Buitenwerff (1741-1779).

471. Het ging om Hendrik Smit en J.L. Trip. De overige participanten waren op dat moment ondermeer

leden uit de families Van Delden, Van Olst, Van Calcar, Buitenwerff en Arkema.

472. Zie bijvoorbeeld de uitvoerige debiteurenlijst van Toncko Jans Modderman, RHC GrA, Weeskamer,

1705, fol. 41, 30 mei 1705, Groningen.

473. RHC GrA, RA, III-x-64, fol. 134, 4 juni 1685, Groningen.

474. RHC GrA, RA, III-ij, 5 november 1708, Groningen. Raadsheren Joseph Trip en Johan de Drews,

alsmede Lourens Trip en secretaris Lant en Botterman hadden een geschil omtrent venen te

Ommelanderwijk met een ander consortium van regenten waaronder raadsheer Tamminga en dr.

Laman.
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bekend met gereformeerden. De overige zakelijke contacten met leden van andere

gezindten beperkten zich tot financieringen.

Gezamenlijke zakelijke activiteiten tussen adel en Ommelander jonkers ener-

zijds en stad-Groninger doopsgezinden anderzijds waren zeer schaars.475 Uit-

gezonderd in steenfabrieken, belegden adel en jonkers hun vermogen doorgaans

weinig in bedrijven of scheepsaandelen. Zij waren vooral geïnteresseerd in grond

en overheidseffecten.476 Dat waren terreinen waarop stad-Groninger doopsgezin-

den juist veel minder actief waren. Althans, de doopsgezinde belangstelling voor

landbouwgrond als belegging ontstond vooral pas in de tweede helft van de

achttiende eeuw. In de gevallen dat toch sprake was van zakelijke contacten,

beperkte zich dat ook meestal tot financieringen.

Stad-Groninger doopsgezinden als geldschieter

Geld werd in de stad Groningen doorgaans tegen een rente van maximaal vier

procent uitgeleend. Voor zeer kleine sommen kon men terecht bij genoemde bank

van lening, grotere bedragen werden door particulieren verstrekt. Bankiershuizen

ontbraken in de stad, al functioneerden sommige doopsgezinde geldverstrekkers,

zoals mr. Toncko Modderman (1745-1802) (afb. 93), Pieter van Bergen (1744-

1816) en Coenraad Verver (1740-1802), wel zo ongeveer als bankier. Succesvolle

doopgezinde fabrikanten en gegoede kooplieden zetten hun overtollige gelden weg

via leningen, waarvoor tot meerdere zekerheid voor terugbetaling onroerende

zaken werden verbonden.

Adel, jonkers en patriciaat leenden slechts af en toe gelden van stad-Groninger

doopsgezinden. Behalve een verbetering van de verhouding met de stedelijke

overheid door ruime geldleningen in de jaren van Münsterse dreiging, is geen

doopsgezinde invloeduitoefening op het Gronings overheidsbeleid door krediet-

verschaffing bekend.477 De leningen werden in voorkomende gevallen op indivi-

duele basis verstrekt, bijvoorbeeld, omdat partijen elkaar kenden via de Heren

Sociëteit.478

Geldleningen werden door stedelijke doopsgezinden vooral verstrekt aan

mensen behorend tot de middengroepen, zoals middenstanders. Daarnaast vonden

de gelden hun weg naar de eigen familiekring en voor het overige opvallend vaak

binnen de eigen doopsgezinde denominatie. Dat die laatste leningen de verhou-

dingen binnen de geloofsgemeente danig onder druk konden zetten, blijkt uit het

volgende geval.

475. Groninger jonkers zijn van adel te onderscheiden, omdat een juridische basis ontbrak om deze

jonkers als adellijk te kwalificeren, aldus H. Feenstra, De bloeitijd en het verval van de Ommelander

adel 1600-1800 (z.p. z.j. [1981]) 111.

476. Feenstra, Spinnen in het web, 1-2, 11, 41-42, 70 en 215-217.

477. Mogelijk dreigden Friese doopsgezinden door hen verstrekte leningen op te eisen als eisen van

patriotten niet werden ingewilligd eind 1786, zie: Trompetter, Eén grote familie, 234-235.

Trompetter geeft echter geen nadere gegevens over de precieze omvang van deze leningen.

478. In 1800 stelde het doopsgezinde lid Berend van Olst Azn (1748-1806) zich bijvoorbeeld voor

dertigduizend gulden borg voor een ander sociëteitslid, mr. L.T. van Hasselt die de functie van

ontvanger-generaal van het (voormalig) gewest Stad en Lande zou gaan bekleden. De twee kenden

elkaar ook als lid van ’t Nut, zie: RHC GrA, RA, III-x-204, fol. 192, 4 maart 1800, Groningen.
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Alle Pieters Medendorp (ca. 1705–1756) behoorde tot de toonaangevende

Groninger Oudvlaamse familie M(i)edema/Medendorp. Net als vele, andere

mannen in zijn familie vervulde hij een functie binnen de geloofsgemeente. Hij

was diaken. Zijn eerste en tweede echtgenote kwamen uit vergelijkbare families.

Het vertrouwen in Medendorp was groot: hij was in staat veel krediet op te nemen

om zijn zakelijke activiteiten, waaronder een graanhandel, te financieren. Zijn

geloofsgenoten waren hem daarin ruimschoots ter wille geweest, zo bleek bij zijn

overlijden. Uit voorzorg aanvaardde zijn weduwe de nalatenschap beneficiair. De

meerderheid van de mannelijke lidmaten van de gemeente van Groninger Oude

Vlamingen in de stad bleek op dat moment nog geld van hem tegoed te hebben.

Sommigen van hen hadden voor de overledene gewerkt, anderen hadden graan-

zolders aan hem verhuurd.479 In 1757 kregen drie doopsgezinde kooplieden

volmacht van de crediteuren om namens hen op te treden en onroerende zaken

uit de nalatenschap te verkopen. Of de nalatenschap toereikend was om alle

schulden te voldoen, is niet bekend. Veel bleef in elk geval niet over. De weduwe

bleef namelijk behoeftig achter en moest in de jaren 1758-1761 zelfs een beroep

doen op de doopsgezinde diaconie.480 Het overlijden van de schuldenaar en de

nasleep van de afwikkeling van diens nalatenschap moet tot ongerustheid binnen

de gemeente hebben geleid.

III.3. Vermogen

‘Hoe kun je doopsgezinden corrumperen? Alleen door ze rijk te maken.’
481

Over vermogens en inkomens is in bijna iedere elite-studie van de afgelopen

25 jaren wel iets te vinden.482Feenstra heeft bijvoorbeeld voor het gewest Stad en

Lande zowel de vermogens van de Ommelander adel als van de stedelijke regenten

onderzocht. Dit laatste onderzoek kon echter slechts tot globale uitkomsten leiden

wegens beperkt bruikbaar bronnenmateriaal.483

Behalve onderzoeken naar individuele gevallen, ontbreekt systematisch onder-

zoek naar vermogens van kooplieden in de Republiek.484 De Vries en Van der

Woude hebben de vermogens van rijke burgers in Gouda en Hoorn onderzocht,

479. RHC GrA, VGG, inv. nr. 346, fol. 179, Groningen: ‘Ter instantie van Hyltje Jans Blaupot, wed.

koopman Alle Pieters Medendorp als legitima tutrix heeft verzocht het beneficium inventari over

de nalatenschap van Alle P. Miedendorp. Aangeslagen 13 augustus 1756 en het zal dienen

24 september 1756.’

480. RHC GrA, DGG, inv. nr. 48, Journaal 1768-1771/1772, 1737-1771/1772.

In 1776 betaalde haar zoon de genoten onderstand terug aan de diaconie, zie: RHC GrA, DGG,

inv. nr. 49, Journaal 1772/1773-1781/1782, 1764-1782.

481. Aldus Galenus Abrahams de Haan in zijn openingsrede van het doopsgezind vermaanhuis in

Zaandam in 1687, geciteerd gevonden in: Kuipers, ‘In de wereld, maar niet van de wereld’, 228.

482. Feenstra, Spinnen in het web, 158.

483. Feenstra, De bloeitijd en het verval, hoofdstukken 1 en 6 en Feenstra, Spinnen in het web, 214-229.

484. Zie bijvoorbeeld het nauwkeurige onderzoek naar de samenstelling en ontwikkeling van het

vermogen van Jan Isaak de Neufville: J.W. Veluwenkamp, Ondernemersgedrag op de Hollandse

stapelmarkt in de tijd van de Republiek. De Amsterdamse handelsfirma Jan Isaac de Neufville &

Comp. 1730-1764 (Leiden 1981).
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onder hen waarschijnlijk ook kooplieden. Feenstra deed een poging aan de hand

van een aantal individuele gevallen de vermogensomvang en -samenstelling te

schetsen van de door hem gedefinieerde ‘subelite’ in het gewest Stad en Lande,

maar dat blijkt vooral een plattelandselite te zijn met een grote nadruk op rijke

boeren.485 Kooplieden komen in zijn onderzoek niet voor. De Vries en Van der

Woude noemen de vermogenspositie van regenten en anderen buiten Holland zelfs

tamelijk duister.486Het navolgende dient om enigszins in deze lacune te voorzien.

Bronnen

Voor het onderzoek naar de vermogens(samenstelling) van stad-Groninger doops-

gezinden staan weeskamerinventarissen, aangevuld met bronnen uit rechterlijke

archieven en literatuur ter beschikking.487 Bronnengebrek staat inzicht in het

inkomen van stad-Groninger doopsgezinden in de weg.

De ter weeskamer ingediende onderhandse inventarissen van doopsgezinden

die bewaard zijn gebleven dateren hoofdzakelijk uit de periode 1700-1750. Bij

testament van seclusie was het ouders toegestaan om inlevering van een inventaris

ter weeskamer uit te sluiten.488Vooral de welgestelde burgerij van de stad maakte

van deze mogelijkheid gebruik. Mogelijk zijn daarom onderhandse inventarissen

van juist welgestelde doopsgezinden uit de tweede helft van de achttiende eeuw

zelden bewaard gebleven.

De weeskamerinventarissen kennen voorts hun beperkingen als bron. Ze geven

niet altijd een compleet beeld van het nagelaten vermogen. Huisraad en kleding

van de overledene blijken regelmatig voorafgaand aan de inventarisatie al in het

openbaar te zijn verkocht. Behalve dat de inventarissen slechts een moment-

opname weergeven, geven ze daarnaast ook een eenzijdig beeld. Na het overlijden

van een ouder met achterlating van een of meer minderjarige kinderen diende de

langstlevende een boedelinventaris te laten opmaken en ter weeskamer in te

dienen, voordat hij een nieuw huwelijk mocht laten afkondigen. Van bezitloze

en kinderloze huishoudens zijn daarom zelden inventarissen opgemaakt.

485. Feenstra, Spinnen in het web, 15 en 219-223. Onder subelite verstaat Feenstra de groep personen die

als eerste kwam na de regeringselite.

486. De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 683.

487. De inventarissen van de weeskamer over de periode 1700-1809 zijn te vinden in: RHC GrA,

toegang 1462, Weeskamer, 1613-1835, inv. nrs. 40-75 en 130-144, Inventarissen van boedels bij de

weeskamer opgegeven. In totaal zijn slechts 106 stuks bewaard uit de periode 1620-1690 en circa

tweeduizend stuks uit de jaren 1690-1809, aldus: Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 70.

Hempenius-Van Dijk onderscheidt drie soorten boedelbeschrijvingen die bewaard zijn gebleven:

(1) boedelbeschrijvingen die ooit aan de weeskamer zijn gepresenteerd, omdat de betreffende boedel

voortaan door voorstanders zou worden beheerd, (2) boedelbeschrijvingen die een opgave behelsden

van vermogensbestanddelen, die aan de betrokken onder voogdij staande minderjarigen waren

nagelaten door derden en (3) boedelbeschrijvingen die eigenlijk de functie hebben gehad van ‘bijlagen’

bij boedelscheidingen en afkopen, waar vader- en/of moederloze minderjarigen bij betrokken waren.

Voor het onderzoek zijn de inventarissen van het eerste type onderzocht.

Voorts verschaffen informatie over vermogens(samenstelling): RHC GrA, VGG, inv. nrs. 3935-

4162, Minuten van akten (RA, III-x 1-228) en RHC GrA, VGG, inv. nrs. 3484-3934, Minuten en

concepten van akten (ten archieve bekend als RA, III-ij).

488. Zie par. VII.2.4.
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De ter stadssecretarie geregistreerde verdelingen van nalatenschappen zijn

slechts als aanvullende bron geschikt. Deze akten beschrijven doorgaans alleen

een gedeelte van de nalatenschap. Volgens art. 2 van de ordonnantie van 19 mei

1613 dienden verzegelingen betreffende volle en gereserveerde eigendomsrechten

geregistreerd te worden. Alleen deze goederen werden dan ook in de geregistreerde

verdelingsakten vermeld. Van de overige goederen van de nalatenschap, zoals

obligaties, contanten en inboedel, werd steevast, zonder verdere specificatie,

vermeld dat ze in goed overleg waren verdeeld. In de totale omvang van het

vermogen bieden de geregistreerde verdelingen dus geen inzicht.

Voor het navolgende onderzoek zijn 47 weeskamerinventarissen geselecteerd

uit de achttiende eeuw.489 Ze betreffen doorgaans huishoudingen met één of meer

minderjarige kinderen en lopende ondernemingen.

Door het beperkte aantal bruikbare inventarissen en het feit dat de meeste

bewaarde inventarissen uit 1700-1750 dateren, kan hier slechts een globale indruk

worden verkregen van het vermogen en de vermogenssamenstelling. Voor de

tweede helft van de achttiende eeuw kan het verkregen beeld slechts met

impressies worden ingekleurd.

Het onderzoek naar vermogenssamenstelling is opgezet overeenkomstig het

onderzoek van De Vries en Van der Woude om vergelijking mogelijk te maken. De

Vries en Van der Woude hebben de vermogenssamenstelling van leden van de

vroedschap en hun familieleden van Leiden, Gouda en Hoorn, alsmede van rijke

burgers van Gouda en Hoorn geïnventariseerd.490Op het door De Vries en Van der

Woude aangebrachte onderscheid tussen huizen en ondernemingen wordt hier

echter een afwijking aangebracht. Ambachtslieden en kooplieden in Groningen

woonden doorgaans in hetzelfde pand, waar zij hun onderneming uitoefenden. Een

onderscheid tussen de waarde van woon- en werkgedeelte is niet te maken. Deze

panden zijn in het onderzoek ondergebracht onder de categorie ‘huizen’ in plaats

van ‘ondernemingen’.491Onder ‘huizen’ zijn hier tevens begrepen (plezier)tuinen,

omdat deze vanwege hun moestuinfunctie zozeer bij de woningen hoorden. Voorts

zijn voor het onderzoek naar de vermogenssamenstelling vermogens met een

negatief saldo buiten beschouwing gelaten. Een negatieve omvang maakt een (te)

afwijkende vermogenssamenstelling aannemelijk.

489. Zie bijlage 2. Voor het onderzoek naar adellijke vermogens in de achttiende eeuw heeft Feenstra

eveneens 45 boedelinventarissen gebruikt, Feenstra, De bloeitijd en het verval, 3.

490. De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 683-686.

491. Ibidem, 684, tabel 11.29. De samenstelling van het gemiddeld vermogen bij overlijden (in

procenten) kent de volgende veertien vermogenscategorieën: huizen, landerijen, heerlijkheden,

obligaties (onderverdeeld in Unie, Holland, stad en overige), lijfrenten, VOC, WIC, buitenland,

particulieren, ondernemingen en contanten.

114

DEEL II. ‘DE TONEELSPELERS’



III.3.1 Vermogensomvang

Vermogensomvang Ommelander jonkers, stedelijke regenten en Ommelander

‘subelite’

In de zeventiende en achttiende eeuw bedroeg het totale nettovermogen van

Ommelander jonkers meestal maximaal honderdduizend gulden, in mindere

mate tussen honderd- en tweehonderdduizend gulden, aldus Feenstra. In de

achttiende eeuw waren vermogens boven de vierhonderdduizend gulden zeldzaam

bij deze groep. Gerhard Alberda van Dijksterhuis stond op eenzame hoogte met

een nettovermogen van ruim 886.000 gulden in 1785, onmiddellijk gevolgd door

de gravin Van In- en Kniphuisen van Nienoord en Ulrum (ruim 560.000 in

1803).492 Met hun vermogens van tussen de drie- en vierhonderdduizend gulden

staken de Alberda’s flink boven de overige Ommelander jonkers uit.

Uit de globale, door Feenstra verzamelde vermogensgegevens van stedelijke

regenten blijkt dat hun nettovermogens eveneens maximaal tweehonderdduizend

gulden bedroegen in die tijd. Het vermogen van burgemeester Harmen (Herman)

Wolthers (1659-1733), gehuwd met Anna Emmius (1661-1716), bedroeg in 1734

bijvoorbeeld ruim 105.000 gulden. Het vermogen van Anna’s zuster Arentien

Emmius (1652-1707) en haar echtgenoot, de landschrijver en secretaris van het

Landschap Drenthe, Lucas Nysingh (1645-1720), was in 1721-1725 ruim 161.000

gulden.493Feenstra duidt deze vermogens - voor noordelijke begrippen – als aanzien-

lijk.494De vermogens van de subelite van het Groninger platteland haalden dit niet. Zij

overstegen niet de grens van honderdduizend gulden in de achttiende eeuw.495

Vermogensomvang stad-Groninger doopsgezinden

In de zeventiende eeuw bedroegen de nettovermogens van doopsgezinden in de

stad Groningen waarschijnlijk maximaal vijftigduizend gulden.496Onbekend is of

de meesten zich aan de boven- of ondergrens bevonden. Vanwege de hogere

individuele wachtgeldbijdragen beschikten de leden van de Verenigde Water-

landers en Vlamingen aan het einde van de zeventiende eeuw waarschijnlijk

492. Feenstra, De bloeitijd en het verval, 3.

493. Feenstra, Spinnen in het web, 215 en bijlage Wolthers, bij Harmen (Herman) II Wolthers,

s. Vermogen: Nalatenschap van Harmen Wolthers en Anna Emmius, 1734; bijlage Emmius, bij

Samuel Emmius, s. Kinderen: Arentjen (Vermogen, Nalatenschap Lucas Nysingh, 1721-1725).

494. Feenstra, Spinnen in het web, 215.

495. Hendrik Bennema (gest. 1728/29) had bijvoorbeeld bij zijn overlijden een nettovermogen van circa

zestigduizend gulden, zie: Feenstra, Spinnen in het web, 151 en bijlage Bennema, bij Hendrik

Bennema, s. Vermogen (vermogensstaat wed. H. Bennema c.s.). Eisso Wyrsema (1685-1759) en

zijn echtgenote Anje Cornellis (Kimminga) (1691-1771) hadden in 1776 een vermogen van circa

45.000-50.000 gulden, zie: Feenstra, Spinnen in het web, bijlage Wyrsema, bij Eisso Bennema,

s. Vermogen.

496. Tot de rijkste, zeventiende-eeuwse stedelijke doopsgezinde families moeten worden gerekend de

families Mabé en Block. De nalatenschap van Albertje Egberts (Mabé) bedroeg bijvoorbeeld in 1676

ruim dertigduizend gulden, zie: RHC GrA, RA, III-x-55, fol. 327, 3 november 1676, Groningen. Dat

van Albert Arends Block in 1683 waarschijnlijk meer dan veertigduizend gulden, zie: RHC GrA,

toegang 1462, Weeskamer, 1613-1835, inv. nr. 19, Staatboeken, zijnde protocol of register van den

generalen staat der goederen van pupillen, minderjarige, onmondige en onnozele personen, fol. 8,

1 november 1683, Groningen.
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relatief vaker over grotere vermogens dan de stedelijke Groninger Oude Vlamin-

gen.

In de eerste helft van de achttiende eeuw betrof ongeveer veertig procent van de

onderzochte doopsgezinde inventarissen nettovermogens van minder dan tiendui-

zend gulden, de overigen maximaal vijftigduizend gulden.

Voor de periode 1750-1825 valt geen verhouding te bepalen. Duidelijk is wel

dat de grootste vermogens van de Groninger Oude Vlamingen inmiddels substan-

tieel zijn gegroeid. Pieter Hindriks ten Cate (ca. 1701-1779) behoorde in die

periode bijvoorbeeld met een nettovermogen van 68.000 gulden niet tot de

rijksten.497 In 1773 liet de weduwe van diaken Harmen Geerts Alring een

nettovermogen na van minimaal 110.000 gulden.498 Het nettovermogen van

stijfselfabrikant Abraham Izaaks Hulshoff (1735-1821) (afb. 87 en 88) bedroeg

ruim 179.000 gulden in 1824.499 Dat van brander Jacob Jacobs Hesselink (1748-

1819) en zijn echtgenote Jantje Freriks Hesselink (1760-1826) bedroeg 121.000

gulden na hun beider overlijden.500 Jeneverstoker en vervener Willem Jacobs

Hesselink (1752-1803) bezat in 1810 ruim 271.000 gulden.501 De grootonder-

nemers Gerrit van Olst Azn (1734-1807) en Teunis Izaaks Hulshoff (1743-1817)

beschikten over respectievelijk 113.000 gulden in 1807 en 199.000 gulden in

1817.502 Een aantal ongehuwde juffers deed niet werkelijk onder, vergeleken met

hun ondernemende broers. De nichten Frouke van Olst (1738-1823) en Christina

van Olst (1750-1820) (afb. 39) bezaten respectievelijk 95.000 en 140.000 gulden

bij hun overlijden.503

Deze vermogens zijn vergelijkbaar met de rijkste Groninger regenten en

Ommelander jonkers in die dagen. De broers Toncko en Jan Modderman konden

zich zelfs meten met de rijkste familie van het gewest, de Alberda’s. In 1780

497. RHC GrA, toegang, 1425, DGG, inv. nr. 10, Dossier betreffende de nalatenschap van Pieter

Hindriks ten Cate en Anneke Pieters Hesselink, die na het overlijden van de vruchtgebruiker toeviel

aan de kerk, de diaconie en de predikantskas.

498. RHC GrA, toegang 2186, Familiearchief Modderman (hieronder voortaan: FAM), inv. nr. 246,

Inventaris van de aangeërfde goederen van Tonco en Jan Modderman, alsmede van de tussen hen

verdeelde goederen op 26 april 1788 en de mandelig gebleven, onder administratie van J.H. Forsten,

gestelde goederen.

Het totale vermogen van de weduwe Alring was groter, omdat niet alleen haar neven Toncko en

Jan Modderman honderdtienduizend gulden erfden, maar ook Gerrit van Olst Azn (1734-1807) ook

nog verschillende substantiële vermogensbestanddelen, waaronder de azijnmakerij, uit haar nalaten-

schap verkreeg, zie: RHC GrA, RA, III-x-168, fol. 180vo, 21 oktober 1774, Groningen.

499. RHC GrA, toegang 1869, Notarissen te Groningen (standplaats 20), 1811-1935, inv. nr. 106, notaris

Gerhard Jacob Keiser, 1824, akte 417, 5 oktober 1824, Groningen.

500. RHC GrA, toegang 555, Familie Mesdag, 1666-1992 (hieronder voortaan: FM), inv. nr. 320, Akte

van scheiding en deling van de nalatenschappen van Jacob Hesselink (1748-1819) en Jantje

Hesselink (1769-1826).

501. RHC GrA, RA, III-ij, 5 oktober 1810, Groningen.

502. RHC GrA, toegang 40, Gequalificeerden van de belasting op het recht van successie, 1806-1811,

inv. nr. 38, Memoriën van aangifte en staten van het zuivere bedrag der nalatenschappen 1808

(Gerrit van Olst). Fries historisch en lettterkundig centrum (Tresoar), toegang 42, Memories van

successie 1818-1928, Kantoor Sneek, inv. nr. 14049, dagregisternrs. 313 en 353 (Geertje Wouters).

Het bevat ook de inventarisatie van de nalatenschap van Teunis Izaaks Hulshoff.

503. RHC GrA, toegang 1890, Successierechten van het kantoor te Groningen, 1818-1927, inv. nr. 22,

Memories van successie, juli-september 1823 (Frouke van Olst), alsmede inv. nr. 8, Memories van

successie januari-maart 1820 (Christina van Olst).
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verkregen ze gezamenlijk uit hun vaders nalatenschap 287.000 gulden, in 1786

kwam daar nog eens ruim 134.000 gulden bij wegens de erfenis van hun moeder.

Daarbij geteld de erfenis van hun tante, de weduwe Harmen Geerts Alring – in

1773 erfden zij de eerder genoemde 110.000 gulden - alsmede de gerealiseerde

vermogensaanwas over deze drie erfenissen, leverde een totaal gezamenlijk

vermogen op van 693.000 gulden in 1788. Zonder rekening te houden met beider

privévermogens en dat van hun echtgenotes, overtroffen de twee broers zelfs de

hier na te noemen Jan Albert Sichterman en behoorden ze tot de rijksten van het

gewest Stad en Lande.504

Tot besluit

Bij de Ommelander jonkers bleef over het algemeen vermogensaccumulatie uit aan

het einde van de achttiende eeuw. Dat is opmerkelijk te noemen, omdat deze groep

al vanaf de zeventiende eeuw hoofdzakelijk in eigen kleine kring bleef huwen. De

samenstelling van hun vermogens is daaraan mogelijk debet. Jonkers belegden hun

gelden nauwelijks in industriële activiteiten, maar hoofdzakelijk in beklemde

gronden. Als gevolg van de voortgaande versterking van de positie van de

beklemde meiers, ten koste van de grondeigenaren, had dit uitholling van het

vermogen van laatstgenoemden ten gevolge in de achttiende eeuw.

Ook bij de stad-Groninger regenten was kennelijk geen sprake van vermo-

gensaccumulatie, in mindere mate mogelijk om dezelfde reden. De eigenaren van

de grote vermogens in het gewest waren aan het eind van de achttiende eeuw

kooplieden en fabrikanten. Behalve dat zij hun overtollige gelden pas relatief laat

in gronden staken, hebben zij volop ondernemingswinsten kunnen genereren in

vooral de tweede helft van de achttiende eeuw.

De Groninger Oude Vlamingen waren goed vertegenwoordigd onder de

eigenaren van de grootste gewestelijke vermogens. Systematisch onderzoek naar

vermogens van gereformeerden en katholieke kooplieden en fabrikanten in Stad en

Lande ontbreekt. Dat de leden uit ondernemerskringen van de Grote of Heren

sociëteit tot 1795 vrijwel uitsluitend tot de stedelijke Groninger Oude Vlamingen

504. De weduwe van Jan Albert Sichterman had de gehele nalatenschap van haar man verkregen en

vervolgens in 1781 ‘slechts’ 372.000 gulden aan haar kinderen nagelaten. Daarbij de honderd-

duizend gulden geteld die ze in de jaren daarvoor al aan haar kinderen had overgedragen, dan

bereikte ze bij lange na niet het vermogen van de Moddermannen, zie: W. Kűhne-van Diggelen, Jan

Albert Sichterman. VOC-dienaar en ‘koning’ van Groningen (Groningen 1995) 110. Sichterman had

geen politieke macht (hij behoorde niet eens tot de regentenkringen), de rijkste stad-Groninger was

hij evenmin. Al gebruikte Kűhne-van Diggelen aanhalingstekens, de kwalificatie ‘koning’ blijft

daarom potsierlijk.

Overigens, uit de successiememorie van Jan Jacob Modderman (1786-1809) valt mogelijk af te

leiden dat zijn vader Toncko Modderman tijdens leven weer een aanzienlijk deel van zijn vermogen

had verloren, indien hij buiten gemeenschap van goederen was gehuwd geweest. Na het overlijden

van Toncko Modderman in 1802 bleef diens nalatenschap een aantal jaren onverdeeld. Het aandeel

van zoon Jan Jacob hierin bedroeg een achtste deel: ongeveer vijfentwintigduizend gulden. Dat zou

betekenen dat van Toncko’s aandeel in het omvangrijke kapitaal nog maar ongeveer tweehonderd-

duizend gulden over was. De welstand van deze tak van de Moddermannen ontsteeg daarmee niet

meer die van de overige rijkste Groninger Oude Vlamingen, zie: RHC GrA, toegang 40,

Gequalificeerden van de belasting op het recht van successie, 1806-1811, inv. nr. 40, Memoriën

van aangifte en staten van het zuivere bedrag der nalatenschappen 1808 (Jan Jacob Modderman).
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behoorden, bevestigt het vermoeden dat de ondernemers behorend tot de Ver-

enigde Waterlanders en Vlamingen, de katholieke of gereformeerde kerk relatief

minder vaak tot de grootste kooplieden en fabrikanten in de stad behoorden.

III.3.2. Vermogenssamenstelling

Ommelander adel

Borgen en heerlijke rechten maakten 0-20 procent van het vermogen uit van de

Ommelander adel in de achttiende eeuw. De meeste families hadden daarnaast een

huis in de stad. Het grootste deel van adellijk vermogen werd gevormd door

grondbezit in de Ommelanden: 40-70 procent. Grondbezit vormde tevens de

belangrijkste bron van inkomsten, belangrijker dan inkomsten uit openbare

ambten.505Meestal bedroeg het grondbezit tussen de 1.000-2.000 grazen (ongeveer

400-800 hectare). Slechts in een paar gevallen bezaten jonkers meer dan twee-

duizend grazen. Voornoemde Gerhard Alberda van Dijksterhuis was de grootste

grootgrondbezitter met omgerekend ongeveer 2.200 hectare.506 Ook buiten het

gewest Stad en Lande vormde grondbezit de ruggengraat van adellijke vermo-

gens.507

Effecten ten laste van overheden maakten voor 0-20 procent deel uit van de

vermogens van jonkers. Zelden waren het niet-gewestelijke effecten. Aandelen in

de VOC konden zich bijvoorbeeld weinig in hun belangstelling verheugen.508

WIC-aandelen daarentegen wel. Maar meestal vertegenwoordigde dat een waarde

van niet meer dan 1.200 gulden, het minimumvereiste om als bewindhebber te

kunnen worden benoemd.509De Groninger kamer van de WIC was in de achttiende

eeuw verworden tot een deftig gezelschap die weinig activiteiten ontplooide. Niet

dividenden, maar als bewindhebber erbij horen was bepalend voor het aandelen-

bezit.510 In fabrieksmatige productie waren de jonkers nog veel minder geïnteres-

seerd. Het bezit van steenfabrieken lijkt dan ook de enige industriële

nevenactiviteit te zijn geweest in de achttiende eeuw.511 Door het eigendom van

kleigronden beschikten jonkers in ruime mate over de benodigde grondstoffen

voor stenen- en pannenbakkerij.512

Regenten

Tot een Groninger regentenvermogen behoorde in ieder geval een woning in

een van de voornaamste straten van de stad. Jonkers verbleven slechts in de

505. Feenstra, De bloeitijd en het verval, 1-2, 11 en 70.

506. Ibidem, 10.

507. De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 610-611.

508. Feenstra, De bloeitijd en het verval, 1, 41 en 42.

509. P.J. van Winter, De Westindische Compagnie ter Kamer Stad en Lande (’s-Gravenhage 1978) 91.

510. E.H. Waterbolk, ‘Hoe warm het was en hoe ver. Groningerland: van tweedeling naar deel van

Nederland’, in: P.Th.F.M. Boekholt e.a. (red.), Rondom de reductie. Vierhonderd jaar provincie

Groningen 1594-1994. Groninger Historische reeks 10 (Assen 1994) 111.

511. Scheepsaandelen kwamen weinig, participaties in de walvisvaart helemaal niet voor in de vermo-

gens van jonkers, zie: Feenstra, De bloeitijd en het verval, 45-46 en 64.

512. J. Hollestelle, De steenbakkerij in de Nederlanden tot omstreeks 1560 (Assen 1961) 40-41.
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wintermaanden en als bestuurstaken hen daartoe noodden in hun stadshuizen. De

rest van het jaar verbleven ze op hun borgen in de provincie. Vanaf circa 1650

hielden Groninger regenten er een vergelijkbaar leefritme op na. Hun buitenhuizen

lagen in Selwerd, Noord-Drenthe of in het Oldambt.513Niet alleen in woongedrag

gingen regenten de leefstijl van jonkers enigermate kopiëren. Ook de samenstelling

van hun vermogen ging in de loop van de achttiende eeuw op die van jonkers

lijken. Waren stad-Groninger regenten in de zeventiende eeuw nog vooral geïn-

teresseerd in waardepapieren, in de loop van die eeuw verschoof het zwaartepunt

naar grondbezit als belangrijkste vermogensbestanddeel.514 In het geval waardepa-

pieren werden aangehouden, hadden regenten, evenals jonkers, een grote voorkeur

voor waardepapieren uitgegeven door eigen stad en/of gewest.515 Over stipte

rentebetalingen hadden de regenten immers zeggenschap.

Voornoemde ontwikkeling in vermogenssamenstelling van Groninger regenten

is tegengesteld aan die van Hollandse regenten. In Holland belegden regenten in de

achttiende eeuw liever in waardepapieren dan in onroerende zaken.516 Feenstra

verklaart deze tegengestelde ontwikkeling door de perifere ligging van Groningen

en de moeizame verbindingen met het financiële centrum van de Republiek:

Amsterdam. Bovendien tendeerden landhuren in het gewest Stad en Lande door de

ontwikkeling van de (vaste) beklemming steeds meer naar een constante vaste

huuropbrengst.517 Grondeigenaren waren daardoor van een constante inkomsten-

bron verzekerd.

Stad-Groninger doopsgezinden

Ondernemingsvermogen en huizen vormden het grootste deel van het vermogen

van doopsgezinde kooplieden.

Huizen

De waarde van de woonhuizen werd in de onderzochte inventarissen getaxeerd op

bedragen tussen één- en achtduizend gulden. Gemiddeld genomen maakten

woonhuizen en hoven samen dertig procent van het brutovermogen uit. Bij de

nettovermogens onder de tienduizend lag dat percentage hoger, oplopend tot meer

dan vijftig procent. Omgekeerd vormden woonhuizen en hoven een aanzienlijk

geringer deel van het vermogen in het geval van nettovermogens tussen 10.000 en

35.000 gulden, namelijk slechts vijftien procent. Rijkere doopsgezinde kooplieden

staken hun welvaart dus niet in meer of duurdere huizen. Bovenstaande cijfers

verschillen geheel van regenten c.s. in Holland. Zij staken slechts 5,2 procent van

hun vermogen in huizen.518

513. Feenstra, Spinnen in het web, 216.

514. Feenstra, De bloeitijd en het verval, 215-217.

515. Feenstra, Spinnen in het web, 218.

516. Vgl. L. Kooijmans, Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn 1700-1780 (Amsterdam

1985) 100 e.v.; M.R. Prak, Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780

(Amsterdam 1985) 117 en 123 en De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 684 (tabel

11.29).

517. Feenstra, Spinnen in het web, 218.

518. De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 684, tabel 11.29.
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Ondernemingen

Ondernemingsvermogen vormde het tweede grote vermogensbestanddeel van de

doopsgezinde kooplieden. Tot het ondernemingsvermogen worden hier niet alleen

gerekend winkelvoorraden en gereedschappen, maar ook te innen boekschulden.

Boekschulden werden in inventarissen doorgaans gewaardeerd als goed, middel-

matig of slecht. De slechte boekschulden werden op nihil gewaardeerd en bleven

doorgaans onverdeeld tussen erfgenamen, omdat niemand ze ‘an hem allene wijl

houden’.519 Het ondernemingsvermogen blijkt gemiddeld genomen 50,9 procent

van het brutovermogen te omvatten. Bij de nettovermogens onder de tienduizend

gulden is dat percentage beperkt tot 34,5 procent, bij de nettovermogens vanaf

tienduizend gulden is dat gemiddeld 62,1 procent. Ter vergelijking: regenten-

families in Holland investeerden niet meer dan vier procent van hun totale

beleggingen in ondernemingen. Rijke burgers van Gouda en Hoorn gingen tot

respectievelijk negen en vijftien procent.520

De meer gegoede doopsgezinde kooplieden investeerden hun winsten dus niet

in duurdere woningen, maar lieten die terugvloeien naar de onderneming. Het

brede scala van deze (her)investeringen maakt het soms moeilijk om (hoofd)

beroepen te onderscheiden van doopsgezinde kooplieden, zoals genoemde Izaak

Freriks.521 Harmen Geerts Alring (ca. 1702-1761) en Abraham Izaaks Hulshoff

(1735-1821) zijn twee andere voorbeelden van kooplieden die hun winsten

opnieuw in zakelijke activiteiten investeerden.

Alring zette na zijn huwelijk de azijnmakerij van zijn schoonvader voort.

Behaalde winsten stak hij vervolgens ondermeer in verschillende ‘scheepsanparten’,

in een aandeel in een dubbele olie- en pelmolen, alsmede in een trekschuit met recht

van veer van Groningen op Winschoten v.v. Na zijn overlijden toonde zijn weduwe

voorts interesse in de Groenlandse walvisvaart, zoals blijkt uit haar intekening op een

boekje over de commandeurs van de Groenlandse en Straat-Davissche walvisvaart.522

Hulshoff investeerde zijn winsten uit de lijmziederij en stijfselfabricage, ondermeer

in een pel- en cementmolen, een weverij, een recht van veer van Groningen op

Sneek v.v., evenals in een handel in molenstenen.523

Genoemde voorbeelden tonen dat herbeleggingen in ondernemingsvermogen

divers konden zijn. Behaalde winsten vloeiden naar bestemmingen, waar een

goed rendement verwacht werd, niet noodzakelijkerwijs naar uitbreiding van de

519. RHC GrA, Weeskamer, 1694, fol. 1, 11 oktober 1693, Groningen: nalatenschap van Berendje

Roelofs, overleden vrouw van Abel Jans van der Storck.

520. De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 686. Rijke burgers in Leiden investeerden

daarentegen juist veel meer geld in ondernemingen dan in aandelen.

521. Zie par. III.1.

522. G. van Sante, Alphabethische naam-lyst van alle de Groenlandsche en Straat-Davissche comman-

deurs, die zedert het jaar 1700 op Groenland, en zedert het jaar 1719 op de Straat-Davis voor,

Holland en andere provincien hebben gevaaren (Haarlem 1770). Oom Jan Modderman en later

diens weduwe waren commandeurs wegens Groningen op Groenland geweest. Dat verklaart de

interesse van de weduwe Alring-Modderman. Andere doopsgezinde lidmaten die op het boekje

intekenden waren haar schoonzoon Gerrit van Olst Azn (gehuwd geweest met Etta Alring) en

Menno Sijpkens.

523. Opregte Groninger Courant, 9 januari 1770, nr. 3.
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oorspronkelijke onderneming. Voor belegging in (één-kamer)woningen toonden ze

weinig interesse. Belegging in bedrijfspanden kwam voor, doopsgezinde ‘huis-

jesmelkers’ avant la lettre ontbraken daarentegen in de stad.524

De twee voorbeelden illustreren eveneens dat voor investering in twee

specifieke economische sectoren verhoogde belangstelling bestond: personenver-

voer over water en scheepvaart.

Het recht van veer was een van het stadsbestuur verkregen exclusief recht om

een trekschuit vice versa te doen varen. Veerrechten werden doorgaans tegelijk met

een (aandeel in een) trekschuit overgedragen. In de eerste helft van de achttiende

eeuw waren gedurende kortere of langere periode verschillende veerrechten in

handen van Groninger doopsgezinde kooplieden, namelijk die van Groningen op

Winschoten (drie veerdiensten), Heerenveen, Sneek en Leeuwarden.525 Daarnaast

was de veerdienst van Groningen op Appingedam in handen van een doopsgezinde

koopman uit Appingedam.526 In andere gevallen traden doopsgezinde kooplieden

als financier op van veerschepen.527 Ook buiten Groningen belegden Groninger

Oude Vlamingen graag in veren. De Sneker oliemolenaar Wouter Berends (1677-

1760), daar behorend tot de meest gegoeden, bezat maar liefst zes verschillende

veren vanuit Sneek.528

Niet alleen was een flink aantal veerdiensten in doopsgezinde handen, een reis

per trekschuit werd soms ook verder door hen gefaciliteerd. Reizigers die vanuit

524. Uit het drekgeldregister van 1765 blijken verschillende doopsgezinden wel één of meer eenkamer-

woningen te bezitten, maar nooit grote aantallen, zie: P.J.C. Elema, Huiseigenaren van de stad

Groningen 1765. Groninger bronnen en toegangen 9 (Groningen 1995).

525. RHC GrA, Weeskamer, 1715, fol. 3, 15 december 1714, Groningen: tot de nalatenschap van de

weduwe Derk Hindriks (Beerta) behoorden twee helften van twee verschillende trekschuiten plus de

rechten van veer op Winschoten, nrs. 12 en 14. Deze rechten vererfden op de familie Modderman.

Zie voorts over deze veren: RHC GrA, FAM, inv. nr. 27, Grietje Tonckes Modderman en RHC GrA,

RA, III-x-132, fol. 86vo, 5 augustus 1748, Groningen.

RHC GrA, RA, III-x-107, fol. 149vo, 29 november 1729, Groningen: verkoopregistratie door

Izaak Freriks van zijn veerrecht van Groningen op Heerenveen, alsmede van de verkoop van zijn

aandeel in het kofschip waarmee op Heerenveen werd gevaren.

RHC GrA, ‘requestboeken’, 10 oktober 1738, Groningen: Wouter Berends (Wouters) was

voornemens zijn octrooi om vrijdags en maandags om 14.00 uur van Groningen op Sneek te varen,

v.v., voor de helft over te dragen aan koopman Gerrit Stevens Cremer.

RHC GrA, RA, III-x-183, fol. 40vo, 15 mei 1783, Groningen: de executeurs van de nalaten-

schap van Trijntje Jacobs van Hovel, wed. Gerrit Jans Pol, eerder weduwe van Gerrit Stevens

Cremer verkochten de helft van het recht van veer van Groningen op Sneek aan Abraham Izaaks

Hulshoff.

RHC GrA, ‘requestboeken’, 15 december 1710, Groningen: goedkeuring van het verzoek van

Roelof Idskes om het octrooi om stuk- en andere goederen van Groningen op Leeuwarden te mogen

transporteren. RHC GrA, RA, III-x-111, fol. 177, 26 maart 1734, Groningen: voornoemde Izaak

Freriks vormde een compagnie met Roelof Idskes en droeg het gehele recht van octrooi, alsmede het

halve kofschip in eigendom over.

526. RHC GrA, toegang 733, Gerechten in Fivelingo, 1560-1811, inv. nr. 98, Minuten van akten, 1754-

1803, fol. 24, 27 maart 1756, Delfzijl: verdeling nalatenschap Trijntje Reurts, echtgenote van Jacob

Eckes Wijk. Wijk hertrouwde dat jaar met de stad-Groningse weduwe van Hindrik Jans van Calcar.

527. Bijvoorbeeld: de trekschuit van Groningen naar Stroobos was in 1782 verhypothekeerd aan de

Groninger weduwe Izaak Abr. Hulshoff, zie: RHC GrA, RA, III-x-181, fol. 98vo, 24 juni 1782,

Groningen.

528. G. ten Cate, ‘Korte schets van de Doopsgezinde gemeente der oude Vlamingen te Sneek’,

Doopsgezinde Bijdragen 30 (1890) 96.
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Amsterdam naar Groningen wilden reizen, konden per beurtschip naar Lemmer en

vandaar per trekschuit naar Stroobos. Stroobos lag één reisdag van de stad

verwijderd.529Daarom was in het dorpje dat slechts uit enkele woningen bestond,

ook een (boeren)herberg, waar men kon overnachten.530Deze herberg was tot circa

1768 eigendom van de Groninger doopsgezinde bierbrouwer P.J. Houttuijn die zo

afzet voor zijn bieren vond.531

Ondernemingswinsten werden voorts geherinvesteerd in bijlbrieven en parten-

rederij. De bouw van een schip kostte in Groningen al gauw tussen één- en

tienduizend gulden, afhankelijk van type en grootte.532 Voor de financiering

werkten schippers met bijlbrieven. Een koper kocht een schip ‘nieuw van de

bijl’, betaalde een deel aan en de rest bleef hij schuldig tegen rente. De scheeps-

bouwer verkreeg als zekerheid de gereserveerde eigendom van het schip, de

zogenaamde bijlbrief. Deze bijlbrieven werden vervolgens overgedragen aan

beleggers.

Een andere wijze van scheepsfinanciering vormde de partenrederij. Verschil-

lende beleggers waren in een dergelijk geval (al dan niet met de kapitein)

gezamenlijk eigenaar van een schip. Zij gaven aan de scheepsbouwer opdracht

voor gezamenlijke rekening een schip te bouwen voor goederenvervoer. Een

boekhouder deed de administratie voor de rederij. Deze schepen, met namen als

de twee Blaupotten, de Orangeboom, Stadt en Lande en het Paradijs voeren op het

Oostzeegebied, Hamburg, Noorwegen of op Groenland ter walvisvaart. Onder-

nemers, zoals Alring, bezaten ‘anparten’ in verschillende schepen tegelijk. Deze

participaties overstegen de provinciegrenzen. Alring nam bijvoorbeeld met de

Zaanse koopman en reder Claas Taan sr. in schepen deel.533

Landerijen

Behalve bij een enkele doopsgezinde vervener uit de stad, mochten landerijen zich

weinig in de interesse van stad-Groninger doopsgezinde kooplieden verheugen in

de eerste helft van de achttiende eeuw.534 In de onderzochte inventarissen komt

slechts in minder dan een vierde van de gevallen grondbezit voor. Vaak betrof het

een perceeltje grasland in of nabij de stad waarop enige paarden of koeien voor

eigen gebruik werden geweid. Grondbezit vertegenwoordigde daarom gemiddeld

529. Genoemde plaats dient onderscheiden te worden van een gelijknamig gehucht in de nabijheid van

Winschoten en Oude Pekela.

530. Willem van den Hull, Autobiografie (1778-1854). Ego-documenten 10 (Hilversum 1996) 224.

531. Opregte Groninger Courant, 23 december 1768, nr. 104: P.J. Houttuijn bood zijn verhuurde herberg

te Stroobos te koop aan.

532. Poelman, ‘Eenige gegevens betreffende den scheepsbouw’, 8-9.

533. Claas Taan sr. was bijvoorbeeld in 1761 boekhouder van de rederij, waarvan het schip de Prins

Willem deel uitmaakte. Mede-eigenaren waren de wed. Alring-Modderman, de heer Wolbers en

jonker Alberda van Bloemersma. Dit was een van de uitzonderlijke gevallen dat een jonker aan een

partenrederij deelnam, zie: NHA, VMT, inv. nr. 104: brief van Trijntje Alring-Modderman, d.d.

27 oktober 1761, Groningen.

534. In de zeventiende en begin achttiende eeuw hielden de doopsgezinde stad-Groningers Pieter Derks

Botterman en diens zoon Eppo, alsmede Fedde Idskes en diens zonen Berend en Idske zich

daarentegen op grote schaal met verveningen bezig.
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slechts 5,1 procent van de onderzochte brutovermogens.535 Dit percentage wijkt

iets naar beneden af van het grondbezit van Hollandse regenten en rijke burgers

(gemiddeld 8,7 procent).536 In individuele gevallen kon de waarde van het grond-

bezit van Groninger kooplieden daarentegen oplopen tot meer dan een derde van

het vermogen. Het gaat dan meestal om geërfde landerijen. Verschillende stedelijke

kooplieden waren nazaten van boeren of verveners.537 Zij behielden de verhuurde

landerijen als aanvullende bron van inkomen.

Vóór 1750 werden slechts in incidentele gevallen landerijen als belegging

aangekocht. Jacob Derks Huizinga (1659-1736) had niet alleen voorvaderlijke

gronden in bezit, ook kocht hij al weinig jaren na zijn vestiging in de stad met de

doopsgezinde koopman Luird Jans Doornbusch een boerderij met landerijen bij

Wagenborgen in het Oldambt.538Vóór 1702 voegde hij daar nog een boerderij in

de Reensecompagnie (Selwerd) aan toe.539 Genoemde Dorenbusch kocht voorts

samen met zoon Jan de borg Ekenstein te Tjamsweer onder Appingedam in 1723.

Al suggereert de naam van het goed anders, met de aankoop werd eerder een fraaie

boerderij verworven dan een buitenhuis. In 1648 was het gebouw weliswaar als

zomerverblijf gesticht door de stad-Groninger burgemeester Johan Eeck (1600-

1663) en bij de verkoop in 1723 werd het goed nog als volgt omschreven:

‘een fraai huis, onder- en bovenkamers en kelder, aparte kamer, keuken, meiers-

kamer, schuurtje, loopstal, met de hoven, grachten, singels, bomen en plantages,

konijnenholenbergje met elderen beplant en de parken in het achterste hof met

stenen opgezet, alles met stenen, straten, vermuurd en onvermuurd (exempt de

zerken beelden) met poorten en muren, staketsels en afschuttingen, zijnde tevoren

alleen 12 grazen bij de borg gebruikt en de andere 20 onder een huis dat afgesleten

is beklemd, echter nu alle vrije landen.’
540

Toen de schoonzoon van Jan Doornbusch in 1754 het gebouw ter verkoop

aanprees, was nog slechts sprake van een bekwame boerenwoning met onder

andere aspergebedden.541Van een luxe zomerverblijf was geen sprake.542

535. In een aantal inventarissen werd de waarde van de landerijen niet opgegeven. De waarde van grond

werd uit landhuren berekend volgens een bepaalde percentageberekening. Voor het gemak is in de

onderzochte gevallen een percentage van vier procent genomen, vergelijkbaar met renten op

kapitalen. In geval van een huuropbrengst van honderd gulden levert dat een waarde van de grond

op van 2.500 gulden. Vgl. Feenstra, De bloeitijd en het verval, 21.

536. De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 684.

537. Verschillende, in Groningen woonachtige nazaten van de vervener Fedde Idskes, een van de

compagnons in de Oude Friese Compagnie, hielden hun geërfde percelen veen en/of toegemaakte

gronden aan.

538. RHC GrA, RA, III-x-69, fol. 211, 13 juni 1689, Groningen.

539. RHC GrA, Weeskamer, 1702, fol. 41, 22 september 1702, Groningen, maakte melding van een

plaats land te Hoogezand.

540. Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol en Pathuis, De Ommelander borgen en steenhuizen, 392-393.

541. Ibidem, 393.

542. J.H. Kruijer, ‘Aantekeningen bij een kaart anno 1724 van het landgoed ‘Ekenstein’, Groninger

Volksalmanak (1963) 105-114, maakt aannemelijk dat het in 1664 gebouwde Ekenstein op een

andere plaats op het borgterrein stond. Koper Onno Joost Alberda van Nijenstein heeft de

boerenwoning waarschijnlijk doen slopen en er in 1772 een geheel nieuw huis laten neerzetten.
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Ook de aankoop van Ungersma te Uithuizen (1683) door een aantal stad-

Groningse doopsgezinde kooplieden, betrof slechts een boerderij, gebouwd op het

borgterrein van de gesloopte, gelijknamige borg.543

Waardepapieren

Een ander groot verschil tussen de vermogenssamenstelling van doopgezinde

Groninger kooplieden enerzijds en Hollandse regenten/patriciërs en rijke burgers

anderzijds was het niet noemenswaardige bezit aan waardepapieren ten laste van

overheden. Deze waardepapieren hadden niet hun interesse.544 Indien aanwezig

waren het voornamelijk obligaties ten laste van de provincie. Incidenteel hadden

zij waardepapieren van elders in bezit, meestal waren deze door een huwelijks-

partner van elders meegebracht.545 In Holland echter vormden obligaties ten laste

van overheden vaak de helft tot twee derde van het vermogen van regenten en rijke

burgers.546 Aandelen WIC en VOC zijn in doopsgezinde boedels geheel niet

aangetroffen.547

Doopsgezinde kooplieden bezaten wel in de helft van de onderzochte gevallen

obligaties ten laste van particulieren. Bij de brutovermogens onder de tienduizend

gulden maakten de particuliere obligaties hoogstens 7,5 procent van het vermogen

uit. Bij hen die meer dan tienduizend gulden bruto gegoed waren, kon het

percentage oplopen tot boven de dertig procent.

Inboedel

De Vries en Van der Woude hebben de waarde van inboedels niet apart

geïnventariseerd. Een vergelijking gaat hier dus niet op. Stad-Groninger doops-

gezinde kooplieden blijken spaarzaam te zijn geweest met betrekking tot de

uitgaven voor woninginrichting. Gemiddeld vormde de waarde van de inboedel

slechts 4,9 procent van de onderzochte brutovermogen. De getaxeerde inboedel-

waarde varieerde in die gevallen tussen 206 en 1.427 gulden. Echter niet vergeten

moet worden dat het gebruikelijk was (delen van) de inboedel te veilen na een

overlijden en dus niet (geheel) op een inventaris werd opgenomen.

543. De boerderij was blijkens een gevelsteen in 1664 op het borgterrein gebouwd door Mello Ennens en

Elisabet Luirts (Doornbusch), een tante van voornoemde Luird Jans Doornbusch. Zie over de borg:

Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol en Pathuis, De Ommelander borgen en steenhuizen, 421-422. In

1683 bleek de boerderij eigendom te zijn van een aantal doopsgezinden, te weten van de erfgenamen

van Albert Arends Block (voor ¼ deel), van Willem Jacobs Hesselink (voor ½ deel), alsmede van

Hindrik Hesselink in qual. (voor ¼ deel).

544. Waardepapieren verband houdende met de gewestelijke leningen uit 1672 (en uit de jaren daarvoor)

zijn weinig gevonden in achttiende-eeuwse inventarissen van stad-Groninger doopsgezinden. Zij

hadden in die jaren veel geld uitgeleend. Mogelijk hadden zij deze waardepapieren inmiddels van de

hand gedaan of waren de leningen al afgelost.

545. De Groninger lakenkoopman Frederik ten Cate (1709-1745) was bijvoorbeeld gehuwd met de Friese

Geertje Dirks Oldersma. Daardoor bestond zijn brutovermogen voor veertien procent uit waar-

depapieren, vooral ten laste van de provincie Friesland, zie: RHC GrA, Weeskamer 1747, fol. 16,

15 juni 1747, Groningen.

546. De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 684.

547. Herman Christiaan Hoising (ca. 1720-1781), de gereformeerde tweede echtgenoot van Ettje Derks

Modderman, was daarentegen een van de hoofdparticipanten van de kamer van Stad en Lande en zal

aandelen hebben gehad, zie: Van Winter, De Westindische Compagnie, 179.
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De onderzochte doopsgezinde inboedels waren verwaarloosbaar klein verge-

leken met de kostbare inboedels van Ommelander jonkers. Feenstra trof in een

zesde van de door hem onderzochte inventarissen inboedels aan ter waarde van

tienduizend gulden. Sommige inboedels bevatten alleen al voor duizenden guldens

aan zilver.548 De inboedel van de stad-Groninger Jan Albert Sichterman overtrof

die van alle Groninger jonkers. Na zijn overlijden werd het in 1764 geveild voor

27.442 gulden.549

Behalve enig zilver en soms grote hoeveelheden porselein, werden tot 1725 in

stad-Groninger doopsgezinde boedels niet veel luxegoederen aangetroffen (afb.

64). Schilderijen bezaten zij bijvoorbeeld zelden. De periode 1725-1750 is een

overgangsperiode geweest. In deze jaren werden luxere inboedelgoederen mond-

jesmaat gebruikelijk. Na 1750 namen ze een iets grotere vlucht, al waren de

inboedels over het algemeen nog steeds niet luxe te noemen.550

Dit lijkt de door Feenstra en Van Winter veronderstelde algemene soberheid

van het Groninger interieur in de achttiende eeuw te bevestigen.551 Van Winter

constateerde dat nog in 1807 het meubilair in het departement Groningen niet van

grote waarde was.552 Ter vergelijking: van zeshonderd inboedels in het departe-

ment Groningen werd in dat jaar de laagste waarde van meubilaire goederen (voor

de belasting) geschat op achthonderd gulden.553 In het departement Amstelland

vertegenwoordigde dat jaar de laagst geschatte inboedel van de zeshonderd

hoogstaangeslagenen daarentegen een waarde van 4.500 gulden, in het departe-

ment Utrecht 1.500 gulden.554 Van deze zeshonderd Groninger inboedels werden

maar twintig inboedels geschat op meer dan 3.600 gulden.555Desondanks heeft De

Haan in zijn dissertatie over het Groninger interieur overtuigend aangetoond dat

de Groninger interieurgeschiedenis in het algemeen beslist niet op alle punten is op

te vatten als een vertraagde en versoberde variant van de Hollandse wooncultuur.

De werkelijkheid was volgens hem complexer en minder eenduidig.556 Volgens

hem werden in het Groninger interieur traditionele elementen gecultiveerd door ze

toe te passen in een modern interieur. Stad-Groninger doopsgezinden blijken

daarentegen langer vastgehouden te hebben aan soberheid in het interieur dan de

overige stad-Groningers.557

548. Feenstra, De bloeitijd en het verval, 127.

549. Tot de inboedel behoorden ondermeer vierhonderd schilderijen waaronder destijds aan Rembrandt,

Jan Steen, Frans Hals, Rubens e.a. toegedachte stukken, zie: Kűhne-van Diggelen, Jan Albert

Sichterman, 107 en 110.

550. M.R. Kremer, ‘Teken aan de wand. Een onderzoek naar de naleving van de Loppersummer

voorschriften onder de Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen’, Doopsgezinde Bijdragen

nieuwe reeks 32 (2006) 160-164.

551. Feenstra, Bloeitijd en het verval, 128 en Feenstra, Spinnen in het web, 158-159.

552. P.J. van Winter, De lijsten van de hoogstaangeslagenen van het departement van de Westereems 1

(’s-Gravenhage 1951-1955) 106.

553. Het betreft hier de inboedels van de zeshonderd hoogstaangeslagenen van het departement

Groningen in 1807.

554. Van Winter, De lijsten van de hoogstaangeslagenen 1, 107.

555. Ibidem, 108.

556. J. de Haan, ‘Hier ziet men uit paleizen’. Het Groninger interieur in de zeventiende en achttiende

eeuw. Groninger Historische reeks 31 (Assen 2005) 502-503.

557. Zie verder: par. III.5.2.
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Schulden

Dat de brutovermogens van kooplieden vrijwel volledig werden gevormd door

huizen en ondernemingsvermogen is één kenmerk van de vermogens van de

stedelijke doopsgezinden. Een tweede is het grote aandeel van schulden. De

onderzochte brutovermogens waren gemiddeld voor 46,2 procent met schulden

belast. In geval van de nettovermogens tot tienduizend gulden liep dat percentage

op tot gemiddeld 63,8 procent van het brutovermogen, bij de nettovermogens

vanaf tienduizend gulden was het aandeel van schulden gemiddeld 32,4 procent

van het brutovermogen. In absolute getallen bedroegen de schulden doorgaans

1.200 tot 29.000 gulden.558 Lakenkooplieden hadden de omvangrijkste schulden.

Zij financierden hun winkelvoorraden met leningen die regelmatig groter waren

dan twintigduizend gulden.

Voornoemde schulden bestonden grotendeels uit kredieten bij leveranciers

opgenomen en leningen van naaste familieleden of geloofsgenoten. Van regenten

en jonkers werd zelden geleend.

Het percentage schulden nam verhoudingsgewijs niet alleen af bij toegenomen

welvaart, ook naarmate de kooplieden ouder werden. Pas getrouwde kooplieden

staken zich diep in de schulden om hun onderneming te kunnen opstarten. Na drie

jaar huwelijk was het brutovermogen van de 34-jarige lakenkoopman Albert

Jacobs Hesselink (1733-1802) voor 81,2 procent met schulden belast.559 Verge-

lijkbaar was de situatie van lakenkoopman Harmen Barlagen (1701-1764). Na vier

jaar huwelijk en ondernemerschap werd hij op 26-jarige leeftijd weduwnaar. Zijn

brutovermogen bestond op dat moment voor 65,6 procent uit schulden.560Toen de

weduwe van Derk Hindriks Beerta daarentegen stierf rond haar zeventigste jaar,

bestond haar vermogen slechts voor minder dan twee procent uit schulden.561

Veranderende vermogenssamenstelling stad-Groninger doopsgezinden in de twee-

de helft achttiende eeuw562

Tot in elk geval 1750 vormden woning annex bedrijfspand en de onderneming het

belangrijkste deel van het brutovermogen van doopsgezinde kooplieden in de stad

Groningen. Het bezit van waardepapieren ten laste van de overheid, landerijen en

inboedel (waaronder luxegoederen) was beperkt. De bezittingen waren bij de

kleinere vermogens zwaarder en bij de grotere vermogens beperkter belast met

schulden. De weeskamerinventarissen geven geen aanwijzingen dat deze verhou-

dingen zich na 1750 wijzigden bij de kleinere vermogens. Een tekort aan

inventarissen van de meer vermogende doopsgezinden van na 1750 maskeert

558. Enkele uitzonderingen naar beneden vormden schulden van 200 tot 550 gulden. In een enkel geval

waren er ook schulden ten bedrage van 41.000 en 55.000 gulden.

559. RHC GrA, Weeskamer, 1767, fol. 6, 16 maart 1767, Groningen.

560. Ibidem, 1729, fol. 10, 31 januari 1729, Groningen.

561. Ibidem, 1715, fol. 3, 15 december 1714, Groningen.

562. De grootste wijziging in vermogenssamenstelling deed zich rond 1718-1719 voor bij de Groninger

Oudvlaamse kooplieden die zich bij de Zwitserse doopsgezinde vluchtelingen aansloten. Zij

verkochten hun woningen en ondernemingen en staken de opbrengsten in de aanschaf van

landbouwgronden en boerderijen in de nabijheid van hun nieuwe geloofsbroeders in Harssens en

Hoogezand e.o. Zie hierover: Kremer en Dop, ‘Van Oude Vlamingen en Nieuwe Zwitsers’, 109.
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echter dat in deze tijd een verschuiving van de vermogenssamenstelling plaatsvond

bij deze groep.

Gegoede stad-Groninger doopsgezinden gingen na 1750 vaker hun stads-

woningen verfraaien en meer luxegoederen, zoals kostbaardere inboedel en

buitenhuizen, aanschaffen. Daarnaast investeerden zij in toenemende mate hun

geld in landerijen en verschaften zij hypothecaire leningen.

Toen in 1778 de nalatenschappen werden verdeeld van apotheker Abraham

Deknatel (1711-1775) en zijn vrouw Sara de Booser (gest. 1777), bleken, behalve

drie stadswoningen, ook vijf verhuurde plaatsen land in de provincie daartoe te

behoren.563Een van deze plaatsen had een jaar later alleen al een geschatte waarde

van 6.225 gulden.564 Ook de eerder genoemde Jacob Jacobs Hesselink (1723-

1787), (mede-)eigenaar van verschillende ondernemingen, bezat ten tijde van zijn

overlijden boerenplaatsen te Baflo, Warffum, Oldenzijl, Leegkerk en Godlinze.565

Tot de nalatenschap van Willem Jacobs Hesselink (1752-1803) behoorden in 1810,

behalve de jeneverstokerij met bijbehorende bedrijfsgebouwen, ook twee boeren-

plaatsen te Oldenzijl en Oldenhove, alsmede omvangrijke veencomplexen te

Westerbroek.566 Zijn onroerende goederen werden dat jaar op 144.389 gulden

getaxeerd. Landerijen en venen maakten daarvan maar liefst 63,4 procent uit.

Indien het veenbezit wordt weggelaten vanwege de veronderstelling dat op het

moment van de inventarisatie sprake was van een wijziging van bedrijfsstrategie,

van jeneverstoken naar vervenen, dan blijkt nog steeds 14,1 procent van de waarde

van het onroerend goed uit boerenplaatsen te bestaan. Een grote belangstelling

voor beleggingen in provinciale boerenplaatsen hadden bijvoorbeeld ook leerlooier

Izaak Alles Miedema (1696-1781) en diens zonen. De nalatenschappen van twee

van Izaaks ongehuwde kinderen bleek in 1817 in totaal meer dan 265 hectare

landbouwgrond te omvatten met een verkoopprijs van ruim zesenvijftigduizend

gulden tegenover zevenentwintigduizend gulden aan rentebrieven.567

De toegenomen belangstelling voor landerijen in de provincie was gestimuleerd

door profijt van de economische bloei van de stadseconomie in de jaren 1750-1770

en de gelijktijdige uitverkoop van provinciegronden door de overheid in de jaren

1764-1774 om de gewestelijke financiën te saneren.568

Ten slotte lijkt in de tweede helft van de achttiende eeuw ook de belangstelling

voor hypothecaire geldleningen toe te nemen onder gegoede stedelijke doopsgezinde

kooplieden. Het is niet mogelijk de (eventuele toegenomen) betekenis van doops-

gezinde kredietverlening op waarde te schatten. Leningen, waarvoor geen hypo-

theekrechten tot zekerheid werden verstrekt, hoefden immers niet te worden

geregistreerd. Omvang en belang van deze leningen zijn derhalve niet te achterhalen.

Toch zijn er aanwijzingen dat vooral gegoede lakenkooplieden en fabrikanten, naast

563. RHC GrA, RA, III-ij, 20 juli 1778, Groningen.

564. RHC GrA, Weeskamer, 1779, fol. 14, 14 juni 1779, Groningen.

565. RHC GrA, RA, III-x-193, fol. 62, 17 juli 1792, Groningen.

566. RHC GrA, RA, III-ij, 5 oktober 1810, Groningen.

567. RHC GrA, toegang 1870, notarissen te Groningen (standplaats 21), inv. nr. 65, notaris Herman Trip

1815-1838, akte 31 (inventaris der nalatenschap van wijlen P & E.I. Miedema), d.d. 14 januari 1817

en volgende dagen, Groningen, alsmede ibidem, inv. nr. 73, notaris Herman Trip 1815-1838, akte

612 (veiling onroerend goed P. & E.I. Miedema).

568. Duijvendak (e.a.), Geschiedenis van Groningen 2, 375.
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landaankopen, zich uitgebreider toelegden op (hypothecaire) geldleningen. Anderen

begonnen hun vermogen meer als rentenier in te richten.

De vermogenssamenstelling van de rijkste doopsgezinde familie, de familie

Modderman, illustreert bijvoorbeeld een verschuiving van de nadruk op onder-

nemerschap naar rentenierschap.569 In een periode van twaalf jaar namen de broers

Toncko (1745-1802) en Jan Modderman (1747-1790) drie nalatenschappen in

ontvangst.570De nalatenschappen van hun vader en moeder waren elk 25 jaar lang

door voorstanders beheerd. Het langdurige beheer was gericht geweest op behoud

van het vermogen. Aannemelijk is dat de vermogens daarom conservatief waren

beheerd. Het blijkt dat de drie nalatenschappen bij elkaar (in totaal 532.773

gulden) voor ruim 65 procent in waardepapieren waren belegd ten laste van

particulieren. Slechts 1,5 procent van het totaal was gestoken in waardepapieren

ten laste van de stad Groningen en het gewest Stad en Lande. De voorstanders

hadden de belegging van het omvangrijke vermogen dus op lokale traditionele

wijze ter hand genomen en niet het voorbeeld van Hollands vermogensbeheer

gevolgd. Het aandeel dat landerijen of huizen van het totale vermogen uitmaakte,

week niet noemenswaardig af van geringere lokale doopsgezinde vermogens

(respectievelijk 6,9 procent en 4,2 procent). Het landbezit dateerde vooral uit de

tijd dat de familie nog niet in de stad woonde. De voorstanders hadden dus ook

hier het doopsgezinde beleggingspatroon gevolgd en niet die van de stedelijke

regenten die zich steeds meer op vergroting van landbezit richtten in de achttiende

eeuw. Ten slotte maakte ondernemingsvermogen 22,5 procent van het totale

beheerde vermogen uit, dat is veel meer dan de Hollandse regenten, zo bleek.

Dat verschil duurde echter niet lang. De beide broers begonnen al vrij snel na de

ontvangst van hun erfenissen bedrijfsvermogen af te stoten. Zo vervreemdden ze

ondermeer twee scheepswerven buiten de Kranepoort gelegen. Uit de aankoop van

buitenhuizen in combinatie met het aanhouden van de geërfde waardepapieren valt

af te leiden dat de twee broers hun levens voornamelijk als renteniers door-

brachten.

III.4. Boekenbezit

‘de kitteloorigheid deser eeuw, die niets als gestadig na wat nieuws jankt’
571

Wat hebben boeken met de (verkorte) titels als Lof der Zotheid, Utopia, Ge-

predestineerde dief en Aandachtige treurigheid met elkaar gemeen? Het antwoord

is dat deze werken aan te treffen waren ten huize van doopsgezinde kooplieden en

ambachtslieden in de stad Groningen in de achttiende eeuw. Doopsgezinden

beschikten over het algemeen over leesvaardigheid. Gods woord diende mede

door zelfstudie van de Bijbel verkregen te worden. Om een indruk te krijgen van

569. RHC GrA, FAM, inv. nr. 246.

570. Zie par. III.3.1.

571. Fragment uit: Sieverd Fransen, Kerk-reden aangaande de nietigheid en vergankelijkheid des

menschelijken leven (Groningen 1715), voorwoord. De stad-Groninger vermaner Fransen mopperde

in het voorwoord dat er steeds weer nieuwe boeken verschenen.
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belezenheid van doopsgezinden in de stad wordt hieronder hun boekenbezit

vergeleken met dat van een aantal andere lagen van de stedelijke bevolking.

Onnodig is overigens op te merken dat een royaal boekenbezit niet uitsloot dat de

eigenaar niettemin weinig belezen was.

Boekenbezit van jonkers, regenten, hoogleraren en studenten in Groningen

Naar het boekenbezit van Groninger jonkers, regenten, hoogleraren en studenten is

onderzoek verricht.572 De aantallen boeken in adellijke inboedels uit de zeven-

tiende en achttiende eeuw varieerden tussen veertien en 310 stuks, aldus Feenstra.

De adellijke bibliotheken waren vooral gevuld met Nederlandse geschiedenissen

(Van Meteren, Van Reyd en soms ook Wagenaar). Werken van Van Aitzema

ontbraken zelden. Nederlandse literatuur was daarentegen veel minder in trek. In

slechts enkele gevallen was een deel van Cats, Luyken, Van Alphen of de dames

Wolff en Deken te vinden.573 Behalve wat Latijnse (school)boeken en praktische

boeken over economie en landbouw, kwam men hier en daar nogal wat theo-

logische werken tegen.574Filosofie en verlichte werken waren weinig voorhanden.

Al met al blijkt uit de omvang en inhoud van de adellijke boekerijen geen

intellectueel milieu.575 Die van Groninger regenten weken daar niet noemens-

waardig van af. De Groninger elite verschilde daarin waarschijnlijk niet van

regeringselites elders in de Republiek.576

De boekerijen van hoogleraren aan de Groninger universiteit verbonden, waren

daarentegen zeer omvangrijk. Hun boekencollectie telde doorgaans ruim 2.500

stuks.577 De bibliotheken van juristen, predikanten en artsen waren kleiner, maar

nog steeds aanzienlijk groter dan die van jonkers en regenten: gemiddeld ruim

1.500 exemplaren. Uit een beperkt aantal inventarissen van studenten aan de

Groninger universiteit blijkt dat zij over 12 tot 140 stuks boeken beschikten.578

Naar het boekenbezit van overige stad-Groningers is geen onderzoek bekend. In

slechts 13,5 procent van bewaard gebleven inventarissen van inwoners van een

drietal kleine dorpen in het gewest Stad en Lande blijken boeken aanwezig te zijn

geweest in de achttiende eeuw. Meestal waren het maar enkele exemplaren.579De

572. G.C. Huisman, ‘Bibliothecae instructissimae. Geleerd boekenbezit in Groningen in de 17e en 18e

eeuw’, in: A.H. Huussen jr. (red.), Onderwijs en onderzoek: studie en wetenschap aan de academie

van Groningen in de 17e en 18e eeuw Studies over de geschiedenis van de Groningse Universiteit 1

(Hilversum 2003) 299-328, Feenstra, De bloeitijd en het verval, 129-131, Feenstra, Spinnen in het

web, 194-196. Voorts over leescultuur in Groningen: P.Th.F.M. Boekholt, ‘Leescultuur in Gro-

ningen’, in: P.Th.F.M. Boekholt e.a. (red.), Rondom de reductie. Vierhonderd jaar provincie

Groningen 1594-1994. Groninger Historische reeks 10 (Assen 1984) 266-286. Over Groninger

boekverkopers en uitgevers, zie: H. van der Laan, Het Groninger boekbedrijf. Drukkers, uitgevers

en boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw (Assen 2005).

573. Feenstra, De bloeitijd en het verval, 129.

574. Ibidem, 130.

575. Feenstra, Spinnen in het web, 193.

576. Ibidem, 195.

577. Huisman, ‘Bibliothecae instructissimae’, 320.

578. Ibidem, 320-321.

579. Het gaat om de dorpen Westeremden, Stedum en Garsthuizen Alleen de schoolmeester beschikte

over meer dan 200 stuks, zie: Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 335.
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meerderheid van de Groninger stadsbevolking beschikte over weinig geldmidde-

len.580Nader onderzoek moet uitwijzen hoeveel boeken zij bezaten.

Boekenbezit van stad-Groninger doopsgezinden

In nagenoeg alle boedelinventarissen van doopsgezinden in de stad Groningen zijn

verschillende boeken aangetroffen. In 46 onderzochte inventarissen uit de periode

1695-1796, overwegend boedels van Groninger Oude Vlamingen betreffend,

werden prijzen en/of titels van boeken vermeld.581De bibliotheken van vermaners

buiten beschouwing latend, telden de onderzochte inventarissen gemiddeld 21

boeken.582 In twee derde van de gevallen ging het om kleinere aantallen. Het waren

de bibliotheken van doopsgezinde bierbrouwers, lakenkooplieden en fabrikanten

die het gemiddelde omhoog tilden.583 Laatstgenoemden hadden doorgaans een

boekenbezit in omvang vergelijkbaar met Groninger studenten. De meerderheid

van de onderzochte doopsgezinden bezat tussen de tien en twintig exemplaren.

Zoals te verwachten, beschikten vermaners van de twee grootste doopsgezinde

gemeenten over veel meer exemplaren. In 1732 bezat bakker Aldert Syrts Dijk

(1699-1779) 295 boeken, met een getaxeerde waarde van 501 gulden.584 Blijkens

dezelfde inventaris had hij bij zijn huwelijk vijf jaar eerder nog maar voor vijftig

gulden aan boeken aangebracht. Zijn bibliotheek was snel gegroeid in aanloop naar

zijn bevestiging als vermaner van de Groninger Oude Vlamingen in 1733. Na zijn

overlijden in 1779 werd zijn bibliotheek geveild. De verkoopopbrengst bedroeg

3.128 gulden en 16 stuivers. Zijn bibliotheek was dus verder in omvang toegenomen,

al waren in de verkoopopbrengst ook boekenkasten en rariteiten inbegrepen.585De

bibliotheek van med. dr. Gerardus Risemius, vermaner bij de VerenigdeWaterlanders

en Vlamingen, werd in 1712 geschat op 1.200 gulden.586 Eppo Botterman (1678-

1756) was vermaner bij de Verenigde Waterlanders en Vlamingen.587 Zijn biblio-

theek werd na zijn overlijden publiekelijk geveild in 1757 en bracht 2.243 gulden

op.588De boekerijen van achttiende-eeuwse doopsgezinde vermaners in Groningen

waren in omvang dus vergelijkbaar met die van hun gereformeerde collega’s.589

580. Zie par. IV.1.

581. Zie bijlage 3.

582. In slechts negen gevallen was zowel sprake van vermelding van prijs en aantal. Hieruit volgde een

gemiddelde boekenprijs van 2,14 per boek. Dit gemiddelde is gebruikt voor de bepaling van het

boekenaantal in het geval een inventaris van de aanwezige boeken alleen de totale waarde

vermeldde.

583. Bierbrouwer Tonnis Lammerts Clemmius (ca. 1650?-1721) bezat bijvoorbeeld meer dan 32 stuks,

RHC GrA, Weeskamer, 1702, fol. 53, 2 november 1702, Groningen. In 1705 bezat Toncko Jans

Modderman 77 stuks: ibidem, 1705, fol. 41, 30 mei 1705, Groningen. Oliemolenaar Gerrit Reints

Beerta bezat in 1726 meer dan 100: ibidem, 1726, fol. 31, 1 januari 1726, Groningen.

584. Ibidem, 1732, fol. 57, 11 oktober 1732, Groningen.

585. J. Gerritsen, Repertorium van Groninger publieke boekenveilingen 1740-1812 (ongepubliceerd).

586. RHC GrA, Weeskamer, 1712, fol. 36, 4 augustus 1712, Groningen.

587. Als kind van een vermaner werd Eppo Botterman opmerkelijk genoeg gereformeerd gedoopt te

Groningen op 3 maart 1678, RHC GrA, BS, inv. nr. 148, Algemeen doopboek 1676-1705, fol. 11vo.

Dat was mogelijk het gevolg van zijn vernoeming naar zijn gereformeerde grootvader Eppo Sibinga.

588. J. Gerritsen, Repertorium.

589. Ook de rabbijn in Groningen beschikte in 1773 over een aanzienlijke boekerij. In dat jaar droeg hij

(een deel van) zijn bibliotheek over aan zijn zwager bestaande uit 730 boeken, zie: Schut, De Joodse

gemeenschap, 107.
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De getaxeerde waarde van de boeken varieerde van enige stuivers voor oude en

onvolledige boeken tot één of meer guldens voor boeken in folio, quarto, octavo of

in duodecimo. Statenbijbels en Biestkensbijbels in folio of meerdelige boeken

werden het hoogst getaxeerd, ongeveer op tien tot vijftien gulden. Het duurste

exemplaar in de doperse bibliotheken was de concordantie van de Groninger

gereformeerde predikant Abraham Trommius (1633-1719). Dit uit drie volumes

bestaande werk werd in 1726 een keer geschat op 36 gulden. De minste waarde

hadden traktaatjes en zogenaamde blauwboekjes.

Samenstelling stad-Groninger doopsgezinde boekerijen

In slechts 25 van de onderzochte inventarissen zijn gehele of gedeeltelijke lijsten

met boekentitels bewaard gebleven, alle daterend uit de eerste helft van de

achttiende eeuw. Zij geven daarom slechts een beperkte indruk van de lees-

voorkeuren van doopsgezinden in de stad Groningen. Een aantal zaken valt

evenwel op. De boeken waren vrijwel altijd godsdienstig van aard. Bijbels,

testamenten en liedboeken werden in alle inventarissen gevonden. Biestkensbijbels

kwamen even vaak voor als statenbijbels. Beide soorten kwamen zowel in folio

(met de gebruikelijke familie-aantekeningen) als in quarto of octavo voor. Nadere

specificatie van deze bijbels ontbreken in de inventarissen. In één geval ging het

om een statenbijbel in quarto gedrukt bij Luchtmans.590

Er bestond een verschil in de uitvoering van de bijbels en liedboeken van

Groninger Oude Vlamingen en die van leden van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen. Bij laatstgenoemden waren ze al in het begin van de achttiende eeuw

versierd met zilveren krappen. Bij de Groninger Oude Vlamingen ontbrak deze

luxe versiering, ook aan het eind van de achttiende eeuw.

Naast Biestkensbijbels vermeldden de onderzochte inventarissen zeer geregeld

testamenten van Biestkens. Het ging in een aantal gevallen waarschijnlijk om Het

nieuwe Testament ons liefs Heeren Jesu Christi dat in 1690 in Groningen werd

gedrukt door stadsdrukker Cornelis Barlinckhoff (afb. 68). De Sociëteit van

Groninger Oude Vlamingen had vermoedelijk tot drukken opdracht gegeven.

Intekenaars konden aangeven of ze hun naam op het titelblad wilden laten drukken

of niet.591

Behalve genoemde bijbels en testamenten, behoorde standaard tot de doops-

gezinde boekerij een liedboek. In inventarissen van Groninger Oude Vlamingen

rond 1705 werd gesproken van zowel een oud als van een nieuw liedboek. Met de

oude zal bedoeld zijn het liedboek uit 1664. Het werd gedrukt in opdracht van

590. RHC GrA, toegang 2428, Nedergerecht in de stad Groningen, (1605) 1623-1811 (hieronder

voortaan: NG), inv. nr. 180, Registers van inventarissen van gerechtelijke inbeslagname van

goederen, 22 februari 1737-12 februari 1761, met index, fol. 8, d.d. 1737: beschrijving beneficiair

aanvaarde nalatenschap van de weduwe van med. dr. Egbertus Vlijtsius.

591. De Universiteitsbibliotheek te Amsterdam bewaart twee exemplaren van de Groninger lakenkoop-

lieden Jacob Derks Huizinga (1659-1736) en Fedde Idskes (1660-1693), alsmede één exemplaar

zonder opdracht. De universiteitsbibliotheek te Groningen bezit het exemplaar van de in 1690 in

Leer (Oost-Friesland) woonachtige achttienjarige Antje Harmens Alring. De Mennonite Historic

Library in Goshen (V.S.) bezit een exemplaar gedrukt voor de zesjarige bierbrouwerszoon Andries

Stevens Cremer te Deventer. Het exemplaar voor de zestienjarige Deventerse Swaantje Freriks is in

particulier bezit.
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Oudste Arend Jans (Block) (1610-1679) en diens tante Egbertje Jans (Mabé) (gest.

1662-66).592 Block, noch Mabé waren uitgevers in de huidige betekenis van het

woord. Zij was de weduwe van een apotheker die tevens belangen in verveningen

had, hij was lakenkoopman of bakker. De doopgezinde gemeente in Groningen of

de eerder genoemde Sociëteit zal besloten hebben tot uitgave. De twee speelden

een rol bij de samenstelling en financiering van de uitgave. Gemeenteleden konden

bij hen of bij andere gemeenteleden een exemplaar afnemen.593 Uit het voorblad

van het exemplaar, ‘gedruckt voor Arend Jans tot Groningen’, blijkt dat dezelfde

liedboeken ook in Haarlem gedrukt werden en te koop waren bij Arends broer

Cornelis.594

Met het nieuwe liedboek werd bedoeld het in 1700 bij Berend Taeitsma te

Groningen gedrukte Veelderhande schriftuirlijcke liedekens gemaeckt uyt het oude

ende nieuwe testament soo voor desen in druck zijn uytgegaen, beneffens noch

eenige die voor desen noyt in druck sijn geweest. Blijkens de voorrede in dit

liedboek waren de liedboeken van 1664 op dat moment bijna uitverkocht. In 1732

werd opnieuw een nieuw liedboek gedrukt, het Lusthof des gemoets, met een

voorwoord van de Groninger vermaner Alle Derks, omdat blijkens het voorwoord

de liedboeken uit 1700

‘niet alleen waren uytverkocht, maar ook door een dartig jaarig gebruykt, ten diele

versleeten’.
595

Het Lusthof zou daarna nog een aantal keren worden herdrukt.596 Ten slotte werd

het klein Hoorns liedboekje in een beperkt aantal gevallen aangetroffen in de stad

Groningen.

Genoemde bijbels, testamenten en liedboeken vormden de standaard doops-

gezinde bibliotheek in de stad Groningen. EenMartelaarsboek, een Bloedig Toneel

van T.J. van Bragt, of werken van Dirk Philips en Menno Simons waren

veel minder gebruikelijk. Veel vaker bezat men daarentegen de Stichtelycke

Rymen (1624), Uytbreyding over De Psalmen des propheten Davids (1630) van

592. Veelderhande liedekens ghemaeckt uyt den ouden ende nieuwen testament die voortijts in druck zijn

uytgegaen. Noch is hier achter by gevoecht een liedtboecken van seer stichtelyke liedekens, gedruckt

voor Egbertje Jans, wed. van Fedde Idskes, tot Groningen (Groningen 1664).

593. Dit wordt ook bevestigd door het pak ongebonden liedboeken dat zich ten tijde van het overlijden

van de weduwe van diaken D.H. Beerta in haar huis bevond, zie: RHC GrA, Weeskamer, 1715, fol.

3, 15 december 1714, Groningen. Ook in de inventaris van haar schoonzoon Toncko Jans

Modderman uit 1705 bevonden zich maar liefst zeven, nieuwe liedboeken, kennelijk ter verkoop:

ibidem, 1705, fol. 41, 30 mei 1705, Groningen. Dat de liedboeken in opdracht werden vervaardigd

(‘gedruckt voor’) houdt niet in dat de opdrachtgever boekdrukker is, zoals abusievelijk wordt

beweerd over Egbertje Jans Mabé door S.E. Abels, Doopsgezinde families in de Groninger

Veenkoloniën en Selwerd 1586-1811 2 (Eexterzandvoort 2011) 1213.

594. Het exemplaar bevindt zich in de collectie van de universiteitsbibliotheek te Amsterdam. Cornelis

Jans was de Haarlemse vermaner Cornelis Jans (Mabé) (1620–1671).

595. A. Derks, Lusthof des gemoets, bestaande in stichtelyke gesangen, strekkende om in de Vergade-

ringe (en ook in ’t besonder) tot verquickinge der zielen gesongen en ook gelesen te worden

(Groningen 1732).

596. Zie voor een grondige studie over doopsgezinde liedboeken: P. Post, Geschiedenis van het

doopsgezinde kerklied (1793-1973). Van particularisme naar oecumeniciteit (Hilversum 2010),

alsmede de aldaar genoemde literatuur.
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D.R. Camphuysen (1586-1627), alsmede werken van Erasmus (Parafrasis, Collo-

quia en Aantekeningen) in de eerste helft van de achttiende eeuw. Naast

verschillende predikatieboeken was de op de Biestkensbijbel afgestemde concor-

dantie van P.J. Twisck (1565-1636) geliefd. Deze was breder verspreid dan die van

de Groninger Trommius, mogelijk ook, omdat de laatste veel duurder was.

De onderzochte boedelinventarissen lijken er op te wijzen dat niet-gods-

dienstige werken zich op weinig doopsgezinde belangstelling kon verheugen in

de stad. Werken van Luycken en Cats werden even weinig aangeschaft als

voornoemde martelaarsspiegels. Alleen de eigenaren van grotere hoeveelheden

boeken hadden een ruimer assortiment niet-godsdienstige werken. Het gebruik van

inventarissen als bron toont hier zijn beperkingen. Zo blijkt uit de intekening op

J.L. Schuers Nederlands merkwaerdigste gebeurtenissen sedert byna twee eeuwen

stevige belangstelling te bestaan bij stad-Groninger doopsgezinden. Maar liefst 37

doopsgezinde lidmaten staan op de intekenlijst uit 1767.

De grote boekencollecties van koopman Toncko Jans Modderman (1665-1741)

en oliemolenaar Gerrit Reints Beerta (1692-1725) verrieden hun vooropleiding.597

Franse schoolboeken van eerstgenoemde en een groot aantal grammatica- en

woordenboeken (Frans, Grieks en Latijn) wijzen op genoten onderwijs op een

Franse en Latijnse school. Modderman beschikte voorts niet alleen over boeken die

nuttig waren voor zijn beroepsuitoefening (bijvoorbeeld het Tresoor van ellemaa-

ten en gewichten), maar ook over reisverhalen naar West-Indië (van Louis

Hennepin), alsmede een beschrijving van Marokko.

Gedichtenbundels werden maar in één inventaris gevonden. Kaarsenmaker Jan

Benes Cremer beschikte over gedichten van H.K. Poot en van de doopsgezinde

Adriaan Spinneker.598

III.5. Woningen

‘Hier staan wy voor een huis, daar wulpsche lieden woonen,

Helaas! Van Mennos volk (ten minsten met den naam),

Wat zien wy hier al prachts.’
599

Toen de Hugenoten einde zeventiende eeuw zich in de stad vestigden, betrokken

zij woningen over de hele stad verspreid.600 Joden woonden wat meer bij elkaar in

de eerste helft van de achttiende eeuw. De naar schatting twintig huisgezinnen – zij

vormden de gehele Joodse gemeente – woonden voornamelijk in de onmiddellijke

nabijheid van hun synagoge in de Poelestraat. De synagoge was toen nog ingericht

achterin de daar gevestigde bank van lening.601 Vanaf de opening van de nieuwe

597. RHC GrA, Weeskamer, 1705, fol. 41, 30 mei 1705, Groningen en ibidem, 1726, fol. 31, 1 januari

1726, Groningen.

598. Ibidem, 1727, fol. 9, 7 februari 1727, Groningen.

599. Fragment uit het gedicht De Zwitsersche eenvoudigheid, Klaagende over de bedorvene zeden veeler

doopsgezinden, of Weerlooze Christenen, zie: P. Langendijk, Gedichten, 1 (Haarlem z.j. [1751-

1760]) 64.

600. Bakker, Hugenoten in Groningen, 84.

601. Schut, De Joodse gemeenschap, 63 en 226, noot 141.
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synagoge in de Folkingestraat (1756) werd deze buurt geleidelijk aan door steeds

meer Joden bewoond. Joden vormden daar evenwel niet de meerderheid van de

bevolking. Pas vanaf de negentiende eeuw was daar sprake van een zogenaamde

joodse buurt.602

Ook Groninger Oude Vlamingen, althans een aantal van hen, woonden in de

onmiddellijke nabijheid van hun kerkgebouw. Hun vermaning in de Oude Boter-

ingestraat oz. lag, evenals de eerste synagoge in de Poelestraat, aan het zicht van de

straat onttrokken, achter een pand dat eigendom werd van deze doopsgezinde

gemeente in 1677. De meeste panden in de nabije omgeving waren op dat moment

al eigendom van geloofsgenoten (afb. 70).603De onmiddellijk ten noorden en ten

zuiden aan de vermaning grenzende panden werden vervolgens in 1696 door de

doopsgezinde gemeente in eigendom verkregen en zijn dat thans nog. Deze

percelen stelden kerkgangers in de gelegenheid, aan de achterzijde, ongezien

de vermaning te betreden of, in geval van onraad, tijdig te verlaten. Ook de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen woonden niet in één buurt bij elkaar, de

Zwitsers evenmin. Daarom kan net zo min van een joodse als van een doops-

gezinde buurt in de stad Groningen worden gesproken, in de zeventiende, noch in

de achttiende eeuw. Behalve de Oude Boteringestraat, zijn wel straten aan te

wijzen waar doopsgezinden oververtegenwoordigd waren. Als niet van een doops-

gezinde buurt kan worden gesproken, waar woonden ze in de stad en hoe?

III.5.1. Woning en woonomgeving

Al vanaf de zeventiende eeuw waren doopsgezinden in de stad Groningen op drie

plaatsen in de stad oververtegenwoordigd: aan de invalswegen, in deftiger

woonstraten en aan stadswateren gelegen straten.

Via de Brugstraat in het westen, de Steentilstraat in het oosten, Heerestraat in

het zuiden en de de Oude en Nieuwe Ebbingestraat in het noorden kwamen

bezoekers de stad binnen. Daar waren dan ook de meeste winkels van de stad te

602. Van der Poel, Joodse stadjers, 74. Schut estimeert dat tussen 1822-1839 ongeveer 55 procent van de

joden in deze buurt woonde, zie: Schut, De Joodse gemeenschap 76-78. Rekent men de joden die

rond de Vismarkt, achter de Der A-kerk of aan het Zuiderdiep woonden mee, dan woonden in 1849

ongeveer 87 procent van de joden in de nabijheid van de synagoge, zie: C. Reijnders, ‘Van Joodsche

Natiën’ tot Joodse Nederlanders. Een onderzoek naar getto- en assimilatieverschijnselen tussen

1600 en 1942 (Amsterdam 1970) 129.

603. Het pand dat ten zuiden van de vermaning lag was al vóór 1679 eigendom van pottenbakker Hindrik

Jans (Suiring) (ca. 1650?-ca. 1692). Daarnaast, richting zuiden, stond het pand genaamd Eland. Ten

zuiden van het Eland grensde het pand genaamd het Block. Deze twee waren al vóór 1615 eigendom

van de doopsgezinde familie Mabé en vervolgens door vererving van de familie Block. Het pand het

Block werd in de zeventiende eeuw bewoond door vermaner en Oudste Arend Jans Block (1610-

1679). H. Dassel, Menno’s volk in Groningen, 26, situeert abusievelijk de vermaning achter het

Block.

Ten zuiden aan het Block grensde het Huis met de Dertien Tempels. Hiervan ten zuiden lag het

pand de Bril van de doopsgezinde lakenkoopman Jan Jans van Comen (ca. 1655?-1690).

Drie huizen ten noorden van de vermaning stond het pand genaamd De Blauwe Leest, sinds

1673 eigendom van Pieter Willems Dijk (ca. 1640?-1701/2), gehuwd met een dochter van

voornoemde Arend Jans Block.
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vinden, waaronder vele met doopsgezinde eigenaren.604 Het stadshart rondom de

Grote Markt en de Vismarkt was voornamelijk woongebied. De Vismarkt nz (ook

wel genaamd: de Cremerrijp) vormde daarop een uitzondering, daar waren vele

winkels waaronder die van de eerder genoemde doopsgezinde lakenkopers.

Al in de zeventiende eeuw woonden verschillende doopsgezinde kooplieden in

de voornaamste straten van de stad. De Oude Boteringestraat werd al genoemd.

Aan de Grote Markt woonde bijvoorbeeld Luirt Reinders (gest. ca. 1635). Hij

bewoonde in de jaren twintig van zeventiende eeuw het voor Groninger begrippen

aanzienlijke pand genaamd de Schone Gevel. Ook in de vanouds deftige Turftoren-

straat, Heerestraat en Oosterstraat bevonden zich, behalve de stadshuizen van

jonkers en regenten, verschillende doopsgezinde winkels. De vermaner van de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen, med. dr. Risemius, bewoonde bijvoorbeeld

rond 1700 een dubbel pand in de Turftorenstraat.605Door vererving en verkoop in

eigen kring bleven deze panden vaak generaties lang in doopsgezinde handen.606

Het pand van de familie Houttuijn in de Heerestraat was bijvoorbeeld van 1655 tot

1741 in doopsgezinde handen. Voornoemde Debora van Geuns (1756-1836)

adverteerde in 1802 dat langer dan een eeuw een katoennegotie was uitgeoefend

in haar koopmanspand in de Oude Boteringestraat.607 Haar overgrootvader Thijs

Hiddes Roos (1662-1729) was de eerste van vier generaties geweest.

Ten slotte woonden relatief veel doopsgezinden aan waterwegen. In de zeven-

tiende en achttiende eeuw was meer fabrieksmatige productie in de Republiek

doorgaans achter, aan water gelegen woonhuizen gesitueerd. De waterwegen

waren niet alleen noodzakelijk voor de vereiste aan- en afvoer van goederen,

maar ook voor de productie van bijvoorbeeld bier. In Groningen had dat als gevolg

dat veel graanhandelaren en bierbrouwers aan de Hoge der A waren gevestigd. De

Hoge der A is de uitmonding van het riviertje de Drentse A en stond via het

Reitdiep in verbinding met open zee. Al in 1659 woonden aan de Hoge der A en,

in het verlengde daarvan, aan de Noorderhaven zz, acht doopsgezinde huis-

houdens.608 Later die eeuw kwamen daarbij de bierbrouwerijen de Klemvogel,

van de doopsgezinde Tonnis Lammerts Clemmius (ca. 1650-1721) en de Post-

hoorn, eigendom van geloofsgenoot Egbert van Calcar (gest. 1736).

Buiten de stadswallen stond een groot aantal molens aan vaarten die op de

stadsgrachten uitkwamen. Soms bewoonden doopsgezinde eigenaren, zoals de

houtzagersfamilie Arkema, zelf de naast de molen gelegen woning. Vaker

bewoonden alleen knechten dienstwoningen in de onmiddellijke nabijheid van

de molen en woonden de eigenaren binnen de stadswallen.

Anders dan leden van de joodse gemeente, bewoonde de meerderheid van

doopsgezinden al in de zeventiende eeuw voornamelijk de hoofd- en invalsstraten

van Groningen. Slechts een minderheid van de twee grootste doopsgezinde

604. Eind zeventiende eeuw verweten gereformeerden doopsgezinden in Deventer hun winkels op de

beste plekken in de stad te hebben, zie: Rademaker-Helfferich, Een wit vaantje op de Brink, 72-73.

Dat had ook van de stad-Groninger doopsgezinden gezegd kunnen worden.

605. RHC GrA, Weeskamer, 1712, fol. 36, 4 augustus 1712, Groningen.

606. Zie par. III.2.

607. Groninger Courant, 9 november 1802, nr. 90.

608. W.G. Doornbos en D.F. Kuiken, De burgervaandelen van de stad Groningen. Een bevolkingslijst uit

1659. Groninger bronnen en toegangen 1 (Groningen 1993) 51, 54 en 56.
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gemeenten bewoonde huurwoningen, kelders, eenkamerwoningen of waren kost-

ganger.609

In de achttiende eeuw waren doopsgezinde kooplieden en ambachtslieden nog

steeds vooral te vinden aan de invalswegen, de Vismarkt nz en deftige woon-

straten. In 1711, met de komst van Zwitserse vluchtelingen, ontstond wel een klein

‘Zwitsers buurtje’. Hun koemelkerijen bevonden zich namelijk vooral in

de Nieuwe Boteringestraat. Ook aan de Hoge der A ontstond een doopsgezinde

buurt. Hier ontwikkelde zich in de loop van de achttiende eeuw de in de

volksmond genoemde ‘Mennistenhemel’.

‘Mennistenhemel’

In 1659 werden nog maar drie doopsgezinde families aangetroffen aan de Hoge der

A. Twee woonden aan het gedeelte ten noorden van de Turftorenstraat, de derde,

Jan Boelens Sijlbaack, woonde aan het gedeelte ten zuiden van de Turftoren-

straat.610 In de jaren 1694-1699 begonnen zich de eerste contouren van de

‘Mennistenhemel’ te vormen. Het werd één van Groninger Oudvlaamse snit.

Derk Jans Modderman (1668-1743) kocht in 1694 het pand van de weduwe

Sijlbaack en startte daarachter een azijnfabriek.611 Later dat jaar verwierf graan-

handelaar Pieter Stoffers (Meringa) een (pak)huis twee panden daarvan ten noor-

den gelegen.612 In 1699 werd vervolgens het tussenliggende pakhuis Riga door

diens schoonzoon, de graanhandelaar Jan Mattheussen van Calcar (1676-1747)

aangekocht.613 Van Calcar bewoonde op dat moment zelf het pand dat weer ten

noorden aan Meringa’s pakhuis grensde. Kort voor de eeuwwisseling ontstond op

deze wijze een aaneengesloten blok van vier (pak)huizen in doopsgezinde handen.

In de achttiende eeuw werd dit doopsgezinde bezit in snel tempo uitgebreid. In

1765 waren daar vier aaneengrenzende (pak)huizen ten noorden van de Turftoren-

straat bijgekomen en nog eens twee ten zuiden.614Ten slotte zorgde de verwerving

in 1775 van het woonhuis met zeepziederij, Batavia geheten, op de hoek van de

Turftorenstraat nz (thans nr. 16), voor een vrijwel aaneengesloten gevelwand van

tien belendende panden in doopsgezinde handen met de doorgang naar de

Turftorenstraat in het midden (afb. 76-77).

609. Zie verder par. IV.2.1.

610. Doornbos en Kuiken, De burgervaandelen, 51 en 54.

611. RHC GrA, toegang 1451, Panden no. 10 en 11 aan de Hoge der A, 1556-1883, inv. nr. 2, Akte van

verkoop door Machtelt Glimmers, wed. Jan Boelens Sijlbach, en kinderen aan Derck Jansen

Modderman en diens echtgenote Trijntien Claesen Bleecker, van een behuizing ten oosten bij het A-

diep, d.d. 14 mei 1694.

612. RHC GrA, RA, III-x-73, fol. 40vo, 6 november 1694, Groningen.

613. RHC GrA, toegang 1451, Panden no. 10 en 11 aan de Hoge der A, 1556-1883, inv. nr. 13, Akte van

verkoop door Gerhard Wedda, pastor te Opwierda en Egberdina Aepkens, dochter van wijlen Peter

Egberts aan Jan van Calcar en Martijn Peters van een huis ten oosten van het Adiep, d.d. 14 juni

1699, Groningen.

614. Voor de bouwgeschiedenis van een van deze panden, Hoge der A 17, zie:

T. Tel en M. Verkerk, ‘Jaarverslag bouwhistorie in 2005’, Hervonden stad. Jaarboek voor

archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen (2006) 27-50, m.n. 37-41,

alsmede B. Raangs en J. van Haaften, ‘Jaarverslag restauraties in 2005’, Hervonden stad Jaarboek

voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen (2006) 51-76, m.n. 65-69.
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De aankopen van het huis genaamd de Drie vlasblommen (thans nr. 7) in 1730

en, eind achttiende eeuw, van twee bedrijfspanden, thans nrs. 5 en 9, door de

familie Hesselink, versterkten het doopsgezinde karakter van de Hoge der A.615

Uiteindelijk waren in 1806, vanaf de Turftorenstraat gerekend, de eerste acht

panden richting het noorden en nog eens tien panden richting het zuiden eigendom

van doopsgezinden.616

Fraaier wonen

De stadshuizen van Groninger regenten en jonkers waren, vergeleken met die in

Holland en dan vooral met die aan de Amsterdamse grachten, bescheiden van aard.

Niet alleen geringere financiële armslag was daarvan de oorzaak, ook was pronken

met rijkdom in de stad Groningen minder gebruikelijk. Het stadspaleis van Jan

Albert Sichterman vormde daarop een uitzondering. Diens nieuw gebouwde,

kolossale stadswoning aan de Ossenmarkt nz, was voor Groninger begrippen

uitzonderlijk. Uitgezonderd voornoemde gunstige door handelsgeest ingegeven

woonlocaties, permitteerde de gegoede doopsgezinde bovenlaag zich tot omstreeks

1775 geen luxe behuizingen. De getaxeerde waarden van hun huizen waren niet

bovenmatig, zo bleek al. In het laatste kwart van de achttiende eeuw was sprake

van een kentering en nam de belangstelling voor fraaiere behuizingen toe.

Succesvolle ondernemers, renteniers en inmiddels tot de hogere burgerij behorende

doopsgezinden wilden luxer wonen.

Verbouw of algehele herbouw van de bestaande woning was in een aantal

gevallen de eerst aangewezen weg. De huizen stonden immers doorgaans al op een

goede locatie. De 31-jarige Jan Modderman liet in 1778 zijn voorvaderlijk huis aan

de Noorderhaven zz (thans nr. 34) geheel opnieuw optrekken naar een ontwerp van

Jan Wijnhoud (afb. 72).617De voor stad uitzonderlijke voorgevel werd voorzien met

‘eenige uitstekende ornamenten, zullende bestaen in ses pylasters, buiten de

Generale muire, zullende uitsteken op 5 duim, rustende op een borstweringe’.
618

De voorgevel deed daarmee denken aan de pilastergevels van het zeventiende-

eeuwse Hollandse classicisme, aldus De Haan. Ook de inrichting van het nieuwe

huis werd onderhanden genomen. De stad-Groninger schilder Pieter Lofvers

schilderde grote marines en berglandschappen voor een van de voorkamers.619

615. Over de bouw- en bewonersgeschiedenis van de Drie vlasblommen: A.R. Reinstra en F. van der

Waard, De drie Vlasblommen. Bouwhistorisch onderzoek van Hoge der A 7 Groningen (Groningen

1995).

Hoge der A nr. 9 bleef in doopsgezinde handen als gevolg van de aankoop door Klaas Mesdag.

Het werd het geboortehuis van diens zoon, de schilder H.W. Mesdag (1831-1915).

616. RHC GrA, toegang 1700, Verzameling Duco Kuiken, 1930-1995 (hieronder voortaan: VDK), inv.

nr. 15, Lijst met namen van personen ontleend aan het Verpondingsregister 1806, inv. nr. 582 r.n.r.

en 583 r.n.r.

617. Zie over de bouw- en bewoningsgeschiedenis van dit huis: E. Winterdijk, Soo Adriaen Geerts Paap

heeft getimmert. Een onderzoek naar de geschiedenis van het pand Noorderhaven Zuidzijde 34 te

Groningen, Histodata (Groningen 1995).

618. Kopie akte Heren van de Kluft, toestemming tot verbouw huis Noorderhaven, 15 augustus 1778,

part. coll.

619. De Haan, ‘Hier ziet men uit paleizen’, 366.
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Enige jaren eerder had Mattheus Jans van Calcar (1698-1778) zijn pand aan de

Hoge der A (thans nr. 17) ingrijpend laten verbouwen. Het oorspronkelijk uit de

dertiende of begin veertiende eeuw daterende huis kreeg een, het hele huis

doorlopende, lange gang met een statige trap en ajour gezaagde balusters. Het

pand werd eveneens van een nieuwe voorgevel voorzien.620 Ook lijmzieder

Abraham Izaaks Hulshoff (1735-1821) liet in deze jaren zijn woning aan de

Hoge der A ingrijpend verbouwen, lakenkoopman Albert Jacobs Hesselink (1733-

1802) liet zijn woonhuis aan de Hoge der A zelfs bijna geheel nieuw zetten.621

Andere succesvolle ondernemers kochten aanzienlijke woningen aan. De

familie Hesselink kocht het al genoemde grote pand Batavia aan de Hoge der A

van de regentenfamilie Wichers. Oliemolenaar Izaak van Delden (1742-1819) (afb.

121) liet iedere bescheidenheid vallen. Hij verwierf in 1800 de rechterhelft van

voornoemd stadspaleis van Sichterman (afb. 75). Na Sichtermans overlijden was

het pand in twee woningen gesplitst. Ook lakenkoopman Busch, eigenaar van de

linkerhelft sinds 1793, had een doopsgezinde achtergrond. Hij was namelijk een

kleinzoon van graanhandelaar Jan van Delden (1700-1770) die tot de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen behoorde.622 De bewoning van het zogenaamde

Sichtermanhuis past in de in Delft gesignaleerde tendens: ondernemers, zoals

Van Delden, gingen vanaf 1750 verder wonen van hun werk.623

In de achttiende eeuw was het niet ongebruikelijk dat ouders, na overdracht van

de onderneming aan een van de kinderen, bleven inwonen. In de gevallen dat

renteniers hun overgedragen woon-/winkelpand verlieten, betrokken ze bescheiden

rentenierswoningen. Jacob Teunis ten Cate (1677/8-1769) en Abraham Berends

Hulshoff (1674-1759) bewoonden bijvoorbeeld als renteniers naast elkaar gelegen

woningen in de onaanzienlijke Folkingestraat.624

Vanaf het laatste kwart van de achttiende eeuw verkozen de doopsgezinde

renteniers met een ruim budget comfortabele woningen die niet onderdeden voor

die van regenten. Willem Jacobs Hesselink (1714-1793) deed zijn jeneverstokerij

van de hand en betrok bijvoorbeeld een aanzienlijk pand aan de Ossenmarkt oz.

Willem Deknatel beëindigde zijn apotheek op 52-jarige leeftijd en woonde

sindsdien in een, volgens prof. Matthias van Geuns machtig duur, pand aan de

Marktstraat zz, uitkomend op de Ossenmarkt.625 De rentenierswoning van Jacob

620. Tel en Verkerk, ‘Jaarverslag bouwhistorie in 2005’, 39. Zie voorts over Hoge der A nr. 17: Raangs

en Van Haaften, ‘Jaarverslag restauraties in 2005’, 51-76, m.n. 65-69.

621. Van Eeghen, Meniste vrijage, 149.

622. Izaak Busch (1739-1812) was een zoon van Marcus Busch en Johanna van Delden (1704-1782).

Busch was gezworene in de jaren zeventig en weesheer in de jaren tachtig en negentig van de

achttiende eeuw. Zie voor de eigendomsgeschiedenis van het Sichtermanhuis: RHC GrA, VDV, inv.

nr. 112, Gelkingestraat, Hoogstraatje, Sint Jansstraat, Kattenhage, Marktstraat, Martinikerkhof,

Ossenmarkt, Turftorenstraat, Walburgstraat, fol. 91.

623. A.J. Schuurman, J. de Vries en A.M. van der Woude, Aards geluk. De Nederlanders en hun spullen

van 1550 tot 1850 (Amsterdam 1997) 209.

624. RHC GrA, VDV, inv. nr. 109, Folkingestraat, Haddingestraat, Hofstraat, Munnekeholm, Pelster-

straat en RHC GrA, BS, inv. nr. 194, Breukdodenboek, fol. 193, d.d. 27 mei 1769 (Jacob ten Cate,

wedn. van Eefien Jans, Folkingestraat), RHC GrA, RA, III-x-116, fol. 55. 10 april 1737, Groningen

(registratie aankoop) en RA, III-x-159, fol. 207, 27 december 1768, Groningen (registratie verkoop

na het overlijden van de weduwe Hulshoff).

625. Van Eeghen, Meniste vrijage, 100.
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Jacobs Hesselink (1723-1787) in de Turftorenstraat nz was in 1791 bekwaam

genoeg om na diens dood als woning te dienen voor het adellijke echtpaar

Sickinghe-van Lintelo.626 Die van lakenkoopman Jacob Willems Hesselink

(1684-1768) in de Poelestraat nz werd na diens overlijden bewoond door het tot

de regentenkringen behorende echtpaar Gockinga-Piccardt.627

De ruim opgezette Ossenmarkt was met zijn royale percelen van oudsher in trek

bij regenten en hogere burgerij waaronder professoren van de universiteit. Zij

lieten daar grote statige woningen bouwen. Naast welgestelde doopsgezinde

kooplieden en renteniers vestigden zich in deze omgeving, behalve voornoemde

Izaak van Delden, na 1775 ook doopsgezinden die aan de hogere burgerij gelieerd

waren, zoals Grietje van Olst (1776-1844) (afb. 81). In 1803 betrok zij met haar

echtgenoot, mr. Pytter de Gavere (1763-1814) (afb. 82), raadsheer in het Hof van

Justitie, een grote woning aan het westelijke deel van de Ossenmarkt (afb. 74).

Ten slotte gingen ook gegoede ongehuwde doopsgezinde juffers aanzienlijke

woningen betrekken in het laatste kwart van de achttiende eeuw. In 1778 betrokken

bijvoorbeeld de ongehuwde zusters Heiltje (1736-1820) en Martje van Delden

(1740-1793) een woning aan de Grote Markt, op de hoek van de Poelestraat.628

III.5.2. Woninginrichting

De inrichting van de woningen van Groninger Oude Vlamingen in Groningen kan

het beste worden omschreven als sober tot omstreeks het midden van de achttiende

eeuw. De woningen waren van de benodigde inboedelgoederen voorzien, luxueuze

of modieuze goederen ontbraken doorgaans. De getaxeerde waarden van de

inboedels waren laag, zo bleek reeds. De inrichting was praktisch en zonder opsmuk.

Inventarissen van Groninger Oude Vlamingen vermelden bijvoorbeeld zelden

schilderijen.629 Dat staat in contrast met woningen in Delft. Daar blijken zelfs in

de armste huishoudens gemiddeld zeven schilderijen of prenten per huishouding

aanwezig te zijn in de achttiende eeuw.630 Heerste in de stad Groningen in zijn

algemeenheid een andere wooncultuur in de achttiende eeuw? De Haan toont aan dat

in de periode 1700-1750 ook in de stad Groningen schilderijen een belangrijke plaats

innamen in Groninger interieurs. Dat bewijzen volgens hem de vele vermeldingen

van schilderijen voor ondermeer schoorsteenmantels.631

De gegoede leden van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen liepen al vóór

1750 meer in de pas met hun stadgenoten. Behalve grote geschilderde portretten

(afb. 83-86), bezaten zij in die jaren ook al luxe-inboedelgoederen, zoals bijvoor-

beeld een notenhouten kast, een schildpadden speldenbak, zilveren poppengoed of

626. RHC GrA, RA, III-x-191, fol. 84vo, 7 maart 1791, Groningen.

627. Ibidem, III-x-169, fol. 67vo, 19 december 1774, Groningen. Gockinga was generaal-majoor.

628. Ibidem, III-x-174, fol. 65, 20 maart 1778, Groningen.

629. Zie hierover: Kremer, ‘Teken aan de wand’, 141-170. Uit onderzoek naar de Groninger dorpen

Westeremden, Stedum en Garsthuizen blijkt dat in de achttiende eeuw schilderijen aldaar maar weinig

de huizen decoreerden, namelijk slechts in twaalf van de gevallen, zie: Matthey, ‘Op fiscaal kompas’,

335.

630. Schuurman, De Vries en Van der Woude, Aards geluk, 211.

631. De Haan, ‘Hier ziet men uit paleizen’, 356.
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een goudleren ‘kamkast’.632Pas na 1750 werden de interieurs van Groninger Oude

Vlamingen verfraaid met modieuze notenhouten en mahoniehouten kasten, grote

hoeveelheden porselein en spiegels in vergulde lijsten (afb. 78).633Uit onderzoek

naar eigendom van zilveren voorwerpen, verboden volgens de Loppersummer

voorschriften, blijkt de periode 1725-1750 een overgangsperiode te zijn ge-

weest.634 Hoewel in bescheiden aantallen schaften steeds meer Groninger Oude

Vlamingen zilveren voorwerpen aan in deze periode. Deze voorwerpen dienden

nog voornamelijk voor gebruik binnenshuis. Na 1750 worden in vrijwel alle

inventarissen in steeds grotere aantallen en diversiteit zilver aangetroffen. Wijn-

flessen werden bijvoorbeeld ten huize van koopman Hulshoff voortaan geopend

met een zilveren kurkentrekker.635Buitenshuis kon sindsdien kennelijk ook steeds

meer worden gepronkt, getuige het toegenomen gebruik van zilveren kledingac-

cessoires. Gouden gebruiksvoorwerpen kwamen echter hoogstzelden voor bij de

stad-Groninger doopsgezinden in de achttiende eeuw.636

In de tweede helft van de achttiende eeuw nam ook het schilderijenbezit toe

onder de Oude Vlamingen.637 Uit deze tijd dateren de oudste bewaard gebleven

geschilderde portretten (afb. 109-110).638

632. Naast de vier portretten van de familie Van Delden-de Booser is ook bekend dat in de ‘tweede

kamer’ van de weduwe van med. dr. Egbertus Vlytsius al in 1737 een geschilderd portret hing, zie:

RHC GrA, NG, inv. nr. 180, fol. 8, d.d. 1737.

Ook in het huis van Debora van Geuns (1756-1836) hingen portretten van haar grootouders,

lakenkoopman Thijs Hiddes Roos (1662-1729) en Josijntje Roos-Denijs (1660-1720), zie: Van

Eeghen, Meniste vrijage, 95.

Van diaken Jan de Booser (1634-1714) was in 1767 nog een portret in eigendom bij diens

kleinzoon Jan van Delden (1700-1770), zie: NA, toegang 1.13.24, Collectie Van Delden, 19e-20e

eeuw (hieronder voortaan: CVD), inv. nr. 7, Geslagtboekje van vader Izak van Delden en moeder

Sara de Bozer, opgesteld 28 mei 1767 voor mijn broer Jan van Delden, fol. 14.

Een notenhouten kast was al te vinden in het interieur van apotheker Antonie Deknatel (ca.

1687-1755), RHC GrA, Weeskamer, 1721, fol. 47, 28 mei 1721, Groningen. De schildpadden

speldenbak was onderdeel van de inboedel van vermaner en med. dr. Gerardus Risemius, ibidem,

1712, fol. 36, 4 augustus 1712, Groningen. De goudleren ‘kamkast’ werd, naast een ‘kristal met

zilver beslagen’, aangetroffen in het woonhuis van bierbrouwer Tonnis Lammerts Clemmius,

ibidem, 1702, fol. 53, 2 november 1702, Groningen.

633. De modieuze kasten verfraaiden bijvoorbeeld het huis van lakenkoopman Jan Berends Houttuijn

(1719-1749), RHC GrA, RA, III-ij, 19 oktober 1750, Groningen. Als ook van uurwerkmaker Claas

Heertes Bakker, RHC GrA, Weeskamer, 1796, fol. 24, 14 juli 1796, Groningen. Geelgieter Gerrit

Hindriks van Delden (ca. 1710?-1752) had een ‘belegd notebomen kabinet’: ibidem, 1759, fol. 30,

26 juli 1759, Groningen.

Grote hoeveelheden porselein bezat bijvoorbeeld bakker en horlogemaker Gerrit Berends Mars

(gest. 1779), ibidem, 1780, fol. 1, 4 januari 1780, Groningen. Zo ook Derk Spoor: ibidem, 1770,

fol. 13, 12 mei 1770, Groningen. Voornoemde Claas Heertes Bakker bezat eveneens een spiegel in

vergulde lijst: ibidem, 1776, fol. 6, 1 februari 1776, Groningen.

634. Voor de Loppersummer voorschriften, zie par. III.6.

635. RHC GrA,Weeskamer, 1769, fol. 6, 20 maart 1769, Groningen (Abraham Izaaks Hulshoff (1735-1821).

636. Kremer, ‘Teken aan de wand’, 159.

637. Vanaf 1750 werden schilderijen wat regelmatiger en in grotere aantallen genoemd in inventarissen.

Bijvoorbeeld dertien stuks bij voornoemde Claas Heertes Bakker, RHC GrA, Weeskamer, 1796,

fol. 24, 14 juli 1796, Groningen en elf bij Gerrit Berends Mars (gest. 1779), ibidem, 1780, fol. 1,

4 januari 1780, Groningen.

638. Zie over schilderijenbezit bij Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen: Kremer, ‘Teken aan

de wand’, 141-170.
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III.5.3. Buitenhuizen

Stad-Groninger doopsgezinden waren lang terughoudend in de aankoop van

buitenhuizen vergeleken met hun geloofsgenoten elders. Een aantal Amsterdamse

doopsgezinden betrok al buitenplaatsen aan het Gein in de eerste helft van de

zeventiende eeuw.639 De financiële armslag van Amsterdamse doopsgezinde

families, zoals De Neufville, was niet alleen veel groter dan hun Groninger

geloofsgenoten, zij zetten dat ook eerder om in materiële genoegens. De bekende

Amsterdamse vermaner Joannes Deknatel (1698-1759), broer van apotheker

Antonie Deknatel te Groningen, was al in 1739 eigenaar van buitenhuis Amstel-

hoven. Ook dichter bij huis schaften geloofsgenoten zich al een generatie eerder

buitenplaatsen aan dan de stad-Groninger doopsgezinden. Zo kocht de Bolswarder

Gilles Hessels Mesdag (1706-1759) in 1752 Donia-state te Burgwerd van Hendrik

graaf van Moens. Tot de aankoop behoorde een tuinmanshuis, koetspoort en ruim

veertig hectare grond. Al was Donia niet meer de oude voorname state van

voorheen, er waren nog wel heerlijke rechten, zoals het jacht- en visrecht, aan

verbonden en behoorde een eigen bank en dito grafkelder in de kerk tot het

goed.640 De familie Mesdag zou de state meer dan honderd jaar in de zomer

bewonen. Ook de Leeuwarder zeepzieder Jan Zeper (1736-1801) bezat al vóór

1768 de buitenplaats Barrahuis te Wirdum. Evenzo was de Oost-Friese doops-

gezinde diaken Jacobus Davids Vissering (1688-1766) al vóór 1763 eigenaar van

buitenplaats te Loga (nabij Leer) in Oost-Friesland.641

De stad-Groninger doopsgezinden lijken pas daartoe te zijn overgehaald, nadat

de rijkste familie in hun midden, de Moddermannen, daartoe concrete stappen

zette. Niet de vermogende ouders, maar de al eerder aangehaalde zonen Toncko en

Jan Modderman zetten hun zinnen op een buitenhuis, nadat zij over hun ouderlijk

fortuin konden beschikken. Zij zullen daartoe gestimuleerd zijn door hun gerefor-

meerde stieffamilie Hoising. Hun moeder, de weduwe Modderman-Modderman,

was in 1757 hertrouwd met de gereformeerde Herman Christiaan Hoising (ca.

1720-1781) die op dat moment het leen bezat van de ambachtsheerlijkheid Herpt in

het Land van Heusden.642 Jacob Haksteen (1744-1809) (afb. 119), ondermeer

burgemeester van Rhenen en gehuwd met een dochter van Hoising uit diens eerste

639. D.C. de Clercq, ‘Een verdwenen en vergeten ‘mennisten hemel’ aan het Gein’, Doopsgezinde

Bijdragen nieuwe reeks 24 (1998) 40-41.

640. G. van Mesdag, Het geslacht Mesdag (z.p. 1943-1946) 277-282.

641. Over het buitenhuis van Zeper, zie: NA, FV, inv. nr. 35, dagboek Gerrit Middagten (1764-1769):

aantekening augustus 1768. Over het buitenhuis van Vissering, zie: G. ten Cate, Geslachtlĳst van de

familie Vissering (z.p.) [1903] 10 en 137.

642. A.J.L. van Bokhoven, ‘Leenmannen in het land van Heusden’, De Brabantse Leeuw XI (1962) 3.
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huwelijk, kocht in 1782 kasteel Blankenberg en de heerlijke rechten van Cadier.643

Hij mocht zich sindsdien Heer van Cadier en Blankenberg noemen. Doch, net

voordat de Groningse zwagers van Haksteen over hun eerste buitenplaats konden

beschikken in 1784, was koopman Abraham Hulshoff Bzn (1737-1813) (afb. 27)

hen voor. In 1783 werd Hulshoff voor veertienduizend gulden eigenaar van

buitenhuis Postrust, gelegen aan het Herendiep (thans Winschoterdiep) te Hoog-

ezand, zonder dat daar heerlijke rechten aan verbonden waren.

Vanaf het midden van de zeventiende eeuw was Hoogezand in trek bij

stedelijke regenten als vestigingsplaats van een buiten. Velen van hen lieten daar

een zogenaamde veenborg bouwen. De vader van de verkoper van Postrust, de

Heer van Slochteren en bewoner van de Fraylemaborg aldaar, had Postrust

aanzienlijk uitgebreid door twee zijvleugels te laten aanbouwen. Het huis omsloot

voortaan de binnenplaats aan drie zijden. Het hoofdgebouw werd voorzien van een

klokkentorentje. Vloeren en haardsteden waren van wit marmer en lambriseringen

verfraaiden het interieur.644 Hulshoff, die zijn koophandel aan de A-Kerkhof in

Groningen uitoefende, zal vooral in de zomermaanden in Hoogezand gewoond

hebben.

Heerlijke rechten waren in 1784, wél verbonden aan de aankoop van het Huis

Oosterbroek (afb. 73) te Eelde (Noord-Drenthe) door Toncko Modderman. Hij

kocht de havezate inclusief het collatierecht van de predikant, de organist en de

schoolmeester voor negenentwintigduizend gulden van de erven van S.G. Juckema

van Burmania Rengers.645Sindsdien mocht hij zich Heer van Oosterbroek noemen

en kon hij zich op dat vlak meten met zijn Gelderse zwager.646

De havezate moet een fraai geheel zijn geweest. De tuin werd opgesierd met

loden beelden van Diana en Acteon, met twee grote zittende leeuwen alsmede met

stenen en loden tuinvazen. Een grote en kleine luidklok voor het werkvolk ontbrak

niet. Tot het gekochte behoorden, behalve enige boerderijen, ook twaalf zitplaatsen

op het koor in de kerk van Eelde.647

643. Haksteen werd ook gespeld als: Ha(c)ksteen of Ha(c)kstein. Voor de aankoop van kasteel

Blankenberg, zie: Regionaal Historisch Centrum Limburg (hieronder voortaan: RHCL), toegang

01.075, Landen van Overmaas, inv. nr. 9731, Stukken betreffende de openbare verkoop der

heerlijkheid Cadier en van het kasteel Blankenberg door de erfgenamen van Mr. F.W. de Jacoby

de Cadier ten overstaan der beide leenhoven van Valkenburg en Daelhem en gedeputeerden der

schepenbank Cadier aan Jacob Hacksteen, burgemeester van Rhenen.

Al sinds 1772, was Haksteen eigenaar van buitenplaats Remmersteyn te Agterberg, zie: Het

Utrechts Archief (hieronder voortaan: HUA), toegang 34-4, notarissen in de stad Utrecht 1560-

1905, inv. nr. 275, Dirk Wernard van Vloten, U247a011 (1772).

644. G.N. Schutter, Borgen & Hofsteden in en om Hoogezand-Sappemeer (Bedum 1996) 122.

645. J. Bos, F.J. Hulst en P. Brood (red.), Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en

andere herenhuizen en hun bewoners (Meppel/Amsterdam 1989) 349-350.

646. Een dochter van Toncko, Anna Maria Catharina Modderman, verkreeg uiteindelijk met haar

echtgenoot Wiardus Hora Siccama de havezate. Zij lieten haar in 1836 afbreken en een einde

verderop op het perceel opnieuw opbouwen. Het nieuwe gebouw bevatte op de parterre een

‘ridderzaal’, met gobelins behangen en een keuken, uitgerust met een fornuis van één bij zeven

meter voor het braden van groot wild. In hetzelfde jaar van de aankoop van het Huis Oosterbroek

kocht Toncko Modderman voor 8.250 gulden ook een aandeel in het voorname goed Ter Hansouwe

in Peize, zie: Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 350 en 381.

647. Advertentieblad, 10 juni 1814, nr. 46.
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Broer Jan Modderman, die weinig jaren tevoren nog het voorvaderlijk huis aan

de Noorderhaven zz geheel had laten vernieuwen in classicistische stijl, pakte

datzelfde jaar (1784) bescheidener uit. Hij kocht de buitenplaats Jagtwijk te

Foxham, bij Hoogezand, met de daarbij behorende boerderij, doch zonder heerlijke

rechten.648Een aanzienlijk huis was het wel. Het telde bijvoorbeeld drie woonver-

trekken aan de voorzijde met goudleren behangsels, een ‘zaal’ met grote schouw

met koperen schoorsteenmantel en een bibliotheek. Naast het hoofdgebouw

bevond zich een schathuis en in de tuin een paviljoen.649 In 1794 deed de weduwe

Modderman Jagtwijk alweer van de hand, omdat haar tweede echtgenoot, mr. J.H.

Forsten, een andere buitenplaats ten huwelijk aanbracht. Koper van Jagtwijk werd

regentenzoon Van Swinderen. Hij ging met zijn vrouw, uit het jonkersgeslacht

Lewe van Aduard, het buiten permanent bewonen.650

Na de Moddermannen en Hulshoff verwierven vervolgens in de laatste

decennia van de achttiende eeuw ook andere doopsgezinde kooplieden uit de

stad een buiten. Teunis Izaaks Hulshoff (1743-1817) volgde in 1787 met de

aankoop van Huis De Braak met schat- en meiershuizen te Paterswolde. In 1798

verkocht hij het alweer aan commies-generaal L.Th. van Hasselt en kocht nog

datzelfde jaar het daar tegenover gelegen Huis Vennebroek.651Dat laatste huis had

hij waarschijnlijk aanzienlijk laten verbeteren gezien de opvallend grote waarde-

stijging van het goed tussen 1798 en 1817.652 Jan van Delden, koopman in

Groningen, werd eigenaar van Zeerust, een buitenplaats te Schipborg bij Anloo in

Drenthe dat blijkens een advertentie uit 1782 bestond uit

‘een heerenbehuizing, voorzien met 5 kamers, een ruime keuken, 2 kelders, een

groote zolder, stallinge voor 4 peerden en tot 3 beesten en koetshuis, als ook een

nieuw aangetimmerde turf- en houtschuur, benevens een spatieus hof, beplant met

veelerkende fyne vrugtbomen en twee moeshoven, een grote klaverkamp en

wintertuin, 3 aangename visryke vyvers, een vermakelijke styger aan en op de

Hoornsche diep loopende langs de hof naar Groningen’,

Bij de buitenplaats hoorde tevens een boerenwoning met bouw-, hooi- en

weideland.653

Ten slotte verwierf rond 1786 Albert Jacobs Hesselink (1733-1802) buiten-

plaats Rustenborg te Oosterhogebrug met ruim 28 ha. grasland.654 Diens zwager,

648. Schutter, Borgen & Hofsteden, 109. Zie voorts: G.N. Schutter, ‘Jagtwijk te Foxham’, Groninger

Volksalmanak (1960) 64-85.

649. Schutter, Borgen & Hofsteden, 107.

650. Ibidem, 109.

651. De Braak kwam uiteindelijk weer in doopsgezinde handen. In 1827 werd Abraham Hesselink uit

Sneek, nazaat van de Groninger doopsgezinde familie Hesselink eigenaar. Deze familie kocht in de

negentiende eeuw ook nog twee andere buitenhuizen (Nijborg en Noordwijk te Paterswolde), zie:

Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 319.

652. In 1798 kocht Hulshoff het huis voor slechts 2.500 gulden. In 1817 deed hij het voor ruim

dertienduizend gulden van de hand, zie: Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 369.

653. Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 504-505. Jan van Delden is vermoedelijk Jan Gerrits van

Delden (1728-1795), eigenaar van een perkamentmakerij in de Jonkerenstraat te Groningen.

654. Groninger Courant, 26 december 1786, nr. 103.
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jeneverstoker Willem Jacobs Hesselink (1752-1803), kocht in dat jaar veenborg

Vaartwijk te Westerbroek.655

Afgezien van Toncko Modderman was in de achttiende eeuw weinig belang-

stelling getoond voor de verwerving van heerlijke rechten. Niet voor de inkomsten,

maar voor de status waren ze interessant.656 Pas toen deze rechten als gevolg van

art. 24 en 25 van de Bataafse Staatsregeling van 17 maart 1798, zonder enige

schadevergoeding, waren afgeschaft en de waarde daardoor aanzienlijk was

gedaald, schafte een enkeling ze (uit ijdelheid?) alsnog voor weinig geld aan.657

Zo verwierf bierbrouwer Harm Jan van Bolhuis (1766-1824) (afb. 95), gehuwd

geweest met de doopsgezinde Geertje van Olst (1763-1800) (afb. 96), de buiten-

plaats Luingaborg te Bierum met de heerlijke rechten van Josina Petronella

Alberda, weduwe van Van Maneil in 1805. Sindsdien noemde hij zich Van Bolhuis

van Bierum. Hij verkocht de buitenplaats in 1823 aan de doopsgezinde Groninger

koopman Gerrit van Calcar.658

III.6. Kleding

‘Wat zien wy menig’ pop gesmukt in wulps gewaad!

Wanneer wy met ons volk hier wand’len op de straat.

Ei zie daar komt ‘er een, die we als een paauw zien treeden.’
659

Geloofsopvattingen gaan vaak samen met kledingvoorschriften.660 In 1659 hadden

ook de Groninger Oude Vlamingen in de zogenaamde Loppersummer voor-

schriften een twintigtal kledingvoorschriften en gedragsregels vastgelegd.661Zeven

655. Berend van Olst Azn (1748-1806) bewoonde (waarschijnlijk als huurder) buitenplaats Lusthoeve te

Hoogezand, zie: de Ommelander Courant, 5 november 1802, nr. 89, en later buitenhuis Hoornoord

(thans Langegracht 51) te Maarssen. Het voorname Hoornoord was niet onbekend in het Groningse.

Het buitenhuis was vanaf 1759 eigendom van de weduwe van Rudolf Forsten, een tante van Antonia

Modderman-Forsten; tot 1788 was het eigendom van haar erfgenamen. Nadien bleef het huis door

de eigenaren verhuurd.

656. Afgezien van de verwerving door Modderman had alleen in 1756 de inmiddels gereformeerd

geworden med. dr. Jacobus Clemmius, gehuwd met Elisabeth Snip, heerlijke rechten verworven.

Deze rechten waren verbonden aan de edele heerd Bolhuis te Wirdum, zie: Formsma, Luitjens-

Dijkveld Stol en Pathuis, De Ommelander borgen en steenhuizen, 486. Formsma c.s. spreken

abusievelijk van Jan Jacob Clemmius.

657. J.M. Smits, ‘De Bataafse Staatsregeling en het burgerlijk recht: eenheid en diversiteit’, in: O. Moorman

van Kappen en E.C. Coppens (red.), De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk van 1798 (Nijmegen

2001) 184-185.

658. Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol en Pathuis, De Ommelander borgen en steenhuizen, 81-82. In

1809 verwierf Van Bolhuis van Bierum door koop voorts het recht van collatie te Vierhuizen van

graaf J.C.F. van In- en Kniphuisen, zie: RHC GrA, toegang 136, Archief Hoge Justitiekamer, inv. nr.

2572, Registratieboek van heerlijke rechten, fol. 505.

659. Fragment uit het gedicht De Zwitsersche eenvoudigheid, Klaagende over de bedorvene zeden veeler

doopsgezinden, of Weerlooze Christenen, zie: P. Langendijk, Gedichten, 1 (Haarlem z.j. [1751-

1760]) 63.

660. Van de Vlamingen en de Verenigde Waterlanders en Vlamingen zijn geen kledingvoorschriften

bekend.

661. De Loppersummer voorschriften zijn te vinden in: Blaupot ten Cate, Geschiedenis der doops-

gezinden in Friesland, bijlage VI (Stukken afkomstig van de Oude Vlamingen) 307-308.
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daarvan hadden kleding en haardracht tot onderwerp. In het algemeen kenmerkten

de regels zich door hun nadruk op soberheid en eenvoud. Het vierde voorschrift

eiste bijvoorbeeld met een beroep op Romeinen 12:2 dat men

‘oock geen kleedinge na de nye moede en nye wyse oft werelts vindinge behoort

te dragen maer de nedrygen gelyck’.

Het zevende voorschrift verbood oorijzers ‘onder de huyven’ te dragen.

Deze kledingvoorschriften zijn niet uniek, ze pasten in de tijd. Niet alleen de

Loppersummer voorschriften verboden bijvoorbeeld het dragen van lang haar, ook

de Hervormde Synodes van Zuid-Holland en Noord-Holland, in 1640 respectie-

velijk gehouden te Gouda en Amsterdam en een jaar later nog eens in Hoorn

herhaald, hielden het dragen van lang haar voor censurabel. De Gelderse en

Utrechts Synoden besloten in 1643 en 1644 hetzelfde.662

Hebben Groninger doopsgezinden zich bij hun kledingkeuze daadwerkelijk

door de kledingvoorschriften laten leiden? Droeg de oudere generatie daadwerke-

lijk doorgaans zwarte sobere kleding en de jongere kleding van modieuze stoffen

en snit?663Een dergelijke veronderstelling zou kracht bijgezet kunnen worden met

het achttiende-eeuwse schilderij waarop drie generaties Hulshoff staan afgebeeld

(afb. 69). Op het schilderij is grootvader Abraham Berends Hulshoff (1674-1759)

te zien in sobere zwarte kleding, de kleinzoon draagt een moderne lichtgekleurde

kamerjas.664 Ook de portretten van twee generaties uit de familie Van Delden-

De Booser (afb. 83-86) zouden deze voorstelling van zaken kunnen bevestigen. De

werkelijkheid was echter genuanceerder, zo zal blijken.

Loppersummer voorschriften

Tegen de gedachte dat de voorschriften van begin af aan een dode letter zijn

geweest, valt in te brengen dat tijdgenoten, nog tientallen jaren na 1659, de sobere

kleding van Groninger Oude Vlamingen opmerkten en daarover berichtten. Zo

schreef Benthem in 1698:

De doopsgezinde bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam bezit een achttiende-eeuws

afschrift van de Loppersummer voorschriften. Deze tweede tekst vertoont verschillen met de tekst

die Blaupot ten Cate publiceerde. Zie hierover: P. Visser, ‘Een achttiende-eeuws afschrift van een

verordening uit 1659 voor uiterlijk, kleding en huisinrichting bij de Groninger Oude Vlamingen’,

Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 27 (2001) 229-238.

662. Het zestiende Loppersummer voorschrift bepaalde: ‘Geen Christen behoort lanck haer te dragen op

syn hooft, of de baert te laten ofsnyden of scheren, na warrelts wyse’. Voor de verboden van de

Hervormde Synoden zie: Blaupot ten Cate, Geschiedenis der doopsgezinden in Groningen,

Overijssel en Oost-Friesland, II, 149, noot 1.

663. Rademaker-Helfferich, Een wit vaantje op de Brink, 119, verhaalt bijvoorbeeld van het twistgesprek

tussen vermaner Steven Berends van Delden (1672-1758) en diens kleinzoon Steven Simons van

Groningen (1729-1802) over ‘wufte’ kleding en zilveren gespen van laatstgenoemde.

664. H.C. Hulshoff, ‘Groninger Oude Vlamingen in de eerste helft van de achttiende eeuw en de van

Zenderen/Borne afkomstige familie van Hendrik Berends Hulshoff’, Doopsgezinde bijdragen 18

(1992) 53-82 en L. Ast-Boiten, ‘Het onderzoek. Oude en nieuwe wegen’, in: L. Ast-Boiten en

J. Boot-van der Vlis (red.), De Groninger dracht. Kleding en sieraden 18e en 19e eeuw. Taal van een

samenleving in verandering (Groningen/Bedum 1997) 67.
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‘vooral leggen zij zich toe op nederigheid in de kleeding; ofschoon er zich in

Amsterdam eenigen bevinden, die zich met pruiken als anderszins wereldsch

genoeg voordoen. In Friesland evenwel en in Groningen ziet men ze in

eenvoudiger kleeding gaan.’
665

Ook de Oost-Fries Jehring maakte in 1720 melding van de uiterste gestrengheid in

hun zeden en kleding.666Over het uiterlijk van de vermaners schreef Rues in 1745:

‘Hunne Leraers kleeden zich in geen byzonder gewaed: het zyn eerwaerdige

luiden: hun nederig en deftig gelaet; hunne ongeveinstheit en eenvoudigheit; en

hunne grijze hairen, onderscheiden hen meer van andere dan eenige kleeding. In ’t

gemeen dragen zy zwarte kleederen: zy hebben gene kragen oft beffen om: met

een woord, zij hebben niets afzonderlyks.’
667

Ook uit eigen kring kwamen vergelijkbare waarnemingen. Popke Berends van

Calcar (1704-1793) uit Deventer schreef over zijn vader en in Groningen geboren

moeder:

‘in de tusschentijd kwam mij te binnen dat ik noch gelukkig was dat ik van

godvruchtige ouders was, die mij dacht den lieven Heere vreesden en uitwendig

ook zeedig gekleed gingen, meest geheel in ’t zwarte.’
668

Hindrik Berends Hulshoff noteerde in zijn reisverslag naar Polen dat

‘de mans (van de Dantziger Oude Vlamingen: MK) zijn ons (de Groninger Oude

Vlamingen: MK) in kledinge en baarden seer gelijk, maar de vrouwen zijn wat

anders gekleedt’.
669

Ten slotte blijkt uit achttiende-eeuwse notulen van de Sociëteit van Groninger

Oude Vlamingen, dat het betrachten van een sobere levenswandel en dito kleding

nog steeds leefde.670 Niet alleen onder vermaners, maar ook onder de gelovigen

zelf. In 1771 merkte Foeke Sjoerds nog over hen op:

‘evenwel ben ik verzekert, dat’er veele Oude Vlamingen te Groningen en in de

Ommelanden gevonden worden, die aan hunne oude zeden en gewoontens vast

665. H.L. Benthem, Holländischer Kirch- und Schulen-staat 1 (Frankfurt/Leipzig 1698) 834.

666. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oost-Friesland, II,

148 e.v.

667. S.F. Rues, Tegenwoordige staet der Doopsgezinden of Mennoniten, in de Vereenigde Nederlanden:

waeragter komt een berigt van de Rynsburgers of Collegianten. In ’t Hoogduitsch beschreven door

den heer Simeon Frederik Rues. Vertaelt en met aentekeningen ter ophelderinge van eenige

byzonderheden vermeerdert (Amsterdam 1745) 41.

668. ‘Copie van eene levensbeschrijving van mijne betovergrootouders of de ouders van Berend Popkes

van Calcar’, part. coll.

669. H.Ch. Hulshoff, ‘Bezoekreis van Hendrik Berents Hulshoff aan de doopsgezinde gemeenten der

Oude Vlamingen in Pruisen en Polen in 1719’, Bijdragen en mededelingen Historisch Genootschap

Utrecht 59 (1938) 60.

670. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oost-Friesland, II,

157-158.
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houden, zynde ongemeen nedrig, hoewel netjes, in hun gewaad, hoedanige ik

verscheide personen, schoon genoeg begoedigt, gezien heb.’
671

Of dat uiterlijk onderscheid dan nog is toe te schrijven aan het verschil in kerktucht

kon Sjoerds niet met zekerheid zeggen.

Een sobere dracht van doopsgezinde vrouwen hoeft namelijk niet direct

verband te houden met specifieke gedragsregels en kerkelijke tucht. Tot omstreeks

1750 was bijvoorbeeld vrouwenkleding in de stad Groningen in zijn algemeenheid

sober en van degelijke stoffen gemaakt.672De meest gedragen kleur was zwart. De

meerderheid der vrouwen droegen rokken met een lijfje (jakje), schort en muts.673

Alleen vrouwen uit het patriciaat en de gegoede middenstand droegen japonnen.

Deze japonnen waren vrijwel altijd van zijde gemaakt en geïnspireerd op het

Franse hof. Pas na 1780 kwam de focus in Groningen wat meer op Engelse mode

te liggen en werden kledingstoffen kleuriger. De japon werd vanaf die tijd ook iets

algemeen gangbaarder. Na het uitbreken van de Franse revolutie raakte fraaie en

luxe kleding, wat verdacht en trad weer een versobering op in japonnen.

Indien de kleding van de vrouwen uit de stad Groningen met die van Delft in de

achttiende eeuw wordt vergeleken, dan valt op dat Delftse vrouwen modieuzer

gekleed waren. Het dragen van japonnen is daarvoor een graadmeter.674 In Delft

blijken vrouwen uit alle belastingklassen japonnen te dragen, terwijl dit in

Groningen, als vermeld, alleen in hogere kringen voorkwam.675Dit verschilt valt

extra op, omdat Delft in de achttiende eeuw leed onder een economische malaise,

terwijl Groningen, weliswaar afgelegen, een centrumfunctie had voor een platte-

land in opkomst. De stad-Groninger vrouwen gingen overigens op hun beurt in het

algemeen wel weer modieuzer gekleed dan de vrouwen van het omliggende

platteland.676 In de provincie bleef de algemene dracht langer bestaan uit rokken

en jakken. Tot 1850 droegen bijvoorbeeld alleen vrouwen behorende tot de

plattelandselite japonnen. Bij provinciale middenstand waren zijden japonnen

671. F. Sjoerds, Kort Vertoog van den Staat en de Geschiedenissen der Kerke des Nieuwen Testaments,

van Christus geboorte tot op den tegenwoordigen tyd, Vergeleken met de voornaamste Waereldlyke

Geschiedenissen (2e druk; Leeeuwarden 1771) voorrede [26-27].

672. L. Ast-Boiten, ‘Conclusie’, in: L. Ast-Boiten en J. Boot-van der Vlis (red.), De Groninger dracht.

Kleding en sieraden 18e en 19e eeuw. Taal van een samenleving in verandering (Groningen/Bedum

1997) 303.

673. I. Stamhuis, ‘Arm in arm. Mode en dracht; de stilistische ontwikkeling’, in: L. Ast-Boiten en

J. Boot-van der Vlis (red.), De Groninger dracht. Kleding en sieraden 18e en 19e eeuw. Taal van een

samenleving in verandering (Groningen/Bedum 1997) 75-86.

674. L. Ast-Boiten, J. Boot-van der Vlis en F. Lamers-Nieuwenhuizen, ‘What’s in a name’, Wie is wie en

wat is wat in een inventaris’, in: L. Ast-Boiten en J. Boot-van der Vlis (red.), De Groninger dracht.

Kleding en sieraden 18e en 19e eeuw. Taal van een samenleving in verandering (Groningen/Bedum

1997) 226.

675. T. Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels van Delft. Bezit en bestaan van rijk en arm in een periode

van achteruitgang 1700-1800. Amsterdamse historische reeks, grote serie 3 (Amsterdam 1987),

geciteerd gevonden bij: Ast-Boiten, Boot-van der Vlis en Lamers-Nieuwenhuizen, ‘What’s in a

name’, 230.

676. B. Mebius, ‘Uit kist en kabinet. Kleding in boedelinventarissen’, in: L. Ast-Boiten en J. Boot-van

der Vlis (red.), De Groninger dracht. Kleding en sieraden 18e en 19e eeuw. Taal van een

samenleving in verandering (Groningen/Bedum 1997) 217.
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dan nog een grote zeldzaamheid.677 Dat kleuriger kleding in de provincie pas na

1800 gangbaar werd, bevestigt voornoemd beeld.

Kleedgedrag stad-Groninger doopsgezinden

Zijn Groninger Oudvlaamse vrouwen traditionele sobere kleding trouw gebleven

wegens genoemde kledingvoorschriften? Leek hun kleding bijvoorbeeld meer op

die van de vrouwen van het omliggende platteland? Of hebben ze, tegen de

voorschriften in, toch aan veranderende modes meegedaan?

Er valt een onderscheid te maken in het kleedgedrag van de vrouwen van de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen en die van Groninger Oude Vlamingen.

Ruim vóór 1750 gingen eerstgenoemden vaker dan laatstgenoemden modieus

gekleed. Overwegend behorend tot de gegoede burgerij, beschikten de vrouwen

van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen over kledingstukken van luxe

stoffen.678 Al in 1704 droeg bijvoorbeeld Titia Risemius, vrouw van de goud-

en zilversmid Frans de Booser, zijden schorten en een dito sluier.679 In 1758

behoorden tot de garderobe van Judith Bavink, behalve zijden jakjes en een dito

rok, twee rokken van damast.680 In 1730 vermeldde de inventaris van de vrouw van

koopman Gerrit Lamberts Knijpinga, behalve rokken van zijde en damast, ook drie

waaiers.681De weduwe van de doopsgezinde med. dr. Egbert Vlijtsius beschikte in

1737 over zwarte, bruine en gele zijden japonnen.682 Ten slotte de garderobe

van apothekersdochter Susanna Deknatel (1752-1778). Deze jonge vrouw met een

nettovermogen van rond de twintigduizend gulden ging opmerkelijk luxe en

modieus gekleed. In 1779 behoorden tot haar garderobe niet alleen gebloemde

jakjes, maar ook blauwe, rode en bruine zijden japonnen, zijden mofjes, zwarte,

rode en blauwe zijden halsdoeken al dan niet met kant verfraaid.683Al in de eerste

helft van de achttiende eeuw blijken deze vrouwen de gebruikelijke rokken en

jakjes van modieuze zijde te hebben laten maken en zijn zij ook zijden japonnen

gaan dragen.

De vrouwen van de Groninger Oude Vlamingen waren in de eerste helft van de

achttiende eeuw daarentegen traditioneler gekleed. De kleding van de vrouw van

de vermaner (en bakker) Aldert Syrts Dijk, in 1732 beschreven, was niet van luxe

stoffen gemaakt.684 Evenmin beschikten de vrouwen van de welvarende koop-

lieden, zoals Abraham Berends Hulshoff (1674-1759) en Jacob Willems Hesselink

(1684-1768), daarover.685 De vrouw van vermaner Alle Pieters Medendorp (ca.

1705-1756) was een dochter van de eerder genoemde, gegoede, Menje Jans

Modderman (1675-1736). Toch droeg zij in 1739 nog kleding van eenvoudige

677. L. Ast-Boiten, ‘Het onderzoek. Oude en nieuwe wegen’, 52.

678. De vrouwen kwamen ook uit middenstandskringen. De omvang van hun vermogens varieerde

tussen de drie- en twintigduizend gulden.

679. RHC GrA, Weeskamer, 1704, fol. 68, 12 december 1704, Groningen.

680. Ibidem, 1758, fol. 41, 27 november 1758, Groningen.

681. Ibidem, 1730, fol. 77, 28 december 1730, Groningen.

682. RHC GrA, NG, inv. nr. 180, fol. 8, 1737, Groningen.

683. RHC GrA, Weeskamer, 1779, fol. 14, 14 juni 1779, Groningen.

684. Ibidem, 1732, fol. 57, 10 november 1732, Groningen.

685. Ibidem, 1726, fol. 40, 5 oktober 1726, Groningen en ibidem, 1730, fol. 37, 25 mei 1730, Groningen.
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stoffen gemaakt.686De rijke erfenis die ze een paar jaar eerder van haar moeder had

ontvangen, had haar kennelijk niet verleid tot de aanschaf van luxere en modieuze

kleding. Dat schippersvrouw Aaltje Jaspers in 1730 evenmin in luxe stoffen

gekleed ging, zal vanwege haar geringe vermogen niet verrassen.687Haar beperkte

garderobe bestond voornamelijk uit gangbare zwarte of grauwe rokken en

schorten.

In de tweede helft van de achttiende eeuw zijn de garderobes van de vrouwen

van de Groninger Oude Vlamingen modieuzer te noemen. De vrouw van bakker

Jan Cobes Boon (1740-1781) beschikte inmiddels over twee hoepelrokken.688 In

de provincie Groningen waren hoepelrokken rond deze tijd nog een zeldzaam-

heid.689 De vrouw van leerlooier Jacob Dijk bezat in 1783, behalve een japon,

handschoenen en een zijden omslagdoek, ook een paar modieuze fluwelen

mofjes.690 De tweede vrouw van uurwerkmaker Claas Heertes Bakker (1741-

1821) beschikte over verschillende zijden japonnen en rokken, alsmede over een

zijden mantel, doek en dito hoed.691Mantels waren, behalve praktisch, tevens een

statussymbool. Vrouwen met minder geld sloegen een omgeslagen schort over de

schouder om zich tegen de regen te beschermen.692Opvallend is dat de gevonden

zijden kledingstukken bij de Groninger Oude Vlamingen regelmatig zwart van

kleur waren. Deze zwarte zijde wordt niet alleen bij oudere vrouwen gevonden.693

Mogelijk heeft zwarte zijde de weg geëffend naar luxueuzere kleding voor

vrouwen van de Groninger Oude Vlamingen.

Vrouwen van Groninger Oude Vlamingen en hun sieraden en accessoires

Het zevende Loppersummer voorschrift verbood vrouwen het dragen van een

oorijzer. Het oorijzer was een grote dunne kap, oorspronkelijk van zilver gemaakt,

die op het hoofd gedragen werd onder een muts. Met de beugeltas en schaar aan

een ketting vormde het oorijzer oorspronkelijk een stadse dracht. Uit onderzoek

van Boxem blijkt dat in de jaren 1750-1752 en 1778-1780 in respectievelijk 38,1

procent en 39,3 procent van alle inventarissen in de stad Groningen een oorijzer

werd vermeld.694 In 1806 was dat percentage opgelopen tot 50 procent, daarna

daalde het. Op het omliggende platteland werd het dragen van een oorijzer in die

tijd juist steeds populairder. Welvarend geworden door een bloeiende landbouw

gingen provinciale vrouwen zelfs over tot het dragen van gouden exemplaren.

Vrouwen van edellieden, jonkers en regenten droegen geen oorijzers.

686. Ibidem, 1739, fol. 37, 18 juni 1739, Groningen.

687. Ibidem, 1730, fol. 11, 11 februari 1730, Groningen. De waarde van het beschreven vermogen werd

geschat op ruim zeshonderd gulden.

688. Ibidem, 1782, fol. 62, 25 juli 1782, Groningen.

689. Ast-Boiten, J. Boot-van der Vlis en F. Lamers-Nieuwenhuizen, ‘What’s in a name’, 223.

690. RHC GrA, Weeskamer, 1783, fol. 95, 17 november 1783, Groningen.

691. Ibidem, 1796 fol. 24, 14 juli 1796, Groningen. De waarde van het beschreven vermogen bedroeg

slechts 2.200 gulden.

692. L. Ast-Boiten, ‘Het onderzoek. Oude en nieuwe wegen’, 55.

693. Ast-Boiten, J. Boot-van der Vlis en F. Lamers-Nieuwenhuizen, ‘What’s in a name’, 226, merken op

dat in de stad Groningen zwarte japonnen voornamelijk door oudere vrouwen werden gedragen.

694. R. Boxem, ‘Eens de roem van Gruno’s vrouw. Het sieradenbezit in Groningen, 18e en 19e eeuw’, in:

L. Ast-Boiten en J. Boot-van der Vlis (red.), De Groninger dracht. Kleding en sieraden 18e en 19e

eeuw. Taal van een samenleving in verandering (Groningen/Bedum 1997) 258.
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Vrouwen van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen in de stad Groningen

legden al omstreeks 1730 hun zilveren oorijzers af. De vrouw van bierbrouwer

Tonnis Lammerts Clemmius bezat één in 1702.695 De eerder genoemde Titia

Risemius eveneens. Haar exemplaar woog 25¼ loot.696 Het had een geschatte

waarde van 25,50 gulden.697 De eerder genoemde vrouw van Gerrit Lamberts

Knijpinga bezat zelfs twee.698 Niet alleen gegoede koopmansvrouwen, ook de

onbemiddelde schippersvrouw van Hindrik Kroeger droeg één.699

Bij vrouwen van de Groninger Oude Vlamingen worden in de hele achttiende

eeuw geen oorijzers gevonden. Tegen de tijd dat deze vrouwen zich meer naar de

heersende mode gingen kleden, waren oorijzers al niet meer gebruikelijk in de stad.

Een sober uiterlijk ging evenmin samen met sieraden en luxe accessoires, zoals

beugeltassen en naaigerei. De beugeltas was in de stad zeer gangbaar. In 1750-

1752 was in 76,2 procent van de inventarissen een exemplaar te vinden. In 1778

zelfs in 92,9 procent van de gevallen.700

Het hierboven geschetste patroon herhaalt zich. De vrouwen behorende tot de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen blijken niet alleen eerder over modieuzere

kleding te beschikken, maar ook over dito sieraden en accessoires. Genoemde Titia

Risemius droeg als vrouw van een goud- en zilversmid een gouden haarnaald.701

Daarnaast had ze een zilveren tasbeugel. Tot de accessoires van de eerder

genoemde weduwe Vlijtsius behoorde een zilveren breikoker. De vrouw van

lakenkoopman Steven Jans van Geuns (1694-1757) had zelfs drie zilveren

naaldenkokers met kettingen, een zilveren tasbeugel met dito haak en een haar-

naald.702 Ook voornoemde vrouw van Gerrit Lamberts Knijpinga beschikte over

verschillende zilveren haarnaalden, tasbeugels met toebehoren, gespen en gouden

knoopjes.703Ten slotte de modieuze Susanna Deknatel. In 1779 kon zij beschikken

over meer dan 25 stuks sieraden en accessoires waaronder gouden ringen, zilveren

gespen, knopen en naaigerei.704

De vrouwen van de Groninger Oude Vlamingen legden met een vertraging van

enige tientallen jaren uiteindelijk ook de soberheid in het gebruik van sieraden en

accessoires af. Vanaf 1725 waren bijvoorbeeld steeds meer zilveren voorwerpen in

hun inboedels te vinden.705 Buitenshuis werd echter nog enige decennia langer

soberheid betracht. Zo ging de vrouw van beschuitbakker Willem Harckes nog met

een stalen beugeltas over straat.706Na 1750 werd niet alleen hun kleding luxer en

modieuzer, ook hun bijbehorende accessoires. Stalen beugeltassen werden vervangen

695. RHC GrA, Weeskamer, 1702, fol. 53, 2 november 1702, Groningen.

696. Een loot zilver woog ongeveer 14 gram.

697. RHC GrA, Weeskamer, 1704, fol. 68, 12 december 1704, Groningen.

698. Ibidem, 1730 fol. 77, 28 december 1730, Groningen.

699. Ibidem, 1723, fol. 49, 8 juli 1723, Groningen.

700. Boxem, ‘Eens de roem van Gruno’s vrouw’, 270.

701. RHC GrA, Weeskamer, 1704, fol. 68, 12 december 1704, Groningen.

702. RHC GrA, NG, inv. nr. 180, fol. 8, d.d. 1737, Groningen en RHC GrA, Weeskamer, 1739, fol. 48,

31 juli 1739, Groningen.

703. RHC GrA, Weeskamer, 1730, fol. 77, 28 december 1730, Groningen.

704. Ibidem, 1779, fol. 14, 14 juni 1779, Groningen.

705. Zie par. III.3.2.

706. RHC GrA, Weeskamer, 1731, fol. 12, 12 februari 1731, Groningen.
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door zilveren exemplaren en het handwerkgerei werd uitgebreid met accessoires,

zoals zilveren scharen en dito naaldenkokers aan kettingen.707Ook zilveren horloges

met kettingen en dito gespen gaven de vrouwen voortaan een modieus voorkomen.708

De bakkersvrouwen van Gerrit Berends Mars (1748-1779) en Jan Cobes Boon

(1740-1781) hadden soberheid afgelegd en een onhandig grote, maar zeer modieuze

zonnehoed met gouden haak en oog opgezet (afb. 62).709Willem van den Hull, die

als zestienjarige in 1795 vanuit Haarlem naar Groningen kwam om daar als

ondermeester te gaan werken op een Franse school, observeerde deze zonnehoeden

in de Martinikerk en noteerde:

‘Ik maakte echter te Groningen nu en dan op zondagmorgen gebruik van de

Hollandse kerk, maar toen ik aldaar voor de eerste maal verscheen, werd mijn

aandacht niet weinig afgetrokken door de verbazend grote stroo-hoeden der

vrouwen, die het binnenste der kerk vervulden. Die hoeden vormden volkomen

een geel dak, waarover het oog des Leeraars weidde zonder, vanaf den preedik-

stoel, iets van de toehoorderessen zelven te kunnen zien. Zoo ten minste kwam het

mij voor, van uit de bank waar ik, in de Martinikerk achter haar plaats genomen

had, en daar zij digt op elkaâr gedrongen zaten en iedere hoed de breedte eener

kleine par-à-pluie besloeg moesten zij het hoofd schier onbeweegelijk houden,

derwijl de geringste wiegeling de rust der onmiddellijk aangrenzende hoeden zou

verstoord hebben, en waardoor welligt het geheele stroodak zou aan het golven

geraakt zijn.’
710

Gouden sieraden waren bij deze modieuze vrouwen niet gebruikelijk. Halsket-

tingen, oorhangers en ringen, parels en (edel)stenen ontbraken geheel. Dat had te

maken met maatschappelijke status en financiële middelen, niet met kledingvoor-

schriften. Slechts in kringen van jonkers en regenten waren deze sieraden ge-

bruikelijk. Oorbellen en armbanden werden bijvoorbeeld op het Groninger

platteland pas in bredere lagen van de bevolking gedragen vanaf 1830.711 Deze

luxueuze sieraden waren doopsgezinde vrouwen uiteraard niet onbekend. De

meermalen genoemde goud- en zilversmid Frans de Booser verkocht ze in zijn

winkel.712

De vrouwen behorende tot Groninger Oude Vlamingen hebben, vergeleken met

hun zusters van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen, langer weten vast te

houden aan soberheid in kleding. Terwijl laatstgenoemde vrouwen al over

modieuze zijden japonnen beschikten, droegen de eerst genoemden nog traditio-

nele eenvoudige kleding. Ook in gebruik van sieraden en accessoires week het

gedrag van de vrouwen van beide gemeenten van elkaar af. Vóór 1750 droegen

vrouwen van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen niet alleen modieuzere

kleding, ook luxere sieraden en accessoires behoorden in die tijd al tot hun

707. Dit correspondeert met de ontwikkeling die Rademaker-Helfferich signaleert bij de Groninger Oude

Vlamingen in Deventer, zie: Rademaker-Helfferich, Een wit vaantje op de Brink, 121.

708. Bijvoorbeeld: RHC GrA, Weeskamer, 1767, fol. 6, 16 maart 1767, Groningen, ibidem, 1769, fol. 6,

20 maart 1769, Groningen en ibidem, 1781, fol. 6, 23 januari 1781, Groningen.

709. Ibidem, 1780, fol. 1, 4 januari 1780, Groningen en ibidem, 1782, fol. 62, 25 juli 1782, Groningen.

710. Van den Hull, Autobiografie, 231.

711. Boxem, ‘Eens de roem van Gruno’s vrouw’, 270.

712. RHC GrA, Weeskamer 1704, fol. 68, 12 december 1704, Groningen.
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garderobe. Bij de Groninger Oude Vlamingen deed het zilver in die tijd alleen

binnenshuis zijn intrede. Na 1750, toen de stedelijke mode in het algemeen

overging op minder sobere kleuren en stoffen, bleven de vrouwen van de

Groninger Oude Vlamingen niet meer achter. Ook zij stapten toen over op

modieuzere, aanvankelijk nog traditioneel zwarte japonnen. Zij leken hiermee

wat op de door Frans Hals geportretteerde calvinistische vrouwen uit de zeven-

tiende eeuw: soberheid gecombineerd met luxe. Ook andere modeaccessoires,

zoals mofjes, zonnehoeden, mantels sieraden en accessoires, deden hun intrede bij

deze vrouwen.

Het verschil in kleedgedrag tussen de twee grootste doopsgezinde gemeenten

kan niet terug te voeren zijn op de financiële armslag van de vrouwen.713 De

oorzaak moet enerzijds gezocht worden in naleving van genoemde kledingvoor-

schriften en anderzijds in de beroepsuitoefening van de mannen van de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen. De Groninger Oude Vlamingen hielden langer vast

aan een strengere kerkelijke tucht dan de Verenigde Waterlanders en Vlamingen.

Voorts waren de mannen van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen vaker

werkzaam in deftiger beroepen als geneesheer of apotheker. Hun vrouwen werden

minder door tucht gehinderd om zich te kleden als de andere vrouwen in een

vergelijkbare sociale positie.

In de tweede helft van de achttiende eeuw verdween het verschil in kleedgedrag

tussen de vrouwen van de twee grootste doopsgezinde gemeenten in de stad.

Kledingvoorschriften en kerkelijke tucht binnen de gemeente van Groninger Oude

Vlamingen hebben slechts tot enig uitstel geleid van ‘kleedinge na de nye moede

en nye wys’, niet tot afstel. Verder toegenomen welvaart van winkeliers en

fabrikanten, vooral in het derde kwart van de achttiende eeuw, maakte een luxere

levensstijl bovendien bereikbaarder. De vrouwen waren meer in staat om zich te

kleden, zoals andere vrouwen uit gegoede burgerij.

Ten slotte speelde een rol dat een aantal van de vrouwen gehuwd was met een

koopman in de luxe-branche. Vrouwen van lakenkooplieden en goud- en zilver-

smeden zullen hun waren hebben aangeprezen door ze zelf te dragen. Deze

vrouwen hebben de luxegoederen mogelijk als eerste binnen hun doopsgezinde

gemeenten geïntroduceerd.

Het is onjuist om voornoemde wijziging van kleedgedrag na 1750 alleen terug

te voeren op generatieverschillen, al wekken de eerder genoemde schilderijen die

indruk. De portretten van de beide vrouwen van Abraham Hulshoff Bzn (1737-

1813), uit 1782 en 1796 (afb. 25-26), sporen aan voorzichtig te zijn met conclusies

louter op grond van afbeeldingen. Een jongere generatie vrouwen ging niet

noodzakelijkerwijs luxer gekleed. Ook binnen een zelfde generatie bestonden

grote onderlinge verschillen. Sommige jonge vrouwen hielden lang vast aan

traditionele opvattingen over soberheid, anderen lieten die varen. De garderobes

van twee vrouwen van genoemde Claas Heertes Bakker illustreren dat.714Hoewel

713. Zie par. III.3.1.

714. Claas Heertes Bakker (1741-1821) huwde in totaal drie keer, van de kleding van zijn laatste vrouw

is geen beschrijving bekend.
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zijn eerste echtgenote van dezelfde leeftijd was als zijn tweede, ging de eerste

aanzienlijk soberder gekleed. Zij bezat bijvoorbeeld geen zijden kleding.715

III.7. Onderwijs en studie

‘Hoe geleerder, hoe verkeerder’

In de achttiende eeuw waren er ruime mogelijkheden om onderwijs te volgen in de

stad Groningen. Het aantal lagere scholen nam zelfs zo zeer toe dat in 1730 werd

bepaald dat in iedere kluft maximaal twee lagere scholen en één bewaarschool

gevestigd mochten zijn. In 1782 werd dit aantal verhoogd tot drie lagere scholen en

twee bewaarscholen per kluft.716 Voorts bestonden er twee diaconiescholen voor

kinderen van armen (sinds 1756), een Liefdesschool (sinds 1784) voor kinderen

van niet-bedeelde, onvermogende ouders, alsmede een Franse jongensschool

(sinds 1623) en een dito meisjesschool (sinds 1722).717 Sinds ongeveer 1750

was in de stad vermoedelijk ook een joodse school.718Naast al deze mogelijkheden

was ook één van de twee Latijnse scholen van het gewest in de stad gevestigd en

waren tal van Franse of Hoogduitse privéonderwijzers in de stad werkzaam.719Ten

slotte bood Groningen universitair onderwijs.720

Welk onderwijs hebben kinderen van doopsgezinde ouders in de stad Gro-

ningen gevolgd in de achttiende eeuw? Zijn deze kinderen universitair onderwijs

gaan volgen, of hebben ze daarvan afgezien? Doopsgezinden zagen menselijke

wijsheid en geleerdheid als een bedreiging voor de afhankelijkheid van de Heilige

Geest en het gezag van Gods woord.721Ware kennis verkreeg je uit de bijbel, niet

uit onderwijs. Doopsgezinden hechtten dan ook lang weinig belang aan univer-

sitaire scholing.722

Bronnen

De meeste stedelijke doopsgezinden zullen enig basisonderwijs in lezen en

schrijven hebben genoten, omdat zij hun naam konden schrijven en over boeken

beschikten. Veel geschikte bronnen om kwantitatief onderzoek te verrichten naar

onderwijs in de achttiende eeuw zijn echter niet voorhanden in Groningen. Pas

715. RHC GrA, Weeskamer 1776, fol. 6, 1 februari 1776, Groningen.

Het verschil in luxe is niet terug te voeren op toegenomen welvaart van Claas. Integendeel, in de

periode tussen het opmaken van de eerste en tweede inventaris halveerde diens vermogen.

716. Boekholt, ‘Leescultuur in Groningen’, 268, noten 11 en 12.

717. Van Deursen, ‘Cultuur in het isolement’, 408, Bakker, Hugenoten in Groningen, 43 en H.A.

Poelman, ‘Fransche meisjesscholen in de stad Groningen in de 18e eeuw’, Groningsche Volks-

almanak (1921) 85.

718. Schut, De Joodse gemeenschap, 119.

719. De andere stond in Appingedam.

720. In 1797 werd voorts een Academie van Teeken, Bouw- en Zeevaartkunde opgericht. Onder de zes

oprichters waren drie doopsgezinden, zie par. III.9.7.

721. Van Lieburg, ‘Doopsgezinde en gereformeerde (leken)predikers’, 101.

722. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, 490.
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vanaf 1771 zijn bijvoorbeeld namenlijsten bewaard gebleven van leerlingen van de

stedelijke Latijnse school.723 Alleen de verschillende alba academica maken een

kwantitatief onderzoek naar studenten van Groninger doopsgezinde huize moge-

lijk. De bestudering van deze alba levert slechts een uitkomst bij benadering op,

omdat een onbekend aantal studenten zich nooit liet inschrijven. Overig archief-

materiaal verschaft slechts aanvullende, fragmentarische inlichtingen. De auto-

biografische passages over genoten onderwijs door Hindrik Waerma (1711-1771)

zijn weliswaar uitgebreid, maar zijn ze ook representatief? Het loont de moeite

even stil te staan bij hetgeen Waerma over zijn schooltijd meedeelt, omdat het een

inkijkje biedt in het onderwijs dat kinderen van een vergelijkbaar doopsgezind

milieu in Groningen genoten in het eerste kwart van de achttiende eeuw.

III.7.1. De opleiding van Hindrik Waerma (1711-1771)

Meindert Waerma, de vader van Hindrik was enige tijd horloge- en uurwerkmaker

in de stad Groningen geweest. Na diens huwelijk in 1710 met een weduwe van een

lakenkoopman vestigde hij zich in Emden (Oost-Friesland) en zette haar laken-

winkel voort. Uit het huwelijk werden zes kinderen geboren, waarvan drie in hun

kinderjaren stierven. Hindrik Waerma was de oudste en enige zoon. In het gezin

groeide voorts één dochter op uit het eerste huwelijk van Hindriks moeder.

Behalve lakenkoopman, was Meindert Waerma ook vermaner van de Groninger

Oudvlaamse gemeente in Emden. Meindert had zichzelf enige kennis van

astronomie en ‘hemelloopkunde’ eigen gemaakt en liet in 1709 een almanak

drukken in Groningen.724 In 1720 publiceerde hij in druk zijn Nieuwe Meetkonstige

eclipsrekening.

Dit ouderlijke milieu liet toe dat Hindrik vanaf vierjarige leeftijd gedurende enige

jaren naar een ‘ordinaris’ school werd gebracht om in de beginselen der letterkunde

en vervolgens in de lees-, schrijf- en rekenkunst te worden geoefend.725 In de jaren

1718-1719, kreeg hij in de tussenuren apart les van een onderwijzer in het

Hoogduits (lezen en schrijven).

‘dogh overmits deeze taal hier niet zo gemeen (bijzonder toen ter tijdt) geoeffent

en onderhouden wierd, zo is die ons ook nooijt zo eijgen geworden als de

Neerduitse taal; schoon dit onderwijs, om het te leezen en te verstaan, zo ver ons

nodig is, ons merkelijk in latere jaaren is van dienst geweest.’
726

Als negenjarige jongen kreeg hij vervolgens van een zilversmid in Emden onder-

richt in tekenen en graveren, ondermeer van loof- en rankwerk. Dat werd nuttig en

noodzakelijk geacht voor het horloge maken. Daarna leerde hij onder toezicht van

723. RHC GrA, toegang 1446, Praedinius-gymnasium, (1) 1693-1973 (hieronder voortaan: PG), inv.

nr. 203, Album Scholasticum.

724. SAA, toegang 565C, Archief van de Doopsgezinde gemeente (hieronder voortaan: ADG), inv.

nr. 685, autobiografie Hindrik Waerma (hieronder voortaan: AHW), fol. 5.

725. Ibidem, fol. 11 en 12.

726. Ibidem, fol. 13.
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zijn vader enige tijd het uurwerkmaken. Dit onderricht was geheel vrijblijvend. Hij

schreef:

‘al waar het dat daar van in ’t gevolg geen gebruik behoefde te maken, indien mij

ijets nader tot een eijgenlijk beroep of bestaan mogte voorkomen, en dat ik tot de

negotie bij verdere jaaren (wanneer zulks dienstig wierd geoordeelt) behalven dit,

altijd konde toetreden.’
727

Zodra Hindrik achttien werd, oefende zijn vader hem in astronomie of hemelloop-

kunde. Door zelfstudie probeerde Hindrik zich zelf in algebra te bekwamen. Maar al

snel kwam hij erachter dat zijn hart meer bij poëzie lag en begon hij in plaats daarvan

poëtische geschriften van Jacob Cats, Joost van den Vondel, G. Brandt en anderen te

lezen. In 1729 maakte hij op achttienjarige leeftijd zijn eerste gedichtenbundel. Toen

zijn lust voor poëzie afnam, richtte hij zich op, volgens hem, ernstiger en gewichtiger

zaken: de theologie. Ook nu weer door middel van zelfstudie. Hij las de Bijbel en

godgeleerde schrijvers over kerkelijke historie, christelijke zedenkunde en predika-

ties. Hindrik beschikte niet over kennis van het Grieks en Hebreeuws dat hem zo van

pas zou komen bij het lezen van heilige schriften in de oorspronkelijke taal. Na de

‘ordinaris’ school had hij namelijk geen vervolgonderwijs genoten,

‘Dogh zulks onder ons toen nog zeer weijnig practikcabel zijnde, en mijn ouders

daer toe geen verplichting of geneijgtheid vindende, zo ben daar van versteeken

gebleeven’.

Maar het nadeel dat hij daarvan later als doopsgezind predikant ondervond, was

volgens hem ook weer niet zo groot. Geheel in de traditie van lekenprekers

noteerde hij:

‘als of de nodige kennis en betragting tot godtzaligheid buiten de wetenschap dier

taalen, niet konde verkregen worden, nu men in deeze verlichte dagen door ’t

behulp van geleerde en goede boeken, door een opmerkent en geheijligt oordeel,

den zin des H. Geestes in den bijbel uitgedrukt, genoegzaam tot zaligheid

ontdekken en bevinden zal.’
728

Behalve een gewone lagere school met extra lessen van een Hoogduitse onder-

wijzer, had Waerma zich dus alleen door zelfstudie verder kunnen bekwamen.729

Over het onderwijs van zijn zusters repte Waerma niet.

Op lagere scholen werd in de achttiende eeuw het leren rekenen, lezen en

schrijven geoefend. In het onderwijs stond het verkrijgen van kennis van de

gereformeerde religie en de Bijbel voorop. Voor kinderen wier ouders in de

727. Ibidem, fol. 14.

728. Ibidem, fol. 23.

729. Na het overlijden van zijn vader in 1736 werd de vacature van vermaner niet direct vervuld.

Opvallend genoeg stortte Hindrik zich kort daarna vol op een theologische zelfstudie. Hij schreef dat

hij drie uren per dag, zeven dagen per week daaraan besteedde. Hij las veel (onder andere

‘merkwaardige spreuken’ van heidenen, christenen, kerkvaders, Justinus, Tertullianus, Ambrosius,

Augustinus, Chrisostomus e.a.), repeteerde en maakte aantekeningen. Het lijkt erop dat de gemeente

hem als opvolger van zijn vader beoogde en dat deze snelstudie hem daartoe geschikt moest maken.
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koophandel zaten, was deze basiskennis vaak niet voldoende. Zij stuurden hun

kinderen daarom naar de eerder genoemde Franse scholen. Dat waren privéscholen

waar een grondiger kennis van rekenen, maar ook aardrijkskunde en kennis van het

Frans werd bijgebracht.730 Behorend tot de meer gegoede stand van (laken)

kooplieden, zond de vermaner van Emden zijn zoon desondanks niet naar een

Franse school. Of in Groningen kinderen van doopsgezinde ouders hun kinderen

over het algemeen op de overheidsscholen of genoemde particuliere, Franse

scholen deden, valt niet te achterhalen. Aannemelijk is dat zowel jongens als

meisjes enige tijd op een van beide schooltypen doorbrachten, omdat vrijwel alle

stad-Groninger doopsgezinden in de achttiende eeuw in staat waren hun naam te

schrijven.731Ook kinderen uit arme doopsgezinde milieus genoten onderwijs.732

De aanwezigheid van Franse schoolboeken en een boek getiteld Schatkamer

der Nederduitse en Franse taal in het bezit van Toncke Jans Modderman (1665-

1741) doet vermoeden dat hij zijn kinderen rond 1700 de Franse school liet

bezoeken. Aan het eind van de achttiende eeuw bezochten in ieder geval vrijwel al

zijn achterkleinkinderen de Franse school van meester De Grave.733 Ook azijn-

maker Berend van Olst Azn zond zijn zoon Arend naar deze school. De jongens

Modderman en Van Olst kwamen zo al op jonge leeftijd in contact met de lokale

hogere kringen. Deze Franse school van De Grave werd namelijk ondermeer

bezocht door zonen uit de families Alberda (jonkers), Van Iddekinge (regenten) en

Collot d’Escury (adel).734

Voor het volgen van universitair onderwijs was kennis van Latijn een vereiste.

Of de zonen van doopsgezinde huize de Latijnse school in Groningen of

Appingedam hebben bezocht, valt niet te achterhalen. Die van Groningen ligt

voor de hand. Toch is het niet onmogelijk dat ze juist de Latijnse school in

Appingedam hebben bezocht. Die van Groningen werd namelijk vooral bezocht

door kinderen uit kringen van jonkers en regenten, die van Appingedam juist

door kinderen uit kringen van eigenerfden, ambtenaren, predikanten en lagere

regenten.735

730. Poelman, ‘Fransche meisjesscholen’, 84.

731. Een van de schaarse aanwijzingen over het onderwijs aan kinderen van doopsgezinden in Groningen

is bijvoorbeeld de betaling van schoolgeld aan de meester van de Grote Kerkschool door Berend

Bavink, zie: RHC GrA, Weeskamer, 1758, fol. 41, 27 november 1758, Groningen.

Gerrit van Hovel (1747-1818) (afb. 20) kreeg in 1762 onderwijs van een meester Glaviman, zie:

NHA, VMT, inv. nr. 104: brief d.d. 14 augustus 1762, Groningen. Overigens is ook mogelijk dat

sommige kinderen huisonderwijs genoten. Daarvoor zijn echter geen aanwijzingen gevonden.

732. Voor de weesdochter van wever Gozen Berends Scholtens en diens vrouw Geertje Jans van Delden

werd in 1739 schoolgeld betaald, zie: RHC GrA, Weeskamer, 1739, fol. 64, 2 november 1739,

Groningen.

733. Willem van den Hull vermeldde dat Anna Maria Catharina Modderman de Franse school bezocht,

evenals haar broers en neven. Op een aantal meisjes na zijn dit alle achterkleinkinderen van

genoemde T.J. Modderman, zie: Van den Hull, Autobiografie, 716.

734. Van den Hull, Autobiografie, 231.

735. Feenstra, Spinnen in het web, 138. In de jaren 1775-1809 waren in elk geval op de Latijnse school in

Groningen ingeschreven zonen uit de doopsgezinde families Blaupot, Cremer, Deknatel, Hesselink,

Modderman en Reijnders, zie: RHC GrA, PG, inv. nr. 203, fol. 3-20.
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III.7.2. Universitaire scholing

In de achttiende eeuw bood de universiteit van Groningen gelegenheid rechten,

medicijnen, theologie en filosofie te studeren. De rechtenfaculteit maakte al vanaf

de stichting in 1614 onderdeel uit van de universiteit en vormde het voorportaal

van een bestuurlijke carrière.736 Juridische kennis was voor stadsbestuurders

onmisbaar geworden in de loop van de zeventiende eeuw. Studenten van de

Groninger rechtenfaculteit waren dan ook vaak afkomstig uit regenten- en

jonkerfamilies.

Uit de eerste helft van de zeventiende eeuw is slechts één student van

Groninger doopsgezinde huize bekend: Willem Reiners, wiens eerder genoemde

vader als koopman het grote huis de Schone Gevel aan de Grote Markt bewoonde.

Hij vestigde zich na zijn promotie als geneesheer in Leeuwarden.737 In de tweede

helft van de zeventiende eeuw zijn vijf studenten van stad-Groninger doopsgezinde

afkomst bekend. Zij behoorden allemaal tot de Waterlandse gemeente dan wel, na

1684, tot de Verenigde Waterlanders en Vlamingen.738 Zij studeerden vooral

medicijnen. Alle vijf waren de eerste uit hun familie die aan een universiteit

gingen studeren. Uitgezonderd één inschrijving in 1654, dateren de overige uit de

laatste twee decennia van de zeventiende eeuw. De vaders van deze studenten

waren bemiddeld brouwer, apotheker of chirurgijn. Sijwert Boelens was in 1714 de

eerste van stad-Groninger doopsgezinde ouders die zich aan een theologische

faculteit liet inschrijven.739 Na zijn studie werd hij als gereformeerd predikant

beroepen in ondermeer Loppersum en Vlagtwedde in het gewest Stad en Lande.740

Ook in de eerste helft van de achttiende eeuw was de groep studenten van

Groninger doopsgezinde huize nog uiterst klein. De meerderheid van de vijf

bekende doopsgezinde studenten behoorden echter nu tot de Groninger Oude

Vlamingen. Onder hen bevond zich de later bekend geworden doopsgezinde

predikant Allard Hulshoff (1734-1795) (afb. 23).

In de tweede helft van de achttiende eeuw steeg het aantal studenten van

doopsgezinde huize van vijf naar elf, terwijl in dezelfde periode juist het aantal

doopsgezinden in de stad halveerde. De meerderheid van deze doopsgezinde

studenten was ook in deze periode afkomstig uit kringen van de Groninger Oude

Vlamingen.

736. A.H. Huussen jr., ‘Onderwijs in de Groningse rechtenfaculteit gedurende de eerste helft van de 18e

eeuw’, in: A.H. Huussen jr. (red.), Onderwijs en onderzoek: studie en wetenschap aan de academie

van Groningen in de 17e en 18e eeuw (Hilversum 2003) 161.

737. Historisch Centrum Leeuwarden, Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811,

toegang gg 017-6, hypotheekboeken, akte 29 december 1621, Leeuwarden.

738. Bekend zijn de inschrijvingen van: Joannes Boelens Sijlbaack (inschrijving Groningen 1654 en

Leiden 1661, promotie Leiden 1664), Lambertus Clemmius (inschrijving Groningen 1686), Eppo

Botterman (inschrijving Groningen 1696), Thomas Langerhuizen (inschrijving Groningen 1698) en

Gerardus Risemius (inschrijving onbekend, promotie Franeker 1694).

739. Album studiosorum academiae franekerensis (1585-1811, 1816-1844). Onder redactie van S.J.

Fockema Andreae en Th.J. Meijer (Franeker 1968) 305.

740. W. Duinkerken, Sinds de Reductie in Stad en lande van Groningen. Biografisch-genealogisch

lexicon van de predikanten, die sinds 1594 de Gereformeerde en (sinds 1816) de Hervormde

gemeenten tussen Eems en Lauwers hebben gediend (Bedum 1991-1992) 48.
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Voor het eerst volgden nu leden van families Van Geuns, Hesseling, Hesselink,

Van Olst en Ten Cate een universitaire opleiding.741 Er ontstond nu ook voor het

eerst een tweede generatie, universitair geschoolde doopsgezinden.742 Deze stu-

denten waren afkomstig uit het milieu van gegoede (laken)kooplieden en fabri-

kanten.

Een studie medicijnen vormde voor dissenters traditioneel de enige mogelijk-

heid om maatschappelijk in aanzien te stijgen.743 Ook stad-Groninger doops-

gezinden hebben daarvan gebruikgemaakt, zoals bijvoorbeeld Matthias van Geuns

(1735-1817) (afb. 11 en 89) en Rein Mesdag (1785-1814). Tot 1750 viel de

studiekeuze meestal op medicijnen. Behalve voor deze studie, schreven na 1750

verschillende stad-Groninger doopsgezinden zich in voor een voorbereidende

studie filosofie of liberales artes.744 Het was de tijd van de professionalisering

van doopsgezinde voorgangers. De traditionele wijze van theologische zelfstudie

werd niet meer voldoende geacht voor een vermaner. Het belang van een

universitaire scholing, voorafgaand aan de doopsgezinde kweekschool in Amster-

dam werd ingezien. De oude doopsgezinde idee dat meer deugd gelegen was in

veel te geloven en te betrachten dan in veel te weten, zoals de eerste en

eenvoudigste Christenen, werd verlaten.745Verschillende doopsgezinde studenten,

zoals genoemde Allard Hulshoff, begonnen daarom eerst hun studie filosofie in

Groningen om vervolgens in Amsterdam aan de doopsgezinde kweekschool verder

te studeren.

Tot slot, tot aan de omwenteling in 1795 bood een rechtenstudie voor doops-

gezinden geen perspectief. Pas nadien stonden openbare ambten ook voor niet-

gereformeerden open. De eerste stad-Groninger jurist van (oorspronkelijk)

doopsgezinde huize was er pas in 1773: Toncko Modderman (1745-1802) (afb.

93). Na zijn rechtenstudie promoveerde hij in dat jaar tot doctor in de beide rechten in

Groningen.746 De eerste rechtenstudent die bovendien lidmaat was van een stad-

Groninger doopsgezinde gemeente, zou zich pas in 1811 aan een Nederlandse

741. Matthias van Geuns (1735-1817) studeerde als eerste van zijn familie aan de medische faculteit van

Leiden (1758-1759, vervolgens in Parijs (1759-1760) en daarna in Amsterdam (1760-1761). In

1761 promoveerde hij in Leiden, zie: Sypkens Smit, Leven en werken, 26-30 en 32-33.

742. Vader Jacobus Rijsdijk schreef zich bijvoorbeeld in 1710 in te Groningen, zijn zoon Izaak in 1751:

Album studiosorum academiae Groninganae. Uitgegeven door het historisch genootschap te

Groningen [bevat tevens de promoties aan de Groninger universiteit] (Groningen 1915) 158 en 205.

743. F. van Lieburg, ‘De ontwikkeling naar het vast en bezoldigde leraarschap’, Doopsgezinde Bijdragen

nieuwe reeks 27 (2001) 103.

744. Onder hen: Izaak Rijsdijk (geb. 1731), Wijbe Hindriks Hesseling (1742-1778), Matthias Jans van

Geuns (1758-1839) (afb. 11) en Gerrit Hesselink (1755-1811). Ook genoemde Allard Hulshoff

hoorde daarbij.

745. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oost-Friesland,

II, 131.

746. Op 5 mei 1773 promoveerde Toncko Modderman te Groningen, zie: Album studiosorum Academiae

Groninganae, 227. Op 12 januari 1760 had hij zich in Groningen alleen op de voorbereidende

faculteit ingeschreven (Liberales Artes). Onbekend is waar hij vervolgens rechten heeft gestudeerd.

Anders dan wordt beweerd, was Modderman na zijn studie niet als advocaat werkzaam in de

stad Groningen. Hij heeft namelijk nimmer het daarvoor verschuldigde admissiegeld betaald, zie

RHC GrA, ASSG, inv. nr. 332r.
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universiteit laten inschrijven.747 De rechtenstudie mocht zich dus ook na de

omwenteling niet meteen op grote doopsgezinde belangstelling verheugen.

Gestudeerde stad-Groninger doopsgezinden en doopsgezinden elders in de Repu-

bliek

Passen voorgaande bevindingen in het bestaande beeld over de relatie tussen

onderwijs en doopsgezinden in de zeventiende en achttiende eeuw in de Repu-

bliek? In de zeventiende eeuw waren doopsgezinden in de Republiek, onver-

schillig de denominatie, over het algemeen afkerig van universitaire kennis en

volstond men met het voor de koopmanschap minimaal noodzakelijke onderwijs.

Eerst in de loop van de achttiende eeuw ontwikkelde zich in toenemende mate de

belangstelling voor universitair onderwijs, vooral voor de medische faculteiten.

Het overzicht dat de Utrechtse doopsgezinde predikant J. Cuperus maakte van hem

bekende, gepromoveerde doopsgezinden in de periode 1761-1774 bevestigt dat

beeld. De lijst vermeldt vooral medicinae doctores, waarvan sommigen al in het

eerste kwart van de achttiende eeuw waren gepromoveerd.748 Pas in de tweede

helft van de achttiende eeuw ontstond een toenemende behoefte aan een studie

wijsbegeerte. De aan Cuperus bekende doopsgezinde juristen promoveerden alle-

maal pas vanaf de jaren 1770. In de stad Groningen verliep deze ontwikkeling dus

niet anders.

De door Cuperus genoemde promovendi kwamen vooral uit Hollandse en

Zeeuwse steden. Friezen waren ook goed vertegenwoordigd. Dat in zijn lijst maar

een bescheiden aantal stad-Groningers is opgenomen, komt overeen met de hier

vermelde bevindingen.

Welke rol speelde welstand bij het toenemende aantal studerende koopmans-

zonen? Enerzijds is denkbaar dat een combinatie van dalende ledentallen met

huwelijksendogamie tot vermogensaccumulatie leidde. De mogelijkheden om één

of meer zonen een dure academische opleiding te laten volgen, namen daardoor

toe. Anderzijds is mogelijk dat een academische opleiding door ouders werd

gestimuleerd, omdat het familievermogen te gering was om alle zonen via koop-

manschap de kost te laten winnen.749

Tot slot, naast veranderende opvattingen over scholing en financiële redenen

heeft een derde aspect een rol gespeeld om daartoe bekwame zonen te laten

studeren. Ook in doopsgezinde kringen steeg een familie met een zoon als

predikant of geneesheer in aanzien. Families die in vergelijkbare omstandigheden

verkeerden, hebben waarschijnlijk niet voor elkaar willen onderdoen. De ge-

noemde doopsgezinde studenten waren vaak nauw aan elkaar verwant. Daarbij

komt dat ook van gestudeerde, gereformeerde aanverwanten een stimulerende

werking kon uitgaan. Zo had bijvoorbeeld de aan de universiteit van Groningen en

later aan de doopsgezinde kweekschool te Amsterdam opgeleide Matthias van

747. Derk Hesselink Wzn schreef zich op 31 december 1811 in als student rechten. Op 9 juni 1821

promoveerde hij op zijn proefschrift getiteld: De dominio eiusque acquirendi modis per occupa-

tionem et accessionem, gedrukt bij Wijbe Wouters (Groningen 1821), zie: Album studiosorum

Academiae Groninganae, 263 en 514.

748. J. Hartog, ‘Uit de aanteekeningen van Joannes Cuperus’, Doopsgezinde Bijdragen 8 (1868) 85-111.

749. In hoofdstuk VIII zal blijken dat het eerste aan de orde is geweest.
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Geuns (1758-1839) (afb. 1) twee nichten die beiden gehuwd waren met een

universitair geschoolde echtgenoot.750

III.8. Ontspanning

Ter ontspanning na de arbeid zullen de eerder genoemde theologische boeken ter

hand zijn genomen en familie en vrienden in de stad met een bezoekje vereerd. Dat

laatste gebeurde zeer frequent.751 Tijdens deze bezoekjes werden in meer gegoede

kringen thee of glaasjes wijn gedronken en gezamenlijke maaltijden genuttigd. Het

kon er dan luchtig aan toegaan. Zo verhaalde Gerrit Middagten (1715-1786)

smakelijk van het voorgevallene tijdens een bezoek van de doopsgezinde predikanten

Menalda en Hesseling op een winterse avond in Bolsward. Na het eten van kastanjes

en een stukje pekelvlees zette het gezelschap zich bij de gastvrouw, de weduwe

Mesdag-Coopmans, eerst aan de thee en daarop aan de wijn. De beide predikanten

verzochten vervolgens om nog een fles die de gastvrouw weigerde te geven. Na lang

aandringen, kregen de heren de sleutel van de kelder, onder de voorwaarde dat

dominee Hesseling in staat was zelf de wijn uit de kelder te halen, anders niet.

Waarop de dominee

‘de batallie aanging en (…) so lang arbeijde dat hy met syn dikke buik in de kelder

kwam’.

Hesseling vatte het sportief op en haalde maar liefst tien stuks naar boven:

‘dog is maar een vlas gebruikt (…) ik meen dat onder de historie gelachen

wierde!’
752

Over andere vrijetijdsbestedingen in stad-Groninger doopsgezinde kringen is

weinig informatie voorhanden. Calvinistische predikanten in de stad poogden

hun toehoorders van toneelbezoek af te houden, omdat ze dat voor God en de

mensen als een gruwel beschouwden.753Doopsgezinde leraren maakten daar geen

grote kwestie van. Toneel bezoekende doopsgezinden zijn bekend. Zo bezocht de

750. Aath van Terwisga was in 1788 gehuwd met de predikant Abraham Albert Cremer (1759-1795),

haar zuster Romkje (1754-1798) huwde met de predikant Marcus van der Tuuk (1744-1814). Aath

en Romkje waren nichten van moederszijde.

751. Uit de dagboekaantekeningen van de doopsgezinde Aafje Gijsen uit de Zaan over de periode 1773-

1775 krijgt de lezer de indruk dat de dagen vooral met bezoekjes van familie en vrienden werden

gevuld, zie: J.W. van Sante, Het dagverhaal van Aafje Gijsen 1773-1775 toegelicht en van

aantekeningen voorzien door J.W. van Sante (Wormerveer 1986). Dat blijkt ook uit de dagboek-

aantekeningen van de Bolswarder doopsgezinde koopman Gerrit Middagten over de jaren 1764-

1769. Hij noteerde veelvuldig de genuttigde spijzen en dranken en het aanwezige gezelschap, zie:

NA, FV, inv. nr. 35, dagboek Gerrit Middagten (1764-1769).

752. NA, FV, inv. nr. 35, Dagboek Gerrit Middagten (1764-1769), aantekening 13 februari 1764.

753. Van Deursen, ‘Cultuur in het isolement’, 399.
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genoemde Middagten een tragedie van Horatius en Curiatius in 1765. De eerder

genoemde Hindrik Waerma bezocht een komedie in 1729.754

De stad-Groninger doopsgezinden zagen overigens ook in ontspanning onder-

nemingskansen. Een van de kolfbanen in de stad, buitensociëteit Welgelegen

buiten de Boteringepoort, was bijvoorbeeld gezamenlijk eigendom van een achttal

stedelijke doopsgezinden.755

Over doopsgezind bezoek aan de kermis zijn geen berichten bewaard. Over

musiceren, tuinieren en reizen door Groninger doopsgezinden daarentegen iets meer.

III.8.1. Muziekbeoefening

In 1683 werd in de stad het Collegium Musicum opgericht.756 Het was bedoeld

voor de meer serieuze muziekbeoefening.757 De leden oefenden thuis muziek-

stukken en speelden die vervolgens voor elkaar.758 Vermoedelijk waren de leden

van het Collegium vooral afkomstig uit de hogere kringen van de stad. Musiceren

was daar acceptabel.759 Zij bespeelden vooral blaas- en strijkinstrumenten, geen

toetsinstrumenten.760Muziekinstrumenten lijken overigens in het hele gewest Stad

en Lande geen gemeengoed te zijn geweest, ook al suggereert het bestaan van het

Collegium Musicum anders. In adellijke inventarissen kwamen ze zelden voor.

Ook in de 135 onderzochte boedelinventarissen van Westeremden, Stedum en

Garsthuizen werd maar één keer een klavier in een school gevonden.761 Ook

kinderen van gegoede Groninger boeren bespeelden kennelijk geen muziekinstru-

menten.762 Dat bij doopsgezinden in de stad tot 1750 geen muziekinstrumenten

worden aangetroffen, valt daarom niet uit de toon.763 In de tweede helft van de

achttiende lijkt daar bij de stedelijke doopsgezinden wat verandering in te komen.

In een enkel geval bezaten zij muziekinstrumenten, zoals uurwerkmaker Bakker.764

De aan de Hoge der A woonachtige Arend van Olst, zoon van een azijnfabrikant,

volgde in 1795 vioollessen. Als leerling van de Franse school gaf hij met een

aantal medeleerlingen regelmatig een concertje.765 Uit het kasboek van de vaker

754. NA, FV, inv. nr. 35, Dagboek Gerrit Middagten (1764-1769), aantekening 18-30 september 1765 en

SAA, ADG, AHW, fol. 18.

755. RHC GrA, VDK, inv. nr. 15.

756. Over het Collegium Musicum te Groningen zie: J. Spellers, ‘Collegium Musicum Groningen’, De

Navorscher. Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen, die iets

weten, iets te vragen hebben of iets kunnen oplossen 9 (1876) 468-476.

757. Feenstra, Spinnen in het web, 211.

758. Van Deursen, ‘Cultuur in het isolement’, 398.

759. Ibidem.

760. Feenstra, Spinnen in het web, 213.

761. Feenstra, De bloeitijd en het verval, 131.

762. Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 335.

763. Musiceren was in kringen van Groninger Oude Vlamingen tot 1750 kennelijk toch niet helemaal

uitgesloten. Hindrik Waerma uit Emden meldde dat hij op twintigjarige leeftijd bij een muziek-

meester lessen kreeg op de ‘zuart-fluit’, ‘fluidans’ en hobo, zie: SAA, ADG, AHW, fol. 25.

764. De inventaris van uurwerkmaker Claas Heertes Bakker vermeldde een (oude?) viool ter waarde van

2,50 gulden, zie: RHC GrA, weeskamer 1776, fol. 6, 1 februari 1776, Groningen.

765. Van den Hull, Autobiografie, 237.
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genoemde mr. Toncko Modderman (1745-1802) blijkt dat zijn kinderen viool- en

klavierles kregen. Voor zoon Jan Jacob werd bijvoorbeeld een viool aangeschaft

voor 25 gulden in 1803.766

III.8.2. Tuinieren

Niet iedere stadsbewoner beschikte over een royale tuin achter zijn stadswoning,

zoals de familie Hulshoff aan het A-kerkhof (afb. 69). Velen bezaten daarom voor

de verbouw van groenten elders een tuin. Veel tuinen lagen in onbebouwd

gebleven gedeelten van de te ruime stadsuitleg van 1615 aan de noordzijde van

de stad. Ook buiten de stadswallen aan de Hereweg en de Oosterweg waren

tuincomplexen aangelegd. Deze tuinen lagen doorgaans in de nabijheid van de

woningen van de eigenaren. Bewoners van de Oude en Nieuwe Boteringestraat en

Ebbingestraat tuinierden in de noordelijke stadsuitleg, die van de Hoge der A,

Brugstraat en Vismarkt vooral buiten de stadswallen aan de zuidwest kant.

Aan de zogenaamde ‘Mennistenhemel’ kan een ‘Mennisten Hof van Eden’

worden toegevoegd. Rondom de Lissabonsteeg, ten zuiden van het huidige

Hoendiep, ontstond namelijk in de achttiende eeuw een heel cluster van tuinen

in doopsgezinde handen. Gegoede doopsgezinden speelden deze tuinen aan elkaar

toe. Kooplieden uit de families Alring, Van der Boogh, Denijs, Van Geuns,

Hulshoff, Huizinga, Modderman, Van Olst en Rengenier bezaten aan elkaar

grenzende percelen. Het waren geen eenvoudige moestuinen, maar, voor Gro-

ningse begrippen, aanzienlijke (plezier)tuinen. In 1744 verpachtte H. J. Rengenier

bijvoorbeeld voor de duur van negen jaar zijn hof voor 1.200 gulden aan H. Alring.

Een som, waarvoor in dat jaar ook een woonhuis op een goede locatie in de stad

verkregen kon worden.767

Naast verbouw van groenten, dienden de tuinen ter ontspanning. Regelmatig

werden (stenen) tuinhuizen opgericht, soms van twee etages hoog.768 Vijvers,

bloemenborders en pedestallen met bloempotten veraangenaamden het verblijf.

Tuineigenaren ontvingen bezoek in hun tuinhuis. Zo is bekend dat med. dr. Jacob

van Geuns (1769-1832) (afb. 106) na het kortelings na elkaar overlijden van zijn

broer Steven van Geuns en goede vriend Willem van Oosterwijk Hulshoff (1771-

1795) (zie de tot heden nog onbekende afbeelding van hem, afb. 24) werd

uitgenodigd door zijn neef Deknatel om een middag en avond in diens tuin buiten

de Ebbingepoort ‘een weijnig afleiding te maaken.’ Enige weken later toerde hij

766. RHC GrA, FAM, inv. nr. 48, mr Tonco Modderman.

767. RHC GrA, RA, III-x-127, fol. 144, 5 maart 1744, Groningen. In de stad Groningen was aan

verpachting het recht van redemptie verbonden dat pas kon worden uitgeoefend na het verstrijken

van de pachttermijn. De uitoefening had ten gevolge dat de volle eigendom bij de verpachter

terukeerde tegen vergoeding van de oorspronkelijke pachtsom. Verpachting was derhalve een wijze

van kredietverschaffing. De verpachter was bevoegd afstand te doen van het recht van redemptie.

De pachter kreeg door de afstand de volle eigendom.

768. Jan Modderman (1747-1790) kocht in 1750 uit de nalatenschap van raadsheer Appius een

welbetimmerde behuizinge voorzien van twee kamers met keuken, alsmede een groot zomerhuis

met een boven- en benedenkamer, staande en gelegen aan het Schuitendiep wz, RHC GrA, RA, III-

x-134, fol. 201, 30 juni 1750, Groningen.
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nog eens met de koets buiten de stad om vervolgens in de tuin van neef Hesselink

thee te gaan drinken.769

Behalve kweek van groenten en ontspanning, hadden tuinen nog een derde

functie: het bevestigde of verhoogde de status van de eigenaren. Regenten en hun

familieleden hadden in de achttiende eeuw hun tuinen voornamelijk aan de

Hereweg.770 Jan Albert Sichterman, van het eerder genoemde stadspaleis in het

noordelijk deel van de stad, doorkruiste de stad om zijn tuin aldaar te bereiken.771

Om verschillende redenen waren deze tuinen gunstig gesitueerd. Ze waren op

zandgronden aangelegd en daardoor minder vochtig dan de tuinen binnen de

stadswallen. Voorts lagen ze dichtbij het in 1765 aangelegde Sterrenbos. Het

verblijf in de tuin kon met een wandeling in het bos worden afgewisseld. Ten slotte

waren de eigenaren in hun tuinkoepels duidelijk zichtbaar vanaf de belangrijke

zuidelijke invalsweg van de stad. In eerste instantie waren alleen doopsgezinden

uit de omgeving van de nabij gelegen Herestraat en Oosterstraat geïnteresseerd in

deze tuinen. Praktisch nut boven prestige. In de loop van de achttiende eeuw

raakten evenwel ook doopsgezinden gevoelig voor de deftigheid van deze locatie

en kwamen doopsgezinden elders uit de stad erop af.772

III.8.3. Reizen

‘Na dat wij tot Hoorn, van UEde zyn vertrokken, hebben wy een plaijzierige reys

gehad en wel inzonderheid op zee om dat het weer zo mooij en stil was’
773

Voor Groninger doopsgezinde kooplieden was reizen, ondanks tijdrovendheid en

ongemak, niet ongebruikelijk in de achttiende eeuw. Deze reizen hadden door-

gaans (mede) een zakelijk doel.774 Afhandeling van gemeentezaken brachten

diakenen en vermaners buiten de stad en zelfs over de landsgrenzen.775 Oudsten

van de Groninger Oude Vlamingen reisden de hele Republiek en Oost-Friesland af

om de doop toe te dienen in de eerste helft van de achttiende eeuw. Ook de

769. HUA, toegang 814, Familie Van Geuns (hieronder voortaan: FVG), inv. nr. 10, Matthias van Geuns:

brief van Jacob van Geuns aan zijn vader Matthias van Geuns, d.d. 23 mei 1795.

770. Zie over tuinen aan de Hereweg: W.K. van der Veen, ‘De tuinkoepels aan de Heereweg te

Groningen’, Groninger Volksalmanak (1968/69) 100-125.

771. Van der Veen, ‘De tuinkoepels’, 106.

772. Bij publieke veiling kocht bijvoorbeeld het echtpaar Joseph Simon Muller en Aaltje Izaaks

Miedema in 1791 voor 670 gulden een tuin met zomerhuis aan de Hereweg, zie: RHC GrA, RA,

III-x. 192, fol. 69, 15 november 1791, Groningen.

773. NHA, VMT, inv. nr. 104: bedankbrief van de dertienjarige Etta Alring na haar logeerpartijtje bij haar

(oud)oom Claas Taan sr. te Zaandam, d.d. 27 september 1760, Groningen.

774. J.G. de Hoop Scheffer, ‘Vier tibben aan ’t hof van Willem III’, Doopsgezinde Bijdragen 19 (1879)

51-53, bevat een weergave van het bezoek van twee Groninger Oude Vlamingen uit de stad

Groningen met twee geloofsgenoten uit Deventer aan koning-stadhouder Willem III op het Loo in

1696. Behalve dat het gezelschap was afgereisd om de koning te zien eten en jagen, hebben zij

mogelijk ook een verzoekschrift wegens een onbekende kwestie laten overhandigen.

775. Overgeleverd is bijvoorbeeld het reisverslag van Hendrik Berends Hulshoff in 1719, zie: H.Ch.

Hulshoff, ‘Bezoekreis van Hendrik Berents Hulshoff aan de doopsgezinde gemeenten der Oude

Vlamingen in Pruisen en Polen in 1719’, Bijdragen en mededelingen Historisch Genootschap

Utrecht 59 (1938) 32-82. Zie voorts J.G. de Hoop Scheffer, ‘Reizen van oudsten naar de
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verkiezing van een nieuwe Oudste zette vermaners aan tot reizen. Voorafgaand aan

de verkiezing van de Oudste uit een aantal vermaners reisden de kandidaten alle

gemeenten af om proefpredicaties te houden.776

Doopsgezind predikant Hindrik Waerma (1711-1771) noteerde in zijn auto-

biografie dat hij vanuit Deventer ongeveer jaarlijks naar Emden in Oost-Friesland

reisde voor zijn affaires. Als lakenkoopman onderhield hij daar contacten met

lakenfabrikeurs. Als predikant van de doopsgezinde gemeente in Deventer hield hij

onderweg tevens gastpredicaties bij verschillende gemeenten. Tijdens deze reizen

bezocht hij eveneens familieleden en vrienden. Na bijvoorbeeld zijn schoonfamilie

bezocht te hebben in de stad Groningen reisde hij naar Oost-Friesland.

Reizen dienden ook het vermaak. Waerma maakte gewag van verschillende

plezierreizen met zijn zuster en vrienden gedurende verschillende weken aaneen.

Zo reisde hij in 1728 zes weken lang vanuit Emden naar ondermeer Enkhuizen,

Amsterdam, Haarlem, Deventer en Zutphen. Een jaar later was hij met vrienden op

stap naar Hamburg.777

Behalve vermaak diende een aantal reizen van de Groninger azijnmaker Gerrit

van Olst Azn (1734-1807) bevrediging van diens wetenschappelijke interesse.778

Hij was in 1786 gedurende een maand één van de metgezellen van Martinus van

Marum (1750-1837) op diens reis door een aantal Duitse landen en later nog eens

gedurende drie weken op diens reis naar Londen in 1790. De twee waren

vermoedelijk bevriend geraakt tijdens Van Marums studententijd in de stad

Groningen (1764-1773). Nadien was Van Marum arts in Haarlem. Hij dankt zijn

huidige bekendheid aan zijn vervaardiging van wetenschappelijke instrumenten en

zijn functie als de eerste directeur van het Teylers Museum in Haarlem. Hij

onderhield een uitgebreide correspondentie met geleerden in de Republiek en

daarbuiten, waarvan enige tijdens genoemde reizen werden opgezocht.779Van Olst

bezocht met Van Marum niet alleen kabinetten met naturalia en mineralen bij

verzamelaars te Leipzig, Dresden en Berlijn, maar ook mijnen, waar looderts werd

gemeenten’, Doopsgezinde Bijdragen 19 (1879) 85-94. In 1723 bezochten de Groninger Oudste

Alle Derks (1670-1733) en de vader van zijn schoonzoon, Albert Willems (gest. 1737), doops-

gezinde gemeenten in Polen, zie: Blaupot ten Cate, Geschiedenis der doopsgezinden in Groningen,

Overijssel en Oost-Friesland, I, 159.

776. Zie bijvoorbeeld: A.M. Cramer, ‘Aantekeningen van eene rondreize in alle de Gemeenten der Oude

Vlamingen’, Jaarboekje voor de doopsgezinde gemeenten en naamlijst der remonstrantsche

gemeenten en predikanten in de Nederlanden (1840) 33-52, alsmede: UBA, HS 65-100, Verslag

van de oudsten-verkiezingen bij de Groninger Oude Vlamingen (1750-55) en een reisverslag van de

rondreis langs alle gemeenten in dat kader door Lubbert Jansz Kreemer (12-06/31-09-1754).

777. SAA, ADG, AHW, fol. 17-18 en 240.

778. Van Marum vermeldde in zijn reisverslag onvoldoende gegevens om zijn vriend Gerrit van Olst uit

Groningen direct te kunnen identificeren. In beginsel komen daar drie, gelijknamige, stad-Groningse

neven voor in aanmerking (nl. Gerrit van Olst Azn, Bzn en Hzn). Het zal echter Gerrit van Olst Azn

zijn geweest. Anders dan zijn neven (kruidenier en houtkoper) was hij als grootondernemer in de

gelegenheid om zijn bedrijven enige weken aaneen achter te laten. Bovendien wees zijn nalaten-

schap op verhoogde wetenschappelijke interesse. Na zijn dood werd namelijk publiekelijk geveild

een verzameling van boeken ‘in meest alle takken van wetenschap’, alsmede een collectie van

fysische en mathematische instrumenten, zie: Groninger Courant, 25 april 1809, nr. 33.

779. Voor literatuur over Van Marum zie ondermeer: R.J. Forbes (red.), Martinus van Marum, Life

and Work I-III (Haarlem 1969-1971) en E. Lefebvre en J.G. de Bruĳn, Martinus van Marum, Life

and Work IV-VI (Haarlem 1973-1976).
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gewonnen.780 In Londen werd het bezoek aan geleerden afgewisseld met een

bezoek aan de Westminster Abbey en het British Museum.

Ten slotte vormde een vierde doel om te reizen het aanhalen van familiebanden

en vriendschappen. De gelegenheden dat familieleden en vrienden die over de

Republiek en Oost-Friesland verspreid woonden, elkaar zagen, waren schaars.

Reizen dienden mede om verschillende huisbezoeken af te leggen. Soms gingen de

kinderen mee uit logeren. De dertienjarige Etta Alring vertrok bijvoorbeeld in 1760

vanuit Groningen per schuit naar Zaandam om te logeren bij haar (oud)oom Claas

Taan sr. Het citaat in de aanhef komt uit een brief van Etta om te bedanken voor de

logeerpartij. Een jaar later bracht de oom een tegenbezoek aan Etta en haar moeder

aan de Hoge der A in Groningen. Tussentijds werden brieven gewisseld. Moeder

Alring hechtte aan deze familiecontacten zo blijkt uit een van de brieven:

‘’t was mij lieff ’t uiwe goetkeuring had dat zij (haar dochter en schoonzoon: MK)

bij uiwe soon en dochter logeerden (…) en wil hertelijk wensen de ware

vrintschap in de jonge luiden zo mag opgaan en angroeijen als met ons geweest

en nog staad.’
781

Deze familiebezoeken waren des te belangrijker, omdat onverwachte sterfte de

oorzaak kon zijn dat men elkaar niet meer terug zou zien. Curieus is in dit verband

het bezoek dat drie Groningse nichten in 1733 uit vriendschap brachten aan de

ouders van Hindrik Waerma in Emden. Op zaterdag kwamen de dames aan. De

volgende dag voelde één van hen zich koortsig en onpasselijk, ‘zodanig dat zij zigh

te bedt moest geeven.’ Op verzoek van de gastheren kwam daarop een broer ‘per

expresse’ naar Emden, maar de vrouw was inmiddels al overleden. De broer werd

vervolgens zelf ook ziek en vier dagen later stierf ook hij. Zo kwam het, aldus

Waerma,

‘dat die broer en suster hier te gelijk dood boven de aarde stonden.’
782

III.9. Sociaal netwerk

Adel en patriciaat gingen in de stad Groningen vriendschappelijk met elkaar om in

de achttiende eeuw. Kransen en clubjes boden gelegenheid om elkaar informeel te

ontmoeten.783 De sociale circuits van patriciaat en de rest van de hoge burgerij,

doopsgezind of niet, waren evenmin strikt van elkaar gescheiden. Niet alleen

zakelijke relaties, ook onderlinge vriendschappen en sociale contacten, smeedden

banden.784 Zo hield bijvoorbeeld een dochter van raadsheer Hendrik Gockinga

gezelschap met de beide dochters van de doopsgezinde graanhandelaar Jan van

780. Forbes, Martinus van Marum II, 64, 70, 72, 84, 85 en 88.

781. NHA, VMT, inv. nr. 104: brief Trijntje Modderman, d.d. 14 augustus 1762, Groningen.

782. SAA, ADG, AHW, fol. 27.

783. Feenstra, Spinnen in het web, 111.

784. Joden vielen in de stad Groningen buiten deze sociale circuits.
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Delden (1700-1770).785Bezoek van de Franse en Latijnse school legde in de jonge

jaren een basis voor sociale contacten. In het album amicorum van Gerhard Jacob

Keiser (1770-1848), zoon van een rechter, tekenden niet alleen medestudenten,

maar ook de doopsgezinde Josina Gepke van Geuns (1775-1852) een herinnering

op.786

Of doopsgezinden onderlinge contacten actief stimuleerden door eigen geor-

ganiseerde verbanden op te richten, zoals stad-Groninger Joden dat deden, is

onbekend.787Mocht dat het geval zijn geweest, dan weerhield het de doopsgezinde

bovenlaag in elk geval niet om zich bij niet-doopsgezinde verbanden aan te sluiten.

In de tweede helft van de achttiende eeuw ontstonden in Groningen verschillende

genootschappen van culturele, sociale en opvoedkundige aard waarbij doops-

gezinden zich aansloten of ze mede oprichtten. Deze genootschappen hadden de

potentie om de kansen op een huwelijkspartner uit gegoede kringen te vergroten.

De stedelijke doopsgezinde bovenlaag versterkte haar sociale netwerk met invloed-

rijke contacten via de hieronder te bespreken Waalse kerk, de Grote of Heren

Sociëteit, de Loge l’Union Provinciale, het doofstommeninstituut, de Maatschappij

tot ’t Nut van het Algemeen, de Oeconomische Tak, Minerva, het natuur- en

scheikundig genootschap, alsmede via leesgezelschappen. Deze sociale circuits

worden (kort) besproken in volgorde van hun oprichting. Aan het oudste

Groninger genootschap, de rechtskundige Societas Pro Excolendo Iure Patrio,

opgericht in 1761, wordt voorbijgegaan, omdat Groninger mannen uit doops-

gezinde kring immers niet voor een juridische studie kozen en het genootschap

voor hen derhalve niet van betekenis is geweest. De enige jurist met een doops-

gezinde achtergrond was mr. Toncko Modderman (1745-1802), hij werd lid in

1784.788Voorts wordt voorbijgegaan aan de English Reading Society, opgericht in

1792, ook hier ontbraken, voor zover bekend, doopsgezinde leden.789

III.9.1. Waalse kerk

Eerder bleek al dat de Waalse kerk in de stad Groningen in de loop van de

achttiende eeuw veranderde van een vluchtelingen- in een elitekerk. De terugloop

van leden werd gecompenseerd door een toestroom van studenten, garnizoensof-

ficieren, adel en patriciaat.790Onder deze nieuwe groep kerkgangers waren al in de

785. Van Eeghen, Meniste vrijage, 128. Ook in Bolsward onderhielden doopsgezinden sociale relaties

met leden van het stadsbestuur. Op trouwpartijen van doopsgezinden waren in sommige gevallen

leden van het stadsbestuur te gast, zie par. X.3.

786. G.J. Keiser was zoon van een plaatselijke rechtbankpresident. Het album amicorum bevindt zich in

de Groninger Universiteitsbibliotheek. De aantekening van Josina Gepke van Geuns dateert van

19 september 1794.

787. Joden hadden bijvoorbeeld de in 1740 of 1760 opgerichte vrouwenvereniging Menora Thora die

zich ondermeer bezighield met het vervaardigen van lijkwaden en het bijstaan van kraamvrouwen.

De in 1778 opgerichte mannelijke tegenhanger, Gemilut Chasadim Kabranim, hield zich bezig met

het bevorderen van de kennis van de heilige leer, zie: Schut, De Joodse gemeenschap, 115-116.

788. In 1771 was van het juridische gezelschap opmerkelijk genoeg ook lid med. dr. Matthias van Geuns

(1735-1817), zie: Sypkens Smit, Leven en werken, 61.

789. Zie over de English Reading Society: P.F. Vos, ‘Een leesgezelschap te Groningen voor ruim 100

jaren. (English reading Society)’, Groningsche Volksalmanak (1905) 153-158.
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eerste helft van de achttiende eeuw enige gegoede doopsgezinden, zoals leden van

de familie Modderman, te vinden.791Niet alleen de inhoud van de Franse diensten

oefende een aantrekkingskracht uit op de nieuwe kerkgangers. De Franse taal

wierp een zodanige barrière op dat de Nederlandse bezoekers entre nous konden

zijn. Het veranderde, nu voorname karakter van de Waalse kerk trok vervolgens

weer mensen aan die daar bij wilden horen. Zo merkte de eerder aangehaalde

Franse onderwijzer Van den Hull over de taalbeheersing van de Waalse kerk-

gangers fijntjes op dat

‘zelfs onder de aanzienlijkste families maar zeer weinige gevonden werden die het

Fransch verstonden.’
792

Kerkdienst bezoekende studenten verdacht hij zo hun eigen motieven te hebben.

Niet alleen de preken van de Franse dominee Guyot, maar ook de

‘beide uitsteekend fraai gekleede freules Busch’

deden hen

‘zoo getrouw, zoo hooggekapt en zoo zwaar gepoederd in de kerk’

komen.793 Is het door deze vermeende belangstelling voor de Waalse kerk dat het

tot 1773 duurde, voordat het eerste kind uit deze nieuwe groep kerkgangers binnen

de Waalse gemeente werd gedoopt?794

790. Aan het eind van de achttiende eeuw waren lidmaten van de Waalse gemeente ondermeer

familieleden van de hoogste militair van het gewest, de graaf Von Hohenlohe, alsmede leden van

het jonkersgeslacht Lewe en van regentenfamilies, zoals Wichers, De Drews en Van Iddekinge. Ook

prof. F.A. van der Marck was lidmaat.

791. Al in 1733 kwam de bijzondere band tussen de families Alring en Modderman met de Waalse kerk

tot uitdrukking door de twee huwelijksbevestigingen door de Waalse predikant Fontaine in dat jaar

van Jan Tonckes Modderman met Ettje Derks Modderman (1 maart 1733) en Jacob Hindriks Alring

met Saartje Geerts Alring (14 juni 1733). Ook med. dr. Matthias van Geuns (1735-1817) bezocht

zowel diensten in de Martinikerk als in de Waalse kerk, zie: Van Eeghen, Meniste vrijage, 136.

Overigens was het ook gebruikelijk dat belangstellenden van buitenaf doopsgezinde diensten

bijwoonden. Zo berichtte de doopsgezinde predikant Hindrik Waerma dat het tijdens een door hem

geleide doopplechtigheid in de kerk te Deventer zo vol was ‘van menschen, van gereformeerden en

anderen, Hoog en Laag, dat ik, nevens den diakens werk hadden, daar door te dringen en nae den

stoel te komen, zynde het portaal en de gangen vervult van menschen zodat veelen geen plaats

konden bekoomen om te zitten, genoegzaam de geheele predikacie over moesten staan’, zie: SAA,

ADG, AHW, fol. 227.

792. Van den Hull, Autobiografie, 276.

793. Ibidem, 275.

Met de freules Busch werden bedoeld de dochters van lakenkoopman Izaak Busch, bewoners

van de westelijke helft van het Sichtermanhuis.

794. Op 24 januari 1773 werd gedoopt Pierre de Groot, zoon van majoor S.C. de Groot en J. van der

Gou, zie: RHC GrA, BS, inv. nr. 596, fol. 115.
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Vanuit doopsgezinde kring zocht vooral de familie Modderman via de Waalse

kerk aansluiting met de stedelijke bovenlaag. De broers Toncko Modderman

(1745-1802) en Jan (1747-1790) (afb. 93-94) huwden niet alleen met een Waals

lidmaat, ook lieten zij vanaf 1773 hun kinderen binnen de Waalse gemeente dopen.

In deze omgeving legden zij hun contacten die later van belang zouden worden in

de patriottentijd en voor de huwelijkspartnerkeuze van hun kinderen.

III.9.2. De Grote of Heren Sociëteit (1765)795

De Grote of Heren Sociëteit in Groningen werd op 1 november 1765 opgericht.

Vanaf 1774 kwamen de leden bijeen in het huis genaamd Panser aan de Grote

Markt oz. om een pijp tabak te roken, een glas te drinken, wat te converseren of

biljart te spelen. Een van de oprichters was Johan Hora Siccama (1738-1812) die

later met zijn zoon Willem actief zou worden als patriot.

Mannen konden slechts lid worden na ballotage. Tot de omwenteling in 1795

waren de leden vrijwel uitsluitend afkomstig uit kringen van jonkers, regenten en

garnizoensofficieren. Over het algemeen waren zij gereformeerd. Ofschoon

Groningen een stad was van koophandel en nijverheid, bleven ondernemers tot

die tijd nagenoeg geheel buiten de sociëteit. Dat ondernemers daarvan geen deel

uitmaakten, valt niet zomaar terug te voeren op een andere godsdienst. Het enige

geval van deballotage betrof weliswaar een katholieke advocaat en schrok daarom

niet-gereformeerden af, ook gereformeerde ondernemers werden weinig lid.796Hun

grote afwezigheid valt eerder terug te voeren op ongelijkheid in maatschappelijke

positie. De sociëteit beschouwde als gelijken alleen de zeer groten onder hen,

getuige de ondernemers die wel lid waren vóór 1795. Lokale grootondernemers,

zoals H.C. Hoising (1766), Jan Harmen Forsten (1778), Berend van Olst Azn

(1784) en zijn broer Gerrit van Olst Azn (1785), werden namelijk wel lid, Hoising

was zelfs een van de mannen van het eerste uur. In de tijd van de omwenteling

kwamen daar nog twee ondernemers bij: de twee broers Abraham (1795) en Teunis

Izaaks Hulshoff (1796). Laatstgenoemde werd zelfs unaniem tot lid verkozen.797

Opvallend is dat op Hoising en Forsten na alle voornoemde ondernemers van

Groninger Oudvlaamse huize waren. Een teken dat zij aan het einde van de

achttiende eeuw een prominente plaats hadden ingenomen in de lokale economie

en salonfähig werden bevonden. Tevens blijkt hieruit dat de afwijzing van ‘de

wereld’ bij deze lidmaten was vervaagd.

Na de omwenteling van 1795 werd de sociëteit breder van samenstelling en iets

minder elitair. Sindsdien werden officieren van de burgerschutterij, ondernemers,

professoren, artsen en predikanten vaker dan voorheen lid.

795. Over de Grote of Heren Sociëteit, zie: P.J. van Winter, ‘De eerste halve eeuw van de Grote of Heren

Sociëteit te Groningen’, Groninger Volksalmanak (1967) 43-62 en J.M.A. Roelants, Gedenkschrift

ter gelegenheid van het honderd vijftigjarig bestaan van de Groote Sociëteit te Groningen, opgericht

1 november 1765 (Groningen 1915).

796. Van Winter, ‘De eerste halve eeuw van de Grote of Heren Sociëteit te Groningen’, 44.

797. RHC GrA, toegang 1339, Grote of Herensociëteit, 1765-2001, inv. nr. 64, Ballotageboek van

voornamelijk militaire leden, fol. 6, 26, 63, 107, 111, 161 en 169.
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III.9.3. Vrijmetselaarsloge l’Union Provinciale (1772)798

In 1772 werd een vrijmetselaarsloge te Groningen opgericht door een groep van

veertien mannen.799 Twee van de oprichters waren de toen 24-jarige Jan Modder-

man (1747-1790) en zijn halfbroer, de achttienjarige militair Johan Christiaan

Hoising (1753-1804). De eerste leden van de loge waren jong, tussen de twintig en

dertig jaar, onder wie veel studenten. Modderman kende hen mogelijk uit zijn

eigen studietijd. Vanaf 1765 had hij namelijk nog enige tijd aan de Groninger

universiteit ingeschreven gestaan, zonder zijn studie overigens te voltooien.800De

loge wekte in de beginjaren van zijn bestaan de indruk een rumoerige studenten-

sociëteit te zijn geweest.801 Bij dat gezelschap sloot de 29-jarige oud-student mr.

Toncko Modderman (1745-1802), broer van de medeoprichter, zich aan in 1774.

Evenzo deden dat de azijnfabrikant Berend van Olst Azn (1748-1806) in 1784 en

mr. Gerard Gilles Woldringh (1756-1832) in 1779.802 Deze jonge mannen ver-

keerden daarmee in een voornaam gezelschap: de loge bestond in haar beginjaren

nog hoofdzakelijk uit jonkers, patriciërs, officieren en hoge burgerij.

III.9.4. Departement Stad en Lande van de Oeconomische Tak (1778)803

Het departement Stad en Lande van de Oeconomische Tak werd opgericht in 1778.

Een jaar eerder was in Haarlem de eerste Oeconomische Tak in het leven geroepen

als onderdeel van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De departe-

menten hadden ten doel de kwijnende, Nederlandse koophandel te herstellen. Zo

richtte de Groninger afdeling in de eerste jaren van zijn bestaan zich zeer actief op

de verbetering van de spintechniek.

In het jaar van oprichting telde het genootschap 42 leden, waarvan minimaal

zes uit doopsgezinde kringen.804De eerste leden waren gelijkelijk afkomstig uit de

798. Over de loge zie: B. Lonsain, ‘De huisvesting van de loge L’Union Provinciale te Groningen’,

Groninger Volksalmanak (1963), 16-24 en J. Vos, J. Boerema en H. van Assen, L’Union

Provinciale, Groningen, 1772-1972. Uitgegeven ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan (Voor-

burg 1972).

799. Lonsain, ‘De huisvesting’, 17.

800. Album studiosorum academiae Groninganae, 219.

801. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 42.

802. De gegevens zijn ontleend aan: Van der Meer, Patriotten in Groningen, 245, bijlage 7 (Leden van de

vrijmetselaarsloge ‘L’Union Provinciale’ 1784-1787). Woldringh was gehuwd met een doops-

gezinde vrouw.

803. Voor de Oeconomische Tak, departement Stad en Lande, zijn de gegevens ontleend aan: Van der

Meer, Patriotten in Groningen, 38-40.

804. De gegevens zijn ontleend aan: Van der Meer, Patriotten in Groningen, 238-240, bijlage 4 (Leden

van het departement Stad en Lande van de Oeconomische Tak 1785). De leden Klaas Gerrits

Bleeker, Izaak van Delden, Berend van Olst Azn (1748-1806) en Gerrit van Olst (Azn?) waren

Groninger Oude Vlaming. De broers Toncko en Jan Modderman waren eveneens van het begin lid,

hun vrouwen waren donateur. Gerard Gilles Woldringh was gehuwd met de doopsgezinde Anna

Roorda.
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economische, politiekambtelijke en geleerde burgerij.805 Het ledental steeg in de

volgende jaren tot 86, maar daalde vervolgens in rap tempo tot slechts 33 in 1789.

De Oeconomische Tak was in Groningen in de reuk komen te staan een

patriottische mantelorganisatie te zijn.806 Dat schrok doopsgezinden niet af. In

1785 kwam nog steeds één op de zeven leden uit doopsgezinde kring. Twee derde

van de vrouwelijke donateurs eveneens. Lidmaten van de Verenigde Waterlanders

en Vlamingen waren in dat jaar niet te vinden onder de leden. Het waren juist

wederom Groninger Oude Vlamingen: de groep die in de tweede helft van de

achttiende eeuw als fabrikanten steeds prominenter waren geworden in de lokale

economie.

Uiteindelijk was de Groningse afdeling geen lang leven beschoren, in 1793

ging het departement ter ziele.

III.9.5. Doofstommeninstituut (1789)

De eerder genoemde Waalse predikant H.D. Guyot (1753-1828) had tijdens een

verblijf in Parijs de abt Charles Michel de l‘Epée ontmoet die een gebarentaal voor

doofstommen had ontwikkeld. Guyot maakte zich deze methode eigen en bracht

haar in Groningen in de praktijk. De kosten van het onderwijs aan doofstommen

werden in deze beginperiode (1785) gedragen door een groep sympathisanten.

Hieronder waren te vinden de eerder genoemde broers Gerrit (1734-1807) en

Berend van Olst Azn (1748-1806) (afb. 79), alsmede Hindrik van Calcar (1753-

1805) (afb. 29).807 Naarmate het aantal leerlingen toenam en daardoor ook de

uitgaven, werd in 1789 een vereniging met leden en donateurs opgericht om Guyot

op regelmatige wijze van gelden te voorzien. Het aldus ontstane instituut werd in

de Republiek de eerste organisatie die zich toelegde op doofstommenonderwijs.

Het instituut had een landelijke uitstraling: de leden woonden verspreid over de

Republiek, de meeste in ’s-Gravenhage.808Guyot werd de eerste hoofddirecteur, ter

zijde gestaan door drie andere directeuren. Twee van hen behoorden tot de

Groninger Oude Vlamingen: Gerrit van Olst Azn en Hindrik van Calcar, beiden

voornoemd.809 Het instituut vestigde zich aan de Ossenmarkt te Groningen en

bestaat nog tot op de dag van vandaag.

805. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 39.

806. J. Bierens de Haan, Van Oeconomische Tak tot Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en

Handel 1777-1852 (Haarlem 1952) 43 en 73, geciteerd gevonden bij: Van der Meer, Patriotten in

Groningen, 39 en 300, noot 184.

807. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 120 en 122.

808. Ibidem, 204.

809. De derde mededirecteur werd Willem Hora Siccama (1763-1844), zoon van de oprichter van de

Grote of Herensociëteit Johan Hora Siccama voornoemd.
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III.9.6. Maatschappij tot ’t Nut van het Algemeen (1791)

De eerste afdeling van de Maatschappij tot ’t Nut van het Algemeen was in 1784

opgericht te Edam door de doopsgezinde Jan Nieuwenhuijzen (1724-1806) en zijn

zoon Martinus (1759-1793). Het streven van ’t Nut de gewone man te beschaven

vond al snel in andere delen van de Republiek navolging. Op 31 december 1791

richtte genoemde H.D. Guyot met een drietal anderen de stad-Groninger afdeling

op onder de naam Departement van Stad en Lande.810 In 1796 had de afdeling al 87

leden.811Doopsgezinden waren in het departement relatief oververtegenwoordigd.

Vooral weer de Groninger Oude Vlamingen waren lid, terwijl leden van de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen wegbleven.812 Door de vele patriotten die

lid waren van ’t Nut, had het een patriottisch imago.813 Een omgeving waarin

Groninger Oude Vlamingen goed gedijden.814

Vanaf 1796 gaf ’t Nut een eigen tijdschrift uit. Verschillende doopsgezinden,

zoals med. dr. Jacob van Geuns, publiceerden hierin bijdragen. In datzelfde jaar,

mogelijk eerder, opende de leesbibliotheek van ’t Nut in de stad haar poorten. Een

jaar later, in 1797, richtte ’t Nut een kweekschool voor onderwijzers op.815 De

ontplooiing van deze sociale initiatieven binnen enige jaren na het ontstaan van de

afdeling wijst erop dat het beschavingsideaal serieus opgepakt werd en niet alleen

gericht was op de eigen (elitaire) leden, zoals in de rest van de provincie

Groningen. Daar namen lokale afdelingen namelijk pas vanaf 1835 vergelijkbare

sociale initiatieven.816

III.9.7. Academie van Teeken-, Bouw- en Zeevaartkunde (1797)817

In 1797 richtte een zestal mannen de academie voor Teeken-, Bouw- en Zeevaart-

kunde mitsgaders andere hiertoe betrekkelijke wetenschappen op. De nieuwe

academie bestond uit een afdeling Teekenkunst en een afdeling Bouw- en

Zeevaartkunde. Volgens het oprichtingsprotocol (1797) waren de oprichters

810. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 206-207, noemt als medeoprichters: regentenzonen Scato

Trip Hzn (1742-1822) en Willem Hora Siccama (1763-1844), alsmede de wis- en rekenkundige

Mattheus van Olm (1724-1800).

811. Van Halsema en Van Halsema, Groninger kroniek van de beide Van Halsema’s, 42.

812. http://members.chello.nl/nordholt/soietas1800/ 13 december 2008, somt twintig leden van ’t Nut op in

1796 te weten: F(rerik). van der Boogh, M(attheus). Buitenwerff, H(indrik) en J(acob) van Calcar,

B(erend) P(opkes) Cremer, T(eunis) van Delden, A(rend) van Gelder, A(lbert Jacobs) Hesselink, D

(erk) Hesselink, M(attheus Jacobs) Hesselink, A(braham), I(zaaks) Hulshoff, T(oncko) Modderman, A

(rend) van Olst, B(erend) en G(errit) van Olst Azn, J(o)an(nes) Reijnders, M(enno) Sijpkens, C

(oenraad) Verver, J(acobus Davids) Vissering en W(ijbe) Wouters.

813. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 222.

814. Zie par. IV.3.2.

815. Boekholt, ‘Leescultuur in Groningen’, 277.

816. Ibidem, 281.

817. Voor literatuur over Minerva, zie: J.A. Mulock Houwer, ‘De zeevaartschool te Groningen’,

Groningsche Volksalmanak (1922) 66-107 en J.A. Mulock Houwer, ‘De Academie Minerva’,

Groningsche Volksalmanak (1924) 210-257.
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genegen ten dienste hunner Stad- en Landgenoten ene algemene school op te

richten, waarin tekenkunst, Bouwkunst, Stuurmanskunst en enige andere hiertoe

betreklijke wetenschappen zullen onderwezen worden, in welke school het

Onderwijs voor een matigen prijs en voor minvermogendenden om niet zal

gegeven worden.
818

Het nieuwe initiatief werd breed gedragen, maar liefst 350 personen tekenden in

om de academie jaarlijks met een financiële bijdrage te ondersteunen. Van de

bijeengebrachte middelen kon voor elke afdeling een onderwijzer worden betaald.

De bovenste zes ondertekenaars werden de provisionele directeuren genoemd

en vormden het eerste bestuur. Ook aan dit initiatief namen Groninger Oude

Vlamingen weer prominent deel. Twee van de eerste directeuren behoorden tot

deze gemeente: grootondernemer Gerrit van Olst Azn (1734-1807), alsmede

boekdrukker Wijbe Wouters (1762-1826). Een derde directeur, mr. Pytter de

Gavere (1763-1814) (afb. 82), was met een Groninger Oudvlaamse gehuwd.819

Na een fusie in 1830 ging de academie in de volksmond verder onder de naam

Minerva, als opleidingsinstituut is het nog springlevend.

III.9.8. Natuur- en Scheikundig Genootschap (1801)820

‘Dit is de oeffening van uwen leed’gen tydt,

Wanneer uw leerraars ampt verpoost, door stage vlyt,

Is afgeslooft, so doed g’ons door dees oeff’ning leeren,

Hoe dat de Hem’len selfs vertellen ’t lof des Heeren.’
821

Sociale contacten tussen de Groninger stedelijke doopsgezinden en leden van de

hogere burgerij werden in de loop van de achttiende eeuw mede geïntensiveerd

door een gedeelde interesse in natuurwetenschappen. Doopsgezinde belangstelling

voor de natuurstudie sloot goed aan bij dopers gedachtegoed: de natuur als

kenbron van Gods plan met de wereld.822

Al in de eerste helft van de achttiende eeuw was de belangstelling voor

natuurwetenschappen bij Groninger doopsgezinden opgewekt. Zo publiceerde

immers de eerder genoemde vermaner Meindert Waerma al in 1720 zijn Nieuwe

818. Mulock Houwer, ‘De zeevaartschool te Groningen’, 69.

819. Pytter de Gavere was gehuwd met Grietje van Olst (1776-1844), een tantezegster van genoemde

Gerrit van Olst Azn.

820. Voor literatuur hierover, zie: A. Blaauw (e.a.), Een spiegel der wetenschap. 200 jaar Koninklĳk

Natuurkundig Genootschap te Groningen (Bedum 2001).

821. C. Tueri, Lof-gedigt op de nieuwe Meetkonstige eclips-reekening van den heer Meindert Waerma,

in: M. Waerma, Nieuwe meetkonstige eclips-reekening, zynde eene beschryving van verscheyde

nieuwe geinventeerde astronomische cyfertafels en meet-schaalen (Emden 1720).

822. H.J. Zuidervaart, ‘Meest alle van best mahoniehout vervaardigd! Het natuurfilosofisch instrument-

kabinet van de doopsgezinde Kweekschool te Amsterdam, 1761-1828’, Doopsgezinde Bijdragen

nieuwe reeks 34 (2008) 64-65.
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Meetkonstige eclipsrekening. De aankoop in 1731 van enige tientallen preparaten

uit de befaamde collectie van Frederik Ruysch door een broer van de Groninger

doopsgezinde apotheker Antonie Deknatel (ca. 1687?-1755) zal ook in Groningen

niet onopgemerkt zijn gebleven.823

Stad-Groningse natuurwetenschappelijke belangstelling bleek al uit de eerder

genoemde vriendschap die Gerrit van Olst Azn onderhield met Martinus van Marum.

Van Olst beschikte over een verzameling fysische en mathematische instrumenten.

Wellicht bevond zich daaronder ook een elektriseermachine.824 De werking van

elektriciteit had immers in de achttiende eeuw de speciale aandacht van de

experimenterende burgerij. Zo deed bijvoorbeeld de stad-Groninger doopsgezinde

patriot Joseph Schnebbelie (1764-1833) proefondervindelijk onderzoek met zijn

elektriseermachine en deelde hij zijn interesse met anderen in de Algemene Kunst- en

Letterbode. Bijvoorbeeld door te berichten over zijn waarnemingen gedaan tijdens

blikseminslag in zijn molen te Noorderhogebrug (afb. 63).825

Een groepje vermogende stad-Groninger doopsgezinden pakte in 1784 zijn

natuurwetenschappelijke interesse groots aan. In navolging van de gebroeders

Montgolfier die op 4 juni 1783, als zonen van een Franse papierfabrikant, de eerste

luchtballon in de geschiedenis succesvol lieten opstijgen, was de eerste Neder-

landse succesvolle ballonvaart te danken aan de inspanningen van dit groepje. Op

23 maart 1784 werd vanaf de scheepswerven van de broers Jan en Toncko

Modderman, mede op kosten en initiatief van de vaker genoemde Gerrit van

Olst Azn, onder pauk- en trompetgeschal een luchtballon met daaraan een vogeltje

in een kooitje opgelaten.826 Twee uren later landde het gevaarte in Bunne

823. De koper was Adrianus Deknatel (gest. 1765), apotheker in Amsterdam, tevens broer van de

Amsterdamse doopsgezinde vermaner Joannes Deknatel (1698-1759). Zie: J.J. Driessen-van het

Reve, De Kunstkamera van Peter de Grote. De Hollandse inbreng, gereconstrueerd uit brieven van

Albert Seba en Johann Daniel Schumacher uit de jaren 1711-1752. Amsterdamse historische reeks,

grote serie, 34 (Hilversum 2006) 248 en L. Kooijmans, De doodskunstenaar, de anatomische lessen

van Frederik Ruysch (Amsterdam 2004) 426.

824. Van Marum deed in het Teylersmuseum proeven met een elektriseermachine waarbij ook aanwezig

was G. van Olst. Volgens Van Marum was Van Olst ‘een kundig Liefhebber der Electriciteitkunde te

Groningen’, zie: M. van Marum, ‘Voorloopig bericht omtrent een verbetering aan Teylers electrici-

zeer-machine waar door derzelver vermogen zeer aanmerkelyk vergroot wordt’, Algemene Konst- en

Letterbode, voor meer- en min-geoeffenden 80 (1790) 10-13.

825. Zie: B. Tieboel, ‘Brief aan den uitgever van dit blad’, Algemene Konst- en Letterbode, voor meer- en

min-geoeffenden 135 (1790) 26, N.N., ‘Iets betreklyk het bericht nopens ene waarneming door den

heer Snebbelie, te Groningen, geplaatst in de Letterbode, no. 135’, Algemene Konst- en Letterbode,

voor meer- en min-geoeffenden 141 (1791) 75-76, en B. Tieboel en J. Schnebbelie, ‘Nader bericht

omtrent de waarneming van een electriek verschynsel, geplaatst in de Alg. K. en L. Bode, no 135’,

Algemene Konst- en Letterbode, voor meer- en min-geoeffenden 148 (1791) 131.

In de Overysselsche Courant, 4 oktober 1833, nr. 80 werd, behalve boeken van Linnaeus,

opgezette vogels, insecten en slangen, ook een elektriseermachine te koop aangeboden door de

weduwe van J. Schnebbelie.

826. Evenals de Montgolfiers, beschikten de gebroeders Modderman over een papiermolen. Met papier

uit eigen productie werd de luchtzak beplakt en verstevigd. Een eerste proef met een luchtballon

hadden de initiatiefnemers genomen op 5 maart 1784, zie: Groninger Courant, 5 maart 1784, nr. 19.

Zie voor overige berichten over de Groningse luchtballon: de Groninger Couranten, 19 maart 1784,

nr. 23, 26 maart 1784, nr. 25 en 30 maart 1784, nr. 26.
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(Drenthe). Volgens een verslag van Van Olst had de luchtballon in totaal drie-

honderd gulden gekost.827Dit bedrag was in die tijd gelijk aan de kosten van een

voornaam huwelijksfeest in doopsgezinde kring in de stad Groningen.828

Voorgaande voorbeelden illustreren stad-Groninger doopsgezinde belangstel-

ling voor de natuurwetenschappen, zoals deze ook elders in de Republiek tot

uitdrukking kwam. Evenals elders leidde dat uiteindelijk tot de oprichting van een

speciaal genootschap in de stad. In 1801 werd het Natuur- en Scheikundig

Genootschap opgericht. In 1803 volgde de oprichting van een tweede genoot-

schap.829Van de laatste was ondermeer lid de doopsgezinde Simon Jans Blaupot.

In 1810 fuseerden de twee genootschappen tot één. Leden van het genootschap

hielden voordrachten en deden proeven. Door deze en door bestuursactiviteiten

verkleinden de sociale afstanden tussen de doopsgezinde en de overige uit de

hogere burgerij afkomstige leden.830

III.9.9. Leesgezelschappen en dichtgenootschap

Als laatste van de georganiseerde verbanden, waar stad-Groninger doopsgezinden

adel, jonkers, patriciaat en hoge burgerij konden ontmoeten, worden de stedelijke

leesgezelschappen genoemd.

In de achttiende eeuw nam het aantal leesgezelschappen in de Republiek een

grote vlucht. In de negentiende eeuw nam dat eerder verder toe dan af.831 Vóór

1800 bestonden er minimaal drie in de stad: het Leesgezelschap van 1768, waarvan

vooral academici en regenten lid waren, de English Reading Society (opgericht in

1792) en het in 1782 al bestaande Letterlust tot aankweeking van ’t verstand.832

Boekholt maakt van laatstgenoemde gezelschap geen melding. Wellicht is het de

naam van het derde onbekende gezelschap, waarvan Van der Meer gewag

maakt.833

827. Zie voor een verslag over de voorbereidingen van de ballonvaart: H.R. van Lier, Verhandeling over

het algemeen en byzonder gebruik der aërostatische machines (Groningen 1784) 122-128, alsmede:

Groninger Courant, 4, 18, 22, 25 en 29 maart 1784.

828. Zie par. X.3.

829. Dit tweede genootschap droeg de zeer lange naam: ‘Natuurkundig gezelschap onder den zinspreuk:

De werken der Natuur proefkundig te betogen, zij, tot vermaak en nut, ons ware doel en pogen’.

830. In 1814 bestond bijvoorbeeld het bestuur van het Natuur- en Scheikundig genootschap, naast

anderen, uit de latere hoogleraar Theodorus van Swinderen en de doopsgezinde J. Hesselink, zie:

Advertentieblad, 4 februari 1814, nr. 10.

831. Boekholt, ‘Leescultuur in Groningen’, 279.

832. Dit leesgezelschap is een van de intekenaren op J. le Francq van Berkhey, De Zeetriumph der

Bataafsche vrijheid op Doggersbank. bevochten den 5en van oogstmaand 1781 1 (Amsterdam

1782).

833. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 40.
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Stad-Groninger doopsgezinden namen actief deel aan deze gezelschappen

zo blijkt uit hun inschrijvingen namens leesgezelschappen op te verschijnen

boeken.834

Leesgezelschappen kochten voor gezamenlijke rekening boeken en tijdschrif-

ten. Bibliotheken werden niet gevormd, noch kwamen de leden bijeen om de

gelezen werken met elkaar te bespreken. De aangeschafte werken werden door

middel van rondzendlijsten aan elkaar doorgegeven. De gelezen boeken waren in

het begin vooral op Verlichtingsidealen gestoelde nuttige, leerzame en informa-

tieve boeken en tijdschriften. Het theologische gehalte ervan was zeer hoog. Ook

historische werken en reisverhalen waren in trek. In de achttiende eeuw werden

nog bijna geen romans aangeschaft.835

Naast leesgezelschappen heeft Groningen, net als andere steden in de Repu-

bliek vóór 1800, minimaal één dichtgenootschap gekend: Tot vlijt verenigd. Dit

genootschap heeft in elk geval bestaan in de jaren 1790-1794. Van het genootschap

zijn geen archivalia bekend. Mr. Toncko Modderman (1745-1802) combineerde

zijn lidmaatschap hiervan met een (honorair) lidmaatschap van nog eens vijf

andere genootschappen in ’s-Gravenhage, Leiden, Gouda, Rotterdam en

Utrecht.836 In deze gezelschappen moet hij de dichteressen Petronella Moens

(1762-1843) en Adriana van Overstraten (1756-1828) een keer hebben ontmoet: zij

waren immers ook van deze zes genootschappen (honorair) lid.837 Tot Modder-

mans dichterlijke contacten behoorden voorts Lucretia Wilhelmina van Merken

(1721-1789) en Betje Wolff (1738-1804) al bekoelde zijn vriendschap met laatst-

genoemde later kennelijk aanmerkelijk. In 1801 sprak Wolff in een brief over ‘het

zwijn Modderman’.838

III.10. Tot besluit

In de tweede helft van de achttiende eeuw manifesteerden doopsgezinden, vooral

de Groninger Oude Vlamingen, zich steeds meer publiekelijk als medeoprichter en

deelnemer aan maatschappelijke organisaties. Ze streefden actief verlichtingsidea-

len na, zoals bestudering van de natuur en verheffing van de bevolking. Tevens had

bevordering van de Nederlandse handel hun aandacht, daarmee weken zij niet af

van doopsgezinden elders in de Republiek.

834. Klaas Gerrits Bleeker (1734-1815), later diaken bij de Groninger Oude Vlamingen, en Jan Beerta jr.,

oliemolenaar en amateurdichter, tekenden bijvoorbeeld elk voor een onbekend gebleven leesgezel-

schap in op het genoemde boek Zeetriumph van Le Francq van Berkhey.

835. Boekholt, ‘Leescultuur in Groningen’, 282.

836. http://members.chello.nl/nordholt/soietas1800/ 13 december 2008: Modderman was (honorair) lid

van: Kunstliefde spaart geen vlijt (KSGV) te ’s-Gravenhage, Kunst wordt door arbeid verkregen

(KWDAV) te Leiden, Dulces Ante Omnia Musae te Utrecht, Studium Scientiarum genitrix te

Rotterdam, de Goudsbloemen te Gouda, alsmede van Tot vlijt verenigd te Groningen.

837. Baar-de Weerd, Uw sekse en de onze, 275-276.

838. Buijnsters, Briefwisseling, 652 en 782.
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Al deze lidmaatschappen brachten gegoede stedelijke doopsgezinden, vooral de

Groninger Oude Vlamingen, naast hun al bestaande (zakelijke) contacten, inten-

siever met hoge burgerij, regenten en adel/jonkers in contact hetgeen hen nieuwe

perspectieven op de huwelijksmarkt zouden kunnen bieden.839

Bestuursinvloed leverde hen dat echter nog niet op tot 1795.

839. Of dat ook zo uitpakte, zie hoofdstuk VIII.
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61. Gildekist van het bakkersgilde. Collectie Groninger Museum, foto John Stoel.

62. Zonnehoed van stro, bekleed met sits, 1750-1800. Collectie Fries Scheepvaart

Museum, Sneek.
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63. Molen te Noorderhogebrug, buiten de Ebbingepoort. Collectie Groninger

Museum, foto Marten de Leeuw.

De afgebeelde molen werd in 1711 gebouwd voor Fedde Cornelis en de

doopsgezinde Thomas Abrahams Langerhuizen. Vervolgens werden de eveneens

doopsgezinde Peter Derks en diens zoon Alle Pieters Medendorp eigenaren en

vanaf 1788 geloofsgenoot Joseph Schnebbelie.
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64. Zilveren tazza. Collectie Groninger

Museum, foto John Stoel.

Blijkens het opschrift kreeg Willem de

Booser (1665/6-1722) op 6 december

1691 de tazza van zijn tante Hester Glim-

mer (1635-1702/3).

65. Samengestelde microscoop.

Door Gerrit Cramer (i.e. Gerrit

Stevens Cremer) (1696-1755). Collec-

tie Museum Boerhaave, Leiden.
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66. Zonnewijzer in Prinsenhof, Groningen, door Jan Luirds Dorenbusch

(1688-na 1745) en Gerrit Cramer (i.e. Gerrit Stevens Cremer (1696-1755),

1731. Collectie RHC GrA.

Opschrift zonnewijzer: ‘Tempus praeteritum nihil / Futurum incertum /

Praesens instabile / Cave ne perdas Hoctum’

(vert.: De verleden tijd is niets, de toekomstige onzeker. De huidige

onstandvastig. Maar zorg ervoor de uwe niet te verliezen.)
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68. Het Nieuwe Testament ons liefs Heeren Jesu Christi. Gedruckt, naer

het exemplaer van Nicolaes Biestkens. Bijzondere Collecties, Universiteit van

Amsterdam.
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70. Oude Boteringestraat (thans nrs. 21-27) te Groningen,

voor 1710. Collectie RHC GrA.

Links ‘het huis ’t Block’ (thans nr. 27); in het midden

‘Huis met de Dertien Tempels’, rechts ‘De Bril’ (thans nr. 21).

71. Het Gotisch huis, Brugstraat (thans Brug-

straat 24), Groningen. Collectie RHC GrA.
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72. Huis Jan Modderman (1747-1790), Noorder-

haven (thans Noorderhaven 34 ZZ), Groningen.

Collectie RHC GrA.

73. Huis Oosterbroek te Eelde, zoals het waarschijnlijk

voor 1830 heeft uitgezien.
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74. Guyotplein, Groningen, tweede huis van links het woonhuis van het

echtpaar De Gavere-van Olst. Collectie RHC GrA.

75. Geheel links: het Sichtermanhuis, Ossenmarkt (thans nr. 4-6), Groningen.

Collectie RHC GrA.
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76. Hoge der A, met visbanken, gezien naar het zuiden. Collectie Groninger

Museum, foto Marten de Leeuw.

77. Hoge der A (thans Hoge der A 16-22), Groningen. Collectie Historisch

Museum, Deventer.
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78. Wortelnoten kast van de familie Modderman. Collectie Groninger Museum,

foto John Stoel.
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IV. Sociale stratificatie van stad-
Groninger doopsgezinden

Inleiding

Het aantal doopsgezinde lidmaten in de stad Groningen is bekend. Een aantal voor

het huwelijksvoorwaardenonderzoek belangrijke kenmerken van deze groep is

beschreven. Om vervolgens te kunnen bepalen of een eventuele gelaagdheid

binnen de onderzochte populatie een rol heeft gespeeld bij een doopsgezinde

huwelijkspartnerkeuze en de inrichting van de huwelijksvoorwaarden, is inzicht in

de verschillende strata binnen de populatie van belang.

Over doopsgezinde strata in de achttiende eeuw is weinig literatuur voorhanden.840

Naar de stratificatie van de stad-Groninger bevolking in de achttiende eeuw is

eveneens beperkt onderzoek verricht. Feenstra onderzocht bijvoorbeeld de sociale

positie van regenten, Van der Poel en Schut namen de Joodse inwoners onder de

loep.841Alleen Van der Meer heeft de stad-Groninger patriotten weten te plaatsen in

het bredere kader van de stedelijke sociale stratificatie.842 Bronnengebrek en een

disproportionele relatie tussen tijdrovendheid en onzekere uitkomst van het onderzoek

zijn daar wellicht debet aan. Daarnaast vormen de te hanteren criteria voor het

aanbrengen van een stratificatie een fundamenteel probleem. Volstaan criteria van

tijdgenoten? Kunnen criteria worden geformuleerd die niet alleen objectief zijn, maar

waarvoor ook geschikt historisch bronnenmateriaal voorhanden is om ze te onder-

bouwen? Is de uitkomst niet snel het gevolg van de gegevens die de onderzoeker in het

onderzoek stopt wegens zijn zelf gekozen criteria? Ten slotte, als alle moeilijkheden

zijn overwonnen, levert het onderzoek dan niet te weinig representatieve resultaten

op? De achttiende-eeuwse samenleving in de Republiek was immers vooral regionaal

georiënteerd. Dat geldt zeker voor in de periferie gelegen steden, zoals Groningen. De

onderzoeksbevindingen zullen daarom vooral lokaal van karakter zijn en wellicht

minder tot de verbeelding spreken.

840. Bijvoorbeeld Hajenius, Dopers in de Domstad, 46-54, volstaat met de algemene opmerking dat

doopsgezinden in de achttiende eeuw hoofdzakelijk tot de welgestelden behoorden. Kwantitatief

onderzoek naar verschillende strata ontbreekt bijvoorbeeld ook in de studie over de Deventer

doopsgezinden, zie: Rademaker-Helfferich, Een wit vaantje op de Brink. Trompetter hanteert voor

het aanbrengen van een stratificatie onder doopsgezinden in de zuidwesthoek van Friesland een

pragmatische benadering. Hij rekent tot de ‘elite’ ‘alle personen, die op een bepaald moment in hun

leven tot de top tien procent van de vermogenshiërarchie in hun woonplaats behoorden.’ Daarnaast

bestudeerde hij de sociale status van de onderzochte personen en hun relaties met de hogere

echelons in de samenleving, zie: Trompetter, Eén grote familie, 15-17.

841. Feenstra, Spinnen in het web, 158-248, Van der Poel, Joodse stadjers en Schut, De Joodse

gemeenschap.

842. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 59-66.
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Behalve de betekenis voor het onderzoek naar huwelijksgedrag (huwelijks-

partnerkeuze), valt meer winst te behalen met een lokaal stratificatieonderzoek. Het

kan bijdragen aan kennis van dat deel van de lokale samenleving dat niet tot de

bestuurlijke elite behoorde. Een stratificatieonderzoek kan voorts kennis verschaf-

fen over de lokale Groninger samenleving.

Alvorens tot een verantwoorde stratificatie van doopsgezinden in de stad

Groningen te kunnen komen, moet eerst een aantal problemen betreffende definië-

ring en bronnengebruik worden overwonnen.

Problemen methode van aanpak

Vrijwel elke samenleving wordt gekenmerkt door sociale ongelijkheid. Het gaat

hierbij niet alleen om individuele ongelijkheid, maar ook om ongelijkheid tussen

groepen.843Vanuit een oogpunt van een bepaalde waarde zijn er altijd groepen met

grotere of geringere betekenis.844 Een sociale stratificatie van de bevolking zou

daarom aangebracht moeten kunnen worden. Maar welke criteria moeten worden

gehanteerd?

Er zijn verschillende criteria te bedenken waarom sprake is van ongelijkheid.

Voor een achttiende-eeuwse stadsbevolking in de Republiek kan bijvoorbeeld het

bezit van burgerrecht als criterium worden gehanteerd.845 Het deel van de stads-

bevolking dat over het burgerrecht beschikte, kan op zijn beurt worden onderver-

deeld in groot- en kleinburgers. Sinds 1666, kwamen in Groningen alleen

grootburgers in aanmerking voor het stadsbestuur.846 Voor een onderzoek naar

de sociale stratificatie tussen doopsgezinden onderling en van doopsgezinden ten

opzichte van de rest van de stedelijke bevolking is deze indeling op basis van het

burgerrecht niet zinvol. Alleen gereformeerden werden tot het stadsbestuur toege-

laten. De extra kosten gemoeid met de verwerving van het grootburgerrecht

loonden daarom niet voor doopsgezinden. Voor hen volstond het kleinburgerschap

dat vereist was voor een gildelidmaatschap.847

Of tijdgenoten zelf ongelijkheid ervoeren en welke criteria daarbij voor hen een

rol speelden, vormt een theoretisch interessante, maar praktisch onuitvoerbare

manier om maatschappelijke ongelijkheid te onderzoeken. Geschikte bronnen voor

een dergelijk onderzoek ontbreken.

Een volgende indeling, op basis van beroepen (een beroepsprestige-stratifica-

tie-onderzoek), levert een eerste verticale indeling op. Van der Woude en De Vries

843. H. van Dijk, Rotterdam 1810-1880. Aspecten van een stedelijke samenleving (Schiedam 1976) 123.

844. F. van Heek, ‘Sociale gelaagdheid. Begripskader en historische verschijningsvorm’, Tijdschrift voor

geschiedenis 84 (1971) 167.

845. Ondermeer Schut, De Joodse gemeenschap, 126, past deze indeling toe. Aan de driedeling koppelt

hij vervolgens verschillende beroepen en ambten.

846. Stadsresolutie van 14 maart 1666, aldus: K. Hildebrand, Het Reglement Reformatoir in Stad en

Lande in de praktijk (1749-1780) (Groningen/’s-Gravenhage/Batavia 1932) 94 en Huisman,

Stadsbelang en standsbesef, 345.

847. Het onderscheid tussen groot- en kleinburger gaat bovendien voorbij aan een derde groep inwoners

van de stad: de ingezetenen. Ingezetenen waren personen die met vergunning van de stad

gedurende kortere of langere tijd in de stad woonden, zonder burgerrecht te hebben. Ze droegen

bij aan de stedelijke lasten, maar hadden niet de rechten van een burger. Het werd als een

voorstadium van het burgerschap beschouwd.
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hebben een dergelijke stratificatie met een onderverdeling in zeven lagen gemaakt

voor de Republiek.848 Een dergelijke beroepenindeling vereist voorzichtigheid.

Een beroep had niet altijd onveranderd hetzelfde prestige. In de achttiende eeuw

stonden artsen, hoogleraren en fabrikanten bijvoorbeeld lager op de maatschap-

pelijke ladder dan in de eenentwintigste eeuw. Vermogen (vooral grondbezit), titels

en ereambten genoten hogere waardering dan geleerdheid.849 Een bijkomend

bezwaar van een dergelijk onderzoek is dat uit beroepsopgaven in bronnen niet

altijd de status van het beroep valt af te leiden. Het begrip ‘koopman’ is bijvoor-

beeld een containerbegrip in de achttiende eeuw. Zowel de grote internationale

handelaar als de lokale grossier werd als zodanig aangeduid. Afgezien dat velen

nevenberoepen uitoefenden en daarom moeilijk in te delen zijn, maakt een indeling

in beroepen onderlinge verschillen tussen de beroepsuitoefenaars niet inzichtelijk.

Niet iedereen genoot bijvoorbeeld hetzelfde inkomen uit zijn beroep en hield er

daardoor niet dezelfde levensstijl op na.850Een beroepsprestige-stratificatie-onder-

zoek is daarom te eenzijdig, het houdt geen rekening met andere factoren, zoals

status of welstand. Een beroepenonderzoek is in de kern geen stratificatie-

onderzoek, maar een studie naar de beroepsstructuur.851

Weber hanteerde een model waarin hij drie posities onderscheidde die groepen

in een samenleving kunnen innemen: de economische, de status- en machts-

positie.852 In de studies van Kooijmans, Prak en de Jong over het regentenpatriciaat

in de Hollandse steden Hoorn, Leiden en Gouda rekenen zij tot een elite de groep

personen die in enigerlei stratificatie de bovenlaag vormt, op politiek, economisch

en sociaal-cultureel terrein.853Met andere woorden, zij die in alle drie de posities

van Weber een leidende rol vervulden.854

Om de economische positie van een groep te bepalen, moet gedacht worden

aan vermogenspositie, beroepsuitoefening, inkomen en omvang van het aantal

armen in de groep. De statuspositie van een groep valt af te meten aan bijvoorbeeld

de levenswijze. Bij de machtspositie van een groep moet gedacht worden aan het

hebben van politieke invloed door uitoefening van ambten, zoals burgemeester-

schap, maar ook de eigendom van heerlijkheden.

Deze drie posities vormen geen statische eenheden waarbinnen dynamiek

ontbreekt. Verarming en verrijking van sociale lagen zorgen bijvoorbeeld voor

beweging binnen de economische positie. Ingrijpende politieke wijzigingen, zoals

de reductie van 1594 en de omwenteling in 1795, zorgden (al dan niet tijdelijk)

848. De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 647-689.

849. B.H. Slicher van Bath, ‘Methodiek en techniek van het onderzoek naar de sociale stratificatie in het

verleden’, Tijdschrift voor geschiedenis 84 (1971) 151-166: 153.

850. Hannes, ‘Kwantifikatie en historische kritiek’, 352.

851. Ibidem, 351.

852. M. Weber, The theory of social and economic organisation: being part I of Wirtschaft und

Gesellschaft, vertaling door A.M. Henderson en T. Parsons (Londen 1947).

853. L. Kooijmans, Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn 1700-1780 (Amsterdam

1985) 12-13; Prak, Gezeten burgers, 10-11 en J.J. de Jong, Met goed fatsoen. De elite in een

Hollandse stad, Gouda 1700-1780. Hollandse historische reeks 5 (Amsterdam 1985) 12.

854. Kuiper hanteert een sociologische benadering van de term elite: ‘een vrije hechte, relatief kleine

groep van mensen aan de top van de samenleving die krachten bundelen om goederen binnen die

samenleving … te verkrijgen, te verdelen en te behouden’, zie: Kuiper, Adel in Friesland, 52-53.

191

DEEL II. ‘DE TONEELSPELERS’



voor veranderingen in de politieke machtspositie. Ook indien men de achttiende-

eeuwse samenleving in de Republiek nog houdt voor een standenmaatschappij,

dan is dat wel een standenmaatschappij waarin genoemde dynamiek een vorm van

stijging mogelijk maakte.855 De reductie van 1594 en de omwenteling in 1795

tonen bijvoorbeeld dat homines novi konden doordringen tot het regeringspluche.

Moeilijk te bepalen valt hoe de drie posities zich verhouden ten opzichte van

elkaar. Volgens de indeling van Weber hoort een onvermogende burgemeester niet

tot de elite en een puissant rijke koopman met een uitbundige levensstijl, doch

zonder politieke macht, evenmin. Deze inconsequenties gooien roet in het eten.

Weber is er eigenlijk nooit goed uitgekomen hoe de drie posities zich ten opzichte

van elkaar gewogen moeten worden. Onderzoekers nadien evenmin.856

Volgens de marxistische visie op de historische samenleving hoeft daar ook niet

verder over nagedacht te worden, de benadering van Weber is volgens deze visie

toch onjuist. Immers, het draait volgens marxistische onderzoekers alleen om de

economische positie. Zij die de productiemiddelen in handen hebben, staan

bovenaan de maatschappelijke ladder. Deze marxistische kijk kan niet overtuigen.

Aanspreektitels, waarmee tijdgenoten sociaal hoger geplaatsten aanspraken, weer-

spreken bijvoorbeeld deze kijk op de lokale Groninger samenleving. Tijdgenoten,

zoals klerken ter secretarie, reserveerden de aanspreektitels ‘de heer’, ‘mevrouw’,

‘monsieur’ en ‘juffrouw’ niet slechts voor eigenaren van productiemiddelen.857

Hun beleving van sociale verschillen was niet beperkt tot het bezit van produc-

tiemiddelen.

Welk model voor het aanbrengen van een stratificatie ook wordt gekozen,

indien tijdgenoten de aangebrachte onderscheidingen zelf niet zo hebben ervaren,

correspondeert het model niet met de historische werkelijkheid. Complicerende

factor daarbij is dat vanuit de top van de maatschappelijke piramide de wereld ook

nog eens anders oogt dan vanaf de basis. De bovenste laag van een samenleving,

hoe deze ook is gedefinieerd, beschouwde mogelijk alle lagen daaronder, zonder

onderscheid, als arm. De armsten in diezelfde samenleving vonden alle hogere

lagen misschien wel ‘rijke lui’. Over hoe stad-Groninger doopsgezinden de sociale

lagen in de stad of in de eigen geloofsgemeente zagen en omgekeerd, hoe de rest

van de stad tegen de doopsgezinden als groep aankeken, is amper informatie

voorhanden. Ongewis blijft daarom in hoeverre de aan te brengen onderschei-

855. Een standenmaatschappij kan worden gedefinieerd als een maatschappij, waarvan de bevolking is

ingedeeld in standen, dit zijn groepen, waartoe de leden door geboorte behoren. De familie, waartoe

men behoort, speelt een grote rol. Belangrijk in een standenmaatschappij zijn traditie en het

groepskarakter van een stand. Een standenmaatschappij is statisch. In een klassenmaatschappij

behoren personen van gelijke economische socio-politieke staat tot dezelfde klasse. De klasse

berust op vermogen, inkomen en beroep. Alles komt op het individu zelf aan, de klassengrenzen

kunnen worden overschreden. Een klassenmaatschappij is daarom, in tegenstelling tot de standen-

maatschappij dynamisch. Sommigen beschouwen de Republiek in de zeventiende en achttiende

eeuw nog als een standenmaatschappij, andere onderzoekers daarentegen oordelen dat het

economische element dan al voor veel meer, sociale gelaagdheid zorgt. De maatschappij zou

volgens hen dan al kernmerken van een klassenmaatschappij beginnen te vertonen, zie: Slicher van

Bath, ‘Methodiek en techniek’, 160.

856. P. Kooij, Groningen 1870-1914 (Assen/Maastricht 1987) 27.

857. Zie par. IV.2.2.
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dingen tussen de stedelijke doopsgezinden onderling en ten opzichte van de

overige stadsbevolking met de historische beleving correspondeerde.

In navolging van de voornoemde eliteonderzoeken is voor het volgende

onderzoek naar een doopsgezinde stratificatie in Groningen de benadering van

Weber gekozen. Daarvoor is een aantal redenen aan te voeren. Factoren als

inkomen/bezit, aanzien en macht, bepalen bij uitstek de verschillen in een samen-

leving. In Webers benadering worden ondermeer deze aan een onderzoek onder-

worpen. Al is niet nauwkeurig te bepalen hoe de drie posities zich ten opzichte van

elkaar bewegen, ze vullen elkaar in elk geval aan. Deze benadering houdt rekening

met meer verschillende factoren en voorkomt een eenzijdige benadering, zoals een

beroepsprestige-stratificatie-onderzoek.

Om de economische, de status- en machtspositie in de stad-Groninger samen-

leving in beeld te krijgen, zijn kwantificeerbare gegevens onmisbaar. Met behulp

van deze gegevens kan atypisch worden gedrag aangetoond en kunnen mythen

worden bestreden.

De beperkte beschikbaarheid van deze gegevens tempert vooraf de verwach-

tingen naar de onderzoeksresultaten. De hieronder gepresenteerde onderzoeksre-

sultaten beogen slechts een verdedigbare, sociale stratificatie te presenteren.

Per positie zullen eerst de beschikbare bronnen worden geïnventariseerd en op

bruikbaarheid worden gewaardeerd. Vervolgens zal met betrekking tot deze

bronnen, ondersteund door de bevindingen van hoofdstuk III, per positie een

gelaagdheid worden aangebracht in de doopsgezinde Groninger stadsbevolking en

deze gelaagdheid in de context van de rest van de stadsbevolking worden geplaatst.

IV.1. Economische machtspositie van stad-Groninger doopsgezinden

Bronnen

Over de vermogens van de Ommelander adel is veel informatie beschikbaar.858

Over de materiële positie van de stedelijke patriciërs zijn minder relevante

archivalia bewaard gebleven. Feenstra’s onderzoek daarnaar valt daarom globaler

uit.859Over de economische positie van de rest van de bevolking in het gewest Stad

en Lande is weinig bekend. Het onderzoek wordt gehinderd door een gebrek aan

betrouwbare kwantitatieve en representatieve bronnen. Bewaard gebleven zijn

ondermeer boedelinventarissen, trekcedullen (registers van executoriaal verkochte

goederen) en enige belastingbronnen. Dat de inventarissen beperkt bruikbaar zijn,

bleek reeds. De trekcedullen zijn niet representatief.860 Behalve dat ze betrekking

hebben op dat deel van de bevolking dat zijn schulden niet kon voldoen,

vermeldden ze alleen het gedeelte van de bezittingen van schuldenaar die verkocht

werden. Voorts is denkbaar dat de schuldenaren op te grote voet hebben geleefd en

de verkochte goederen daarom evenmin representatief zijn.

858. Zie: Feenstra, De bloeitijd en het verval, hoofdstukken 1 en 6.

859. Feenstra, Spinnen in het web, 158.

860. RHC GrA, VGG, inv. nrs. 390-397, Registers van gerechtelijke inbeslagneming en executoriale

verkoop van onroerende goederen (ten archieve bekend als III-p 1-8)
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De bewaard gebleven belastingbronnen leveren – op het eerste gezicht –

betrouwbaardere kwantitatieve gegevens, maar daaraan kleven weer andere be-

zwaren. Bewaard zijn een aantal registers wegens de inning van de honderdste (uit

1672), tweehonderdste (uit 1691) en vierhonderdste penning (uit 1705 en 1731).

Ze hebben met elkaar gemeen dat ze de namen bevatten van aangeslagenen met

vermelding van het bedrag van de aanslag of het vermogen, waarvoor ze werden

aangeslagen. Deze registers zouden dienstig kunnen zijn bij het indelen van de

stadsbevolking naar vermogen, omdat het een vermogensbelasting betrof, waar-

voor in beginsel iedere stadsbewoner kon worden aangeslagen. Kwantitatieve

gegevens met betrekking tot inkomens in het gewest Stad en Lande zijn niet

voorhanden.

De honderdste penning was een incidentele verplichte lening van één procent

van het vermogen gelegen binnen het gewest Stad en Lande ter waarde van

drieduizend gulden of meer wegens de oorlogsomstandigheden in 1672.861

Feenstra maakt echter aannemelijk dat de opgegeven vermogens waarschijnlijk

niet correspondeerden met de werkelijkheid. Hij vermoedt een sociale druk op

burgemeesters om een groter vermogen aan te geven, om zo de helpende hand te

bieden aan de moeilijke politieke situatie. Zij waren volgens hem daarom vaker

gewaardeerd op een vermogen van honderdduizend gulden.862Hetzelfde heeft zich

waarschijnlijk voorgedaan bij de door de Negenjarige oorlog ingegeven incidentele

heffing van de tweehonderdste penning in 1691. Deze heffing, geen lening, van

0,5 procent werd geheven op vermogen vanaf ongeveer tweehonderd gulden.863

De heffing van de vierhonderdste penning was geen incidentele heffing. Zij

bestond al in 1699 en was de opvolger van de heffing van de tweehonderdste

penning en bleef bestaan tot en met 1795.864 Ondanks de jaarlijkse inning in de

achttiende eeuw, zijn alleen de twee genoemde kohieren van 1705 en 1731

bewaard gebleven.865 Deze kohieren beslaan het gewest Stad en Lande. Vanaf

1716 waren vermogens beneden tweehonderd gulden ontheven.866 Vermogens

zouden drie maal per jaar geschat moeten worden, omdat de vierhonderdste

penning even zo vaak per jaar werd geheven. In de praktijk leidde dat er toe dat

wijzigingen niet werden doorgegeven. Toegenomen rijkdom leverde aldus een

belastingvoordeel op. Maar ook

‘diergeene welke by de introductie begoedet waeren en teruggegaan zynde’

861. Zie over de lening van de honderdste penning: L.J. Noordhoff, ‘De vermogendste ingezetenen van

Stad en Land in 1672’, Groninger Volksalmanak (1972/73) 49-65 en J.S. Theissen, ‘Voor vrijheydt

ende vaderlandt’. Stad en lande in 1672 (Groningen 1922).

862. Feenstra, Spinnen in het web, 226-227.

863. Noordhoff, ‘De vermogendste ingezetenen van Stad en Land’, 50.

864. L.J. Noordhoff, ‘De 200e penning in de provincie Stad en Lande in 1691 en de contribuabelen van

Hunsingo’, Groninger Volksalmanak (1968/69) 97-98.

865. Een gedeelte van de namenlijst uit 1701 is eveneens bewaard.

866. Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 321.
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gaven een vermogensvermindering niet door

‘om redenen vrezen hun staat open te leggen’.
867

De inning van de vierhonderdste penning verwerd tot een soort obligatie met een

onbepaalde looptijd met het gewest als begunstigde.868Na verloop van tijd ontbrak

de relatie tussen het werkelijke vermogen en het opgegeven fiscale vermogen.

Daarbij gevoegd dat de belastingplichtige zelf zijn vermogen opgaf, leveren de

registers weliswaar kwantitatieve, maar onbetrouwbare gegevens. Voornoemde

discrepantie tussen werkelijke en opgegeven fiscale vermogens bestond ook elders

in de Republiek.869

Bruikbare inkomensgegevens zijn niet voorhanden. Registers wegens personele

quotisatie uit 1749, elders in stratificatieonderzoeken gebruikt, ontbreken voor het

gewest Stad en Lande.870

Kwantitatieve gegevens over materiële gegoedheid kunnen wel worden ont-

leend aan de registers opgemaakt wegens de inning van taxatiegelden uit 1730 en

1731. De namen en bijdragen van een groot deel van de bevolking van het gewest

Stad en Lande staan hierin genoteerd. Het taxatiegeld diende ter derving van

gemiste provinciale inkomsten wegens beëindiging van de impost op zoete en

Neurenberger waren, alsmede op koffie en thee.871 Vooraf werd de verlangde

opbrengst van het taxatiegeld bepaald en vervolgens omgeslagen over circa

twaalfduizend huishoudens van het gewest. Onbekend is welke rol vermogen en

inkomen precies hebben gespeeld bij het vaststellen van de tarieven. Matthey heeft

de indruk dat financiële draagkracht het zwaarst heeft gewogen. Het navolgende

onderzoek naar de economische positie van de Groninger Oude Vlamingen

bevestigt dat. Zij

‘die geen 400 gulden konnen worden geschat gegoedt te wesen’

waren in ieder geval vrijgesteld.872De overige huishoudens werden op grond van

onbekende criteria ingedeeld in tariefgroepen die varieerden van een minimum van

één gulden tot een maximumtarief van tweeëntwintig gulden, jaarlijks per hoofd

van de huishouding.

867. RHC GrA, toegang 1, Staten van Stad en lande, 1594-1798, inv. nr. 516, Rapport van de

gedeputeerde representanten en de rekenkamer betreffende de schulden en de belastingen van

het gewest, uitgebracht aan de Commissie tot het ontwerpen van een constitutie voor het Volk van

Nederland, 1796, geciteerd gevonden bij: Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 322.

868. Zie over de vierhonderdste penning: Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 321 e.v.

869. Zie hierover ondermeer: De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 136-137, 610 en 622

en W. Verstegen, Gegoede ingezetenen. Jonkers en geërfden op de Veluwe tĳdens Ancien Régime,

Revolutie en Restauratie (1650-1830) (Amsterdam 1989) 46.

870. Bijvoorbeeld: Trompetter, Eén grote familie, 89 e.v. en H.A. Diederiks, ‘Beroepsstructuur en

sociale stratificatie in Leiden in het midden van de achttiende eeuw’, in: H.A. Diederiks en H.D.

Tjalsma (red.), Armoede en sociale spanning. Sociaal-historische studies over Leiden in de

achttiende eeuw. Hollandse Studiën 17 (Hilversum 1985) 45-69.

871. Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 318.

872. Ibidem, 319.
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Het taxatiegeld schijnt vanaf 1730 geïnd te zijn. In dat jaar was een legger (het

kohier) gedrukt, de enige die is bewaard gebleven.873Het register betreft dus een

van de eerste, zo niet het eerste jaar van de inning van het taxatiegeld. Mocht deze

heffing, net als de inning van de vierhonderdste penning, tot een soort obligatie

zijn verworden, dan correspondeert deze bewaard gebleven lijst waarschijnlijk

beter met de financiële werkelijkheid dan latere (niet bewaard gebleven) lijsten.874

Ten slotte staan nog twee lijsten van hoogstaangeslagenen per departement uit

1810 en 1810/11 ter beschikking. Bij de inlijving van het koninkrijk Holland bij

Frankrijk was het voormalige koninkrijk in departementen ingedeeld. De stad

Groningen ging tot het departement van de Westereems behoren. Op basis van

voorschriften uit 1802 diende per departement een lijst met zes honderd hoog-

staangeslagenen opgesteld te worden. Deze lijst functioneerde als groslijst van

kandidaten voor de kiescolleges van de departementen. De lijst werd samengesteld

op basis van in 1810 betaalde belastingen.875Als grondslag gold de optelsom van

grondbelasting van het Koninkrijk Holland, patent- en directe belastingen (dat wil

zeggen personele, mobilaire belasting, belasting op haardsteden, dienstbodengeld,

impost op paarden, alsmede plaisir- en landpassagegeld).876 De verschuldigde

grondbelasting was de belangrijkste oorzaak voor een plaats op de lijst. De lijst van

zeshonderd hoogstaangeslagenen is daardoor beperkt bruikbaar. Grondbezit was bij

gegoede stedelingen weliswaar niet ongebruikelijk, maar verhoudingsgewijs maakte

het een geringer deel uit van het vermogen dan bij boeren en grootgrondbezitters. De

lijst wordt dan ook vooral door laatstgenoemden gedomineerd. Graanhandelaren,

velen uit de nijverheid, medici, advocaten en notarissen ontbreken bijvoorbeeld.877

Een tweede aanzienlijke beperking van de bruikbaarheid van de lijst komt door het

ontbreken van vrouwen, de lijst diende immers als groslijst. Geschikte kwantitatieve

gegevens levert de lijst dus niet. Als aanvullende, ondersteunende bron, hoeft ze

echter niet geheel terzijde geschoven te worden.878

Voorts is bewaard gebleven een lijst met namen van de honderd hoogstaange-

slagenen van de stad Groningen. Deze lijst dateert uit 1812. De Winter acht

waarschijnlijk dat de lijst is gebaseerd op belastingbetalingen over het jaar 1810 of

873. W.G. Doornbos en P.J.C. Elema, Taxatielijst van de stad Groningen 1730/1731. Groninger bronnen

toegangen 14 (Groningen 1996) 5. Zie voorts over het taxatiegeld: Matthey, ‘Op fiscaal kompas’,

319-320.

874. Feenstra, Spinnen in het web, 227, acht deze bron op zijn best te beschouwen als een grove indeling

naar maatschappelijke klasse, zonder dat er sprake is van een noodzakelijke directe relatie tot de

werkelijke vermogenstoestand.

875. Van Winter, De lijsten van de hoogstaangeslagenen 1, 4.

876. Ibidem, 105.

877. Ibidem, 143.

878. In 1812 was een tweede lijst van zeshonderd hoogstaangeslagenen van het departement Westereems

opgesteld, ditmaal inclusief vrouwen. Deze lijst moet volgens De Winter, die uitvoerig onderzoek

heeft verricht naar de lijsten, als bron slechts behoedzaam worden gebruikt. Het is namelijk een

voorlopige lijst, waarop sommige personen tweemaal vermeld staan. Veel gegevens zijn op de

tweede lijst nog niet ingevuld. Daarnaast was het grondbezit van de betrokkenen, indien verspreid

gelegen over verschillende dorpen, waarschijnlijk niet bij elkaar geteld, waardoor sommige

hoogstaangeslagenen uit 1810 twee jaar later of lager of geheel niet werden genoteerd.
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1811. Voor de plaatsen die open vielen in de gemeenteraad van Groningen, moesten

dubbeltallen worden opgemaakt uit de lijsten van de honderd hoogstaangeslage-

nen.879 Dit keer waren de criteria om op de lijst geplaatst te worden weer anders.

Grondbezit buiten de stad was niet meegenomen bij de berekening van de totale

belastingen die de honderd hoogstaangeslagenen betaalden.880Vrouwen ontbreken

wederom.

De twee lijsten kunnen moeilijk met elkaar worden vergeleken, omdat hun

uitgangspunten zozeer van elkaar verschillen,.

Ten slotte leveren twee bronnen kwantitatieve gegevens over verschillen in

economische positie tussen de stad-Groninger doopsgezinden onderling. Als eerste

zijn dat de eerder genoemde wachtgeldregisters.881 Per denominatie leverden

doopsgezinde diakenen lijsten met namen van betalingsplichtigen in.882 Het

minimumtarief bedroeg één gulden en tien stuivers, het maximumtarief bedroeg

twaalf gulden per jaar. Zij die onderstand van de diaconie genoten of anderszins

onvermogend waren, waren vrijgesteld van betaling. De grondslag van het

wachtgeld is onbekend, zo ook of de grondslag gewijzigd werd. Tussen de hoogte

van het tarief en welstand (vermogen en/of inkomen) bestond wel een relatie,

omdat voor het wachtgeld

‘de qualificeersten hoger als de onvermogene werdende gequoticeert’.
883

Voorts levert de oprichting van een predikantenfonds door de Groninger Oude

Vlamingen enige bruikbare gegevens op. Lidmaten verplichtten zich vanaf 1764

jaarlijks tot betaling van een bijdrage. Met het rendement van het verzamelde

kapitaal zou jaarlijks een predikant bekostigd worden. Op 4 april 1772 was het

fonds toereikend om jaarlijks een traktement van achthonderd gulden uit te betalen,

voor het eerst aan predikant Heuning.

Over de besluitvorming met betrekking tot de vorming van de kas en de

grondslag voor de te leveren bijdragen zijn geen notulen bewaard gebleven. Uit de

enige twee bewaard gebleven lijsten met betalingen in 1764 en 1770 zijn wel enige

criteria te herleiden.884 Zo blijken vrijgesteld van betaling buiten de stad woon-

achtige leden, bedeelden van de diaconie, alsmede de vier vermaners. Voorts

werden echtparen, waarvan beide echtgenoten lid waren, voor een dubbele som

aangeslagen ten opzichte van weduwen, weduwnaars en ‘alleengaande’ echtge-

noten.885De jaarlijkse betaalde bijdragen varieerden tussen twee en dertig gulden

met één speciaal tarief van tachtig gulden. Mogelijk werd de grondslag van het

879. Van Winter, De lijsten van de hoogstaangeslagenen 1, 218.

880. Ibidem, 226.

881. Zie: W.G. Doornbos en F.M. Veenstra, Doopsgezinde bewonerslijsten van de stad Groningen 1634-

1795. Groninger bronnen en toegangen 25 (Groningen 2001).

882. Ofschoon na 1711 Zwitserse doopsgezinden in de stad een eigen gemeente vormden, zijn van hen

geen wachtgeldbijdragen bekend. Collegianten werden evenmin apart belast.

883. Doornbos en Veenstra, Doopsgezinde bewonerslijsten, 36.

884. RHC GrA, DGG, inv. nr. 63, Kasboek 1764-1816.

885. Dat wil zeggen, echtparen waarvan één echtgenoot geen lidmaat van de gemeente was.
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wachtgeld als uitgangspunt genomen.886 Niet valt te bepalen in welke mate

generositeit van betrokkenen de analyse van de inzameling vertroebelt. De bruik-

baarheid van de bijdragenlijst is dus beperkt. Desondanks blijken in 1730 (taxatie-

geld) en 1764 de hoogste en laagste bijdragen door dezelfde families betaald te

worden. Een verband met welstand moet daarom aanwezig zijn geweest.

IV.1.1 Economische machtspositie van stad-Groninger doopsgezinden ten
opzichte van de rest van de stadsbevolking

In het gewest Stad en Lande zijn in het rampjaar 1672 minstens 1.912 personen,

vermoedelijk een aantal meer, gedwongen geweest een lening van één procent van

hun vermogen te verstrekken aan de provincie. Deze personen bezaten dus een

minimumvermogen van drieduizend gulden. Slechts negen inwoners van het

gewest, allemaal woonachtig in de Ommelanden, beschikten over een vermogen

van tweehonderdduizend gulden. De grootste stad-Groningers vermogens bedroe-

gen voor de gedwongen lening honderdduizend gulden. De grootste vermogens

waren weliswaar in de Ommelanden te vinden, in de totale opbrengst van de

honderdste penning bleven de Ommelanders iets achter op de stad-Groningers. Iets

minder dan twee derde deel van alle vermogens van veertigduizend gulden of meer

(in totaal 124 personen) behoorde toe aan stad-Groningers.887

Noordhoff verdeelt de stedelijke bezitters van de grootste vermogens in 1672 in

drie groepen. Tot de eerste en grootste groep rekent hij de leden van de zittende en

de oud-raad, alsmede de weduwen van voormalige leden van de raad. Zij vormden

verreweg de vermogendste groep inwoners van de stad.888 Tot de tweede groep

rekent hij degenen die meer of minder belangrijke stedelijke of provinciale ambten

bekleedden. De derde groep bestaat uit overige vermogende stedelingen, waar-

onder maar weinig kooplieden. Kooplieden en bierbrouwers behoorden in 1672

niet tot de meest vermogende stad-Groningers. Verhoudingsgewijs behoorden veel

katholieke kooplieden tot deze derde groep. Stedelijke doopsgezinden ontbraken

geheel en al op de lijst met 124 rijkste inwoners. Noordhoff wijt de door hem

gesignaleerde welvaart van katholieke kooplieden aan het uitgesloten zijn van

uitoefening van openbare ambten. Dat zal slechts een deelverklaring kunnen zijn,

immers hetzelfde ging op voor doopsgezinden.

De heffing van de vierhonderdste penning belastte in 1731 ongeveer 12,2

procent van de stad-Groninger huishoudens.889Dat betekent dat het grootste deel

van de stedelijke huishoudens onder de tweehonderd gulden gegoed zou zijn

886. Opvallend is dat zeven mannen een jaarlijkse bijdrage leverden, terwijl ze formeel nog geen lidmaat

waren. Het ging om Albert Jacobs Hesselink, Eppo Woubeek, Jan Derks van Delden, Jan Gerrits

van Delden, Jan Roelofs Bakker, Menno Sijpkens en Teunis Derks van Delden,

887. Van de 124 hoogste leningen zijn er 78 opgebracht door stad-Groningers, zie: Noordhoff, ‘De

vermogendste ingezetenen van Stad en Land’, 58 en 62.

888. Noordhoff, ‘De vermogendste ingezetenen van Stad en Land’, 61.

889. In totaal werden 549 stad-Groninger huishoudens belast voor de vierhonderdste penning. De

stadsbevolking telde in 1730 ongeveer twintigduizend zielen, zie par. II.1 Als met Schut wordt

uitgegaan van 4,5 personen per huishouding, telde de stad in 1730 ongeveer 4.500 huishoudens,

zie: Schut, De Joodse gemeenschap, 52.
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geweest, althans aan de heffing ontsnapte. Tussen de tweehonderd en twintig-

duizend gulden gegoed was 9,5 procent. Slechts 1,5 procent van de stedelijke

huishoudens beschikte voor de heffing over een vermogen boven de dertigduizend

gulden. Raadsheer Gockinga werd voor het grootste vermogen aangeslagen:

103.200 gulden.

De grootste vermogens behoorden vrijwel alleen toe aan de kring van raads-

heren en burgemeesters. De erven Izaak van Delden (1664-1728), behorend tot de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen, en de broers Toncko en Derk Jans

Modderman, behorend tot de Groninger Oude Vlamingen, beschikten met respec-

tievelijk 40.000, 38.000 en 35.600 gulden van de doopsgezinden over de grootste

vermogens.890 Met het voorgaande valt nog geen stratificatie op basis van

vermogen aan te brengen, de inning van taxatiegelden biedt beter perspectief.

Uit de heffing van het taxatiegeld van 1730/31 blijkt dat van het totale aantal

aangeslagenen in het gewest Stad en Lande de stedelingen 26,7 procent uitmaak-

ten. Van de aangeslagen stedelingen werd 9,5 procent (211 personen) aangeslagen

voor de hoogste tarieven van 16 tot en met 22 gulden. Deze groep maakte met hun

huishoudens 4,7 procent uit van de stadsbevolking.891 Ter vergelijking, in de rest

van het gewest betaalden slechts 2,4 procent van de belastingplichtigen (in totaal

146 personen) deze bedragen.892 Indien daarbij ook nog met het onbekende aantal

fiscale armen in het gewest rekening wordt gehouden, valt dat percentage nog veel

lager uit. Indien de grondslag van de heffing inderdaad verband houdt met de

financiële draagkracht van de belastingplichtigen, betekent dat in 1730 de

financieel draagkrachtigsten vaker in de stad woonden dan in de rest van het

gewest. Zo ook in 1672.

Ongeveer de helft van de totale stadsbevolking werd niet aangeslagen voor het

taxatiegeld in 1730, zij vormden de zogenaamde fiscale armen. Matthey schat dat

in het gewest ongeveer zestig procent van de huishoudens niet werd aangeslagen,

de stad steekt dus ook hier gunstiger af.893 De stedelijke belastingplichtige

huishoudens die niet tot de hoogste tariefgroepen behoorden, betaalden gemiddeld

4,15 gulden aan taxatiegeld.894

Als de belastingplichtigen die het hoogste tarief van 22 gulden opbrachten

nader worden bestudeerd, dan blijkt deze groep voor een derde deel te bestaan uit

gezworenen, leden van de zittende of oud-raad, of hun weduwen. Daarbij gevoegd

hoge militairen en overige hoge beambten, dan maakten kooplieden, dominees en

anderen gezamenlijk slechts een vijfde van de personen uit die het hoogste tarief

verschuldigd waren. Adel was relatief weinig vertegenwoordigd.

Onder de 101 personen die de overige hoge tarieven opbrachten (16-20 gulden)

bevonden zich slechts vier gezworenen, leden van de zittende of oud-raad, of hun

weduwen. Evenals in 1672, behoorden leden van het stadsbestuur nog steeds tot de

890. Tot de kleine groep van gegoeden boven de dertigduizend gulden behoorden voorts: Gerrit

Garbrands (Arkema) (32.000) en Menje Jans Modderman, weduwe van Stoffer Pieters (34.500).

891. Hierbij wordt wederom uitgegaan van ongeveer 4.500 huishoudens, waarvan slechts 2.230 voor het

taxatiegeld werden aangeslagen, oftewel ongeveer 50 procent.

892. Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 324, tabel 51.

893. Ibidem, 328.

894. In totaal betaalden 2.230 huishouding taxatiegeld. Hiervan behoorden 2.019 niet tot de hoogste

tariefgroepen.
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vermogendste stedelingen in 1730. Hoge ambtenaren en dito militairen waren

minder talrijk vertegenwoordigd onder de tarieven van 16-20 gulden. Zij maakten

minder dan de helft van de belastingplichtigen uit. De overige beroepen, zoals

koopman, geneesheer, predikant of advocaat, kwamen juist veel vaker voor. Bij

minimaal een kwart van de betalenden van de overige hoge tarieven wordt

koopman als beroep vermeld.895

Onder de genoemde 211 personen die in de stad voor de hoogste tarieven (16-

22 gulden) werden getaxeerd, waren doopsgezinden oververtegenwoordigd, ver-

geleken met hun geringe aantal ten opzichte van de totale stadsbevolking.896 De

twintig Groninger Oude Vlamingen en vier leden van de Verenigde Waterlanders

en Vlamingen onder hen vormden samen meer dan tien procent van de hoog-

staangeslagenen, terwijl doopsgezinden op dat moment maar een paar procent van

de stadsbevolking uitmaakten. Ook onder de 110 personen die voor het hoogste

tarief van 22 gulden werden aangeslagen, waren doopsgezinden oververtegen-

woordigd.897 Van de acht personen die expliciet in die tariefgroep als koopman

werden aangeduid, waren zeven doopsgezind.898 Dat doopsgezinden onder de

groep hoogstaangeslagenen zijn te vinden, betekent overigens niet dat ze ook

allemaal over vergelijkbare vermogens beschikten: het tarief van 22 gulden was

immers een maximumtarief. De vermogens van doopsgezinde kooplieden en de

overige aangeslagenen liepen in omvang uiteen.899

Met behulp van de in 1729 opgestelde ledenlijst van de Groninger Oude

Vlamingen kan de vermogenspositie van deze denominatie nog iets nader ten

opzichte van de overige stedelingen in kaart worden gebracht.900 Voornoemde

twintig hoogstaangeslagenen (tarieven 16-22 gulden) vormden 16,7 procent uit

van de gemeente van Groninger Oude Vlamingen.901 De fiscale armen van deze

895. In werkelijkheid zal dit veel meer zijn geweest. Van 29 personen is het beroep (nog) niet bekend.

Hun familienamen wijzen niet op regenten en adel. Indien het allemaal kooplieden waren, bedroeg

het percentage kooplieden zelfs meer dan vijftig procent.

896. Het ging hierbij uitsluitend om leden van de Groninger Oude Vlamingen en van de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen. Van Vlamingen en Zwitsers zijn geen ledenlijsten bewaard gebleven

uit omstreeks 1730. Zij kunnen daarom niet in het onderzoek worden betrokken.

897. Van de 110 personen waren 86 lid van de zittende of oud-raad, gezworene, hoge militair, hoge

beambte of hun weduwen. Onder de resterende 24 personen zijn ook alle dissenters begrepen.

Hiervan waren zeven personen doopsgezind lidmaat.

898. Het ging om Hindrik Hesselink (ca. 1680?-1749), Eppo Botterman (1678-1756), Jan Mattheussen

van Calcar (1676-1747), Derk Jans Modderman (1668-1743), Toncko Jans Modderman (1665-

1741), diens volwassenen kinderen gezamenlijk genoemd, alsmede de weduwe van Gerrit

Mattheussen van Calcar (1682-1736).

899. Zie par. III.3.

900. Van de Zwitsers en de Verenigde Waterlanders en Vlamingen valt geen nadere reconstructie te

maken. Van de eerstgenoemde gemeente zijn geen ledenlijsten bewaard. Daardoor is het onmoge-

lijk om hen op de taxatiegeldlijsten te onderscheiden. Laatstgenoemde gemeente zorgt ook voor

hoofdbrekens. Ondanks de beschikbaarheid over lidmatenlijsten zijn er teveel onzekerheden bij het

koppelen van deze namen aan de namen op de taxatiegeldlijsten.

901. De ledenlijst 1729 bevatte de namen van echtparen, ongehuwde mannen en dito vrouwen. Voor de

overzichtelijkheid wordt iedere vermelding hier als een huishouding aangemerkt. Met name de

ongehuwde vrouwen die als dienstmeisje werkten zullen inwonend zijn geweest en geen

zelfstandige huishouding hebben gevormd.
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doopsgezinde gemeente, in totaal 34 personen, vormde 28,3 procent van de

gemeente, zie figuur IV.1.902

Figuur IV.1. Gelaagdheid in de economische machtsposities binnen de gemeente

van de Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen, gebaseerd op de heffing

van het taxatiegeld in 1730.

16,7

55,0

28,3

Deze armste groep bestond voor een groot deel uit weduwen, ongehuwde vrouwen

en bedeelden. Zowel het percentage rijksten als armsten onder de Groninger Oude

Vlamingen steekt daarmee veel gunstiger af ten opzichte van het gewest in het

algemeen als de stad in het bijzonder.

Ook de rest van de gemeente van Groninger Oude Vlamingen (55 procent)

stond er, blijkens het taxatiegeld, gunstiger voor dan de rest van de stedelijke

bevolking. Deze ‘middengroep’ droeg per huishouding namelijk gemiddeld 5,20

gulden af. Hun bijdrage was daardoor gemiddeld bijna een kwart hoger dan die van

overige stedelingen in deze tariefgroepen.903

Voor de rest van de achttiende eeuw is over de economische positie van

doopsgezinden ten opzichte van de rest van de stadsbevolking, laat staan ten

opzichte van het gehele gewest, te weinig informatie beschikbaar. De enige

kwantitatieve gegevens die voorhanden zijn, zijn de genoemde lijsten gebaseerd

op gegevens uit 1810 en 1810/11. Deze lijsten zijn op geheel andere grondslagen

gebaseerd en leveren daarom geen geschikt vergelijkingsmateriaal op. Van de

honderd hoogstaangeslagenen in de stad in 1810/11 waren twaalf doopsgezind

lidmaat. Met inachtneming van de genoemde beperkingen van de bron is

desondanks aannemelijk dat doopsgezinden oververtegenwoordigd waren onder

de rijkste mannen aan het eind van de achttiende eeuw. Doopsgezinden vormden

toen immers slechts 1,8 procent van de stadsbevolking. Van de twaalf doops-

gezinden op de lijst behoorden tien tot de Groninger Oude Vlamingen, één tot de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen en één tot de Zwitserse gemeente.904Dertig

procent van de hoogstaangeslagenen werden in 1810/11 aangeduid als koopman.

902. Deze 34 personen van de ledenlijst van 1729 stonden niet op de taxatiegeldlijst van 1730, terwijl

pas in later jaren op de ledenlijst werd aangetekend dat iemand was overleden of vertrokken.

Aannemelijk is daarom dat deze personen in 1730 nog in de stad woonachtig waren.

903. In totaal werden 2.230 huishoudens voor het taxatiegeld aangeslagen. In totaal betaalden 2.019

huishoudens bedragen variërend van één tot en met vijftien gulden met een gemiddelde opbrengst

per huishouding van 4,20 gulden, zie: Doornbos en Elema, Taxatielijst.

904. De tien Groninger Oude Vlamingen waren: Mattheus Pieters Buitenwerff (1767-1818), Izaak van

Delden (1742-1819) (afb. 121), Izaak Wopkes Gorter (1764-1831), Derk Jacobs Hesselink (1750-

1809), Jacob Jacobs Hesselink (1748-1819), Abraham Hulshoff Bzn (1737-1813) (afb. 27), Teunis

Izaaks Hulshoff (1743-1817) (afb. 97), Abraham Izaaks Hulshoff (1735-1821) (afb. 87), Gilles
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Tot besluit

De beschikbare bronnen bieden een beperkte inzage in de economische positie van

de inwoners van het gewest. Een betrouwbare vergelijking is onmogelijk, omdat de

grondslagen van de verschillende heffingen en leningen onderling van elkaar

afwijken. Desondanks valt een aantal voorzichtige conclusies te trekken.

Het bleek dat de stad-Groninger doopsgezinden vrijwel allemaal een ambacht

of koopmanschap uitoefenden.905 In 1672 bleken maar weinig kooplieden tot de

rijkste groep van de stedelijke bevolking te horen. Onder deze kooplieden waren

katholieken ruim vertegenwoordigd, doopsgezinden niet. In de periode 1672-1730

lijkt de economische machtspositie van de stedelijke kooplieden sterker te zijn

geworden ten opzichte van de rest van de stadsbevolking. In 1730 was minimaal

een kwart van de hoogstaangeslagenen koopman. In 1810/11 oefende dertig

procent van de hoogstaangeslagenen een koopmanschap uit. Deze opmars van

gegoede kooplieden in de vermogenshiërarchie van de stad ging ten koste van adel

en (oud-)leden van het stadsbestuur.

Doopsgezinden profiteerden van deze ontwikkeling, katholieken minder. In

1730 bleken de Groninger Oude Vlamingen een sterkere economische positie in te

hebben genomen dan de rest van de stadsbevolking. Ook in 1810/11 waren zij

oververtegenwoordigd onder de hoogstaangeslagenen van de stad. Met een ge-

goede stad-Groninger doopsgezinde in de achttiende eeuw wordt dus doorgaans

een Groninger Oude Vlaming bedoeld.

Hieronder zal blijken, dat vooral Groninger Oude Vlamingen door koopman-

schap en meer fabrieksmatige productie hun economische positie in de stad hadden

versterkt in de achttiende eeuw. De Verenigde Waterlanders en Vlamingen telden

weliswaar verhoudingsgewijs meer rijkere leden in 1700 dan de Groninger Oude

Vlamingen, maar zij waren voornamelijk werkzaam in deftige beroepen als

apotheker en geneesheer. Zij hebben daarmee minder fortuin gemaakt. Bovendien

speelde een rol dat bij de Groninger Oudvlaamse families meer sprake was van

continuïteit dan bij de Verenigde Waterlanders en Vlamingen.906

IV.1.2 Economische machtsposities van doopsgezinde denominaties
onderling

De economische machtsposities van de verschillende doopsgezinde denominaties

in de stad mogen ten opzichte van elkaar niet over één kam worden geschoren.

Daarvoor bestonden te veel onderlinge verschillen. Veronderstellende dat de

criteria voor de betaling van het wachtgeld voor de drie doopsgezinde gemeenten

Menalda (1766-1854) en Arend van Olst Bzn (1746-1826) (afb. 122). De enige die tot de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen behoorde was Jan Jans Haak (1767-1820). Bij de vermelding van de

enige Zwitser, Jannes Brukker (ca. 1761-1824), kan men vraagtekens plaatsen. In 1791 was hij

drekschipper, in 1824 mestmenner van beroep.

905. Zie par. III.1.

906. Zie par. IV.1.2.
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in 1700 dezelfde waren als in 1684, hadden de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen in beide jaren naar verhouding het grootste aantal hoogstaangeslagen

leden.907Bijna tien procent van hun huishoudens werd in 1700 voor het maximale

tarief van twaalf gulden aangeslagen, daar stond tegenover nog geen twee procent

van de Groninger Oude Vlamingen.908 Geen enkel Vlaams huishouden was het

hoogste bedrag verschuldigd in beide jaren. Worden de drie hoogste tarieven nader

bestudeerd (het jaarlijkse tarief van acht tot en met twaalf gulden), dan blijkt dat

deze bedragen verschuldigd waren door respectievelijk 27,5 procent, 11,2 procent

en 9,5 procent van de huishoudens van de drie genoemde gemeenten. Rond 1700

was de gemeente van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen dus meer dan de

andere een gemeente van ‘gegoeden’. Dat betekent overigens niet dat de grootste

vermogens ook in handen waren van huishoudens die tot de Verenigde Water-

landers en Vlamingen gerekend worden. Het tarief van twaalf gulden was namelijk

een maximumtarief.

Ofschoon de Verenigde Waterlanders en Vlamingen in 1700 verhoudingsgewijs

dus een sterkere economische machtspositie innamen ten opzichte van de twee

andere doopsgezinde gemeenten, was deze positie, al sinds het einde van

de zeventiende eeuw, aan het tanen. In 1684, het jaar van samengaan van de

Waterlanders met de Vlamingen, werd nog de helft van de huishoudens van de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen voor de hoogste tarieven aangeslagen.909

Bij de Groninger Oude Vlamingen deed zich deze tendens in mindere mate voor,

omdat de minder draagkrachtigen hun economische positie wisten te verbeteren in

die periode.910Opmerkelijk is dat de Verenigde Waterlanders en Vlamingen voor

het wachtgeld geen onvermogende huishoudens kenden, in 1684, noch in 1700.

Van de Groninger Oude Vlamingen en de Vlamingen werd 8,6 procent en 14,3

procent als onvermogend aangemerkt in 1700. Voor de gelaagdheid in de

economische machtsposities van de drie gemeenten ten opzichte van elkaar zie

voorts figuur IV.2.

907. Voor twaalf gulden werden in 1700 aangeslagen Pieter Derks Botterman (gest. 1721), Thomas

Knars (ca. 1650?-1720), Boele Denijs (1665-1723), vrouw Torringa en med. dr. Gerardus Risemius

(gest. 1701-12).

908. Het ging om Izaak Freriks (na 1669-1737) en de weduwe van Jan Derks Modderman.

909. Doornbos en Veenstra, Doopsgezinde bewonerslijsten, 73-74. Ook in absolute aantallen was het

aantal personen die voor de hoogste tarieven werden aangeslagen teruggelopen van negentien naar

veertien personen.

910. In 1684-1685 werd nog 24,1 procent van de huishoudens als onvermogend aangemerkt, in 1700-

1701 was dat nog maar 8,6 procent, zie: Doornbos en Veenstra, Doopsgezinde bewonerslijsten, 70-

73 en 164-169.
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Figuur IV.2. Gelaagdheid in de economische machtsposities van doopsgezinde

denominaties in de stad Groningen, gebaseerd op de heffing van het wachtgeld

in 1700.

27,5

72,5

Verenigde Waterlanders en Vlamingen

11,2

80,2

8,6

Groninger Oude Vlamingen

9,5

76,2

14,3

Vlamingen

In de periode dat het aantal leden van de Groninger Oude Vlamingen flink groeide

(1700-1735), blijkt het percentage fiscale armen fors toegenomen te zijn. Figuur

IV.1. toont immers dat in 1730 maar liefst 28,3 procent daartoe gerekend moest

worden. Deze toename kan verklaard worden door een verhoogde trek van arme

lieden naar de stad. Desondanks was de economische machtspositie van de

gemeenschap bovengemiddeld goed ten opzichte van de stadsbevolking in 1730.911

Over het verloop van de economische machtsposities van de doopsgezinde

gemeenten ten opzichte van elkaar in de periode 1730-1809 is minder bekend. De

Vlaamse gemeente hield op te bestaan (circa 1743), de bronnen zwijgen over de

Zwitsers. Bij de opheffing van de Zwitserse gemeente in 1824 bleek even wel een

groot deel van hen een beroep te moeten doen op de diaconie.912De gemeente was

aan het einde van zijn bestaan vooral een van arme drommels. Van de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen is alleen bekend dat deze gemeente geen bedeelden

kende aan het eind van de achttiende eeuw. Dat is opmerkelijke genoeg eveneens

het geval in de periode 1684-1700.913Voorts blijkt maar één van hun mannelijke

lidmaten tot de honderd hoogstaangeslagenen te hebben behoord in 1810/11.914De

Verenigde Waterlanders en Vlamingen waren achterop geraakt bij de Groninger

Oude Vlamingen.

911. Zie par. IV.1.1.

912. RHC GrA, DGG, inv. nr. 52, Register van uitgaven aan de armen.

913. Van Eeghen, Meniste vrijage, 138-139. Dit wordt bevestigd, doordat het aantal armen een jaar na

het samengaan van de Groninger Oude Vlamingen met de Verenigde Waterlanders en Vlamingen in

1809, nauwelijks was gestegen, zie: RHC GrA, DGG, inv. nr. 52.

914. Namelijk Jan Jans Haak (1767-1820), zie par. IV.1.1.
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Van de grootste gemeente, de Groninger Oude Vlamingen, is iets meer bekend

over de periode 1730-1809 wegens voornoemde oprichting van een predikanten-

fonds in 1764. Na omrekening van de gehalveerde bijdragen van weduwen,

weduwnaars en ‘alleengaande’ echtgenoten naar volle bijdragen, blijken de vier

hoogste tarieven te zijn opgebracht door ongeveer 8,8 procent van de lidmaten; 66

van de 136 lidmaten leverden geen bijdrage, 44 van hen wegens onvermogen. Deze

onvermogenden vormden tezamen 32,4 procent van de gemeente.915De gemeente

was in 1764 in absolute aantallen weliswaar kleiner van omvang geworden, maar de

verhouding binnen de gemeente tussen het rijke en arme deel was ongeveer gelijk

gebleven aan 1730. Deze uitkomsten zeggen uiteraard niets over de ontwikkeling van

de vermogensomvang van betrokkenen, zo bleek reeds.

In de periode 1764-1809 was deze driedeling binnen de gemeente vermoedelijk

blijven bestaan. Van de 139 huishoudens in 1809 (zie tabel II.2., aantal doops-

gezinden) werden in elk geval tien gerekend tot de hoogstaangeslagenen (ca. 7,2

procent). Op basis van de eerder genoemde diaconieadministratie in combinatie

met de ledenadministratie ontving naar schatting twintig procent van de huis-

houdens bedeling in 1809.

IV.1.3. Economische machtsposities van doopsgezinden binnen de
verschillende denominaties

Al in 1700 was binnen de twee grootste doopsgezinde denominaties dus sprake

van een gelaagdheid in economische machtsposities.916Thans wordt onderzocht of

op verschillende momenten (1700, 1730, 1764, 1810/11) sprake was van con-

tinuïteit binnen de economisch sterkste families of niet. Daarbij wordt aandacht

besteed aan de vraag wanneer deze families zich in de stad hebben gevestigd.

Ofschoon het een moderne projectie is, werkt een indeling naar ‘oud’ en ‘nieuw’

915. Het aantal bedeelde Groninger Oude Vlamingen schommelde in periode 1750-1809 ongeveer

tussen de 30 en 40 personen. Dat is een veel groter aantal dan Buursema aanneemt, zie: A.

Buursma, ‘Dese bekommerlijke tijden.’ Armenzorg, armen en armoede in de stad Groningen 1594-

1795’. Groninger historische reeks 37 (Assen 2009), bijlage 18 (Doopsgezinde bedeelden van

Vereenigde Doopsgezinde gemeenten 1747-1772). Om twee redenen moeten vraagtekens geplaatst

worden bij Buursema’s aantal.

Ten eerste gaat auteur in genoemde bijlage 18 er abusievelijk van uit dat de door hem gebruikte

bron, RHC GrA, DGG, inv. nr. 48, toebehoorde aan een op dat moment niet bestaande ‘Vereenigde

Doopsgezinde gemeente’. De bron is daarentegen afkomstig uit de diaconale administratie van de

gemeente van Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen.

Ten tweede meent auteur dat op basis van deze bron het totale aantal bedeelden op 3-19

personen moet worden geschat. Dat is niet juist. De bron was weliswaar de administratie van de

diaconale hoofdkas, maar vormde slechts een deel van de totale armenzorgadministratie van de

Groninger Oude Vlamingen. Naast de hoofdkas kwam de armenzorg ten laste van drie subkassen,

waarvan slechts één administratie van vóór 1782 bewaard is gebleven, te weten: RHC GrA, DGG,

inv. nr. 49.

In combinatie met de bewaard gebleven overzichtsadministratie over de jaren 1782-1837 (RHC

GrA, DGG, inv. nr. 52), waarin de begindata van individuele ondersteuning werden aangetekend,

valt een globale reconstructie te maken van de omvang van het aantal bedeelden in de jaren 1737-

1809. Het totaal komt daardoor uit op het in de hoofdtekst genoemde aantal.

916. Zie par. IV.1.2.
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geld daarbij verhelderend. Onder ‘oud’ geld worden alleen doopsgezinde families

begrepen die al voor het beleg in 1672 door Münsterse troepen in de stad

woonachtig waren.

De rijke bovenlaag van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen in 1730 kan

in tweeën worden gedeeld. Blijkens het wachtgeld, in combinatie met de heffing

wegens de vierhonderdste penning, was de familie Van Delden de rijkste van deze

gemeente. In 1730 werd deze familie gevormd door Jan van Delden (1700-1770)

(afb. 85) en zijn zuster Hindrikje, gehuwd met vermaner Jacobus Rijsdijk.

De familie Van Delden behoorde tot het ‘nieuwe’ geld. In het laatste decennium

van de zeventiende eeuw had Jans vader Izaak van Delden (afb. 83) zich vanuit

Deventer in Groningen gevestigd en behoorde hij in 1700 nog niet tot de rijksten

van zijn gemeente. Zijn fortuin wist hij met graanhandel te maken in de eerste

decennia van de achttiende eeuw.

De andere rijken in 1730, zoals vermaner Eppo Botterman (1678-1756) en de

weduwe van Boele Denijs, behoorden tot de overgebleven ‘oud’-geld families.

Hierboven bleek al dat het aantal rijkste families terugliep bij de Verenigde Water-

landers en Vlamingen in 1684-1700. Dat proces zette zich verder voort tot 1730. Om

verschillende redenen wisten ‘oud’-geld families als Boelens, De Booser, Clemmius,

Knars en Risemius hun economische vooraanstaande positie niet te handhaven.

Sommige families stierven uit (Knars), andere verhuisden naar elders (Risemius) of

gingen over tot de gereformeerde kerk (Boelens en Clemmius). Met het later in de

achttiende eeuw uitsterven van voornoemde families Botterman en Denijs verdween

het ‘oude’ geld. Het kapitaal van de familie Van Delden kwam door huwelijk

ondermeer in de doopsgezinde familie Van Geuns (afb. 89-90). Later in de achttiende

eeuw rijk geworden families, zoals Van Bergen, Deknatel en Verver, vormden met de

familie Van Geuns in de tweede helft van de eeuw een nieuwe economische

bovenlaag van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen.917

De economische bovenlaag van de Groninger Oude Vlamingen vertoonde veel

meer continuïteit al bleef het aantal economisch toonaangevende familiegroepen

steeds beperkt tot een 6-7 tal gedurende de gehele achttiende eeuw. In 1700

behoorden de rijkste tot het ‘oude’ geld, uitgezonderd de familiegroep Modderman

en Van Olst.918 Of de familie Modderman in rijkdom de andere families al ver

voorbij was gestreefd in 1700, is onbekend. In 1730 was dat wel het geval.919

De economische bovenlaag van 1730 valt naar welstand ruwweg in drie

groepen te onderscheiden. De familiegroep Modderman/Alring, door huwelijken

nauw met elkaar verweven, verkeerde op eenzame hoogte. Ze was rijker dan de

917. Het enige rijke lid van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen op de lijst van 1810/11 was de

genoemde Jan Jans Haak. Hij was verwant aan de familie Van Bergen.

918. In 1700 zijn de volgende rijkste familiegroepen te reconstrueren: Modderman (wed. J.D. Modder-

man, Toncke Jans Modderman, Jan Gosses (Dikland) en Derk Hindriks (Beerta), voorts Miedema

(Pieter Derks en Joris Simons), Mabé/Block (Jan Arends Block, Izaak Freriks en Luird Jans

Doornbusch), Meringa (Pieter Stoffers), Tammes/Harckes (Claas Derks), Gozen Berends en

nieuwkomer Geert Gerrits (van Olst).

919. De weduwnaar Toncko Jans Modderman en zijn kinderen werden in 1730 apart voor het

maximumtarief van 22 gulden aangeslagen, zie: Doornbos en Elema, Taxatielijst, 34.
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rijkste familie van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen.920Behalve met azijn-

en waarschijnlijk ook verfproductie, is onbekend waar de familie Modderman haar

fortuin mee verdiende in de eerste decennia van de achttiende eeuw.

Na Modderman/Alring volgde in 1730 in welstand een aantal familiegroepen,

behorende tot het ‘oude’ geld, te weten: Houttuijn, M(i)edema/Medendorp, Block-

Mabé-Rengenier en het gezin van graanhandelaar Derk Jans Backer (1670-

1761).921Tot deze tweede groep moet ook de familie Van Calcar gerekend worden,

ofschoon ze deels ook het in de graanhandel rijk geworden ‘nieuwe’ geld

representeerden.922 Ten slotte valt in 1730 nog een derde groep rijke families

aan te wijzen die zich niet alleen kenmerkte door een iets mindere gegoedheid,

doch nog steeds ver boven het stedelijke gemiddelde, maar ook doordat ze vrijwel

allemaal behoorden tot het ‘nieuwe’ geld dat verdiend werd in de textiel. Het gaat

om de familiegroepen Van der Boogh, Hesselink, Huizinga, Hulshoff, Van Olst en

het gezin van de eerder genoemde Jacob Teunis ten Cate (1677/8-1769).923

De inzameling in 1764 bevestigde de uitzonderlijke welstand van de familie-

groep Modderman/Alring. Terwijl de bijdrage aan het predikantenfonds gemaxi-

meerd was tot een jaarlijkse bijdrage van dertig gulden, betaalde alleen de wed.

Alring-Modderman jaarlijks het uitzonderlijke bedrag van tachtig gulden.

Voor het overige werden de vier hoogste tarieven in 1764 opgebracht door de al

eerder genoemde familiegroepen Van Calcar, Hulshoff, Houttuijn, M(i)edema/

920. Tot deze groep moet in 1730 worden gerekend: de broers Derk (1668-1743) en Toncko Jans

Modderman (1665-1741), hun zuster de wed. Meringa-Modderman (1675-1736). Voorts: Jan

Gosses Dikland (ca. 1660?-1725), wedn. van Aaltje Jans Modderman en diens dochter, de wed.

Gerrit Reints Beerta.

921. Tot de familiegroep Houttuijn behoren: Hindrik Hesselink (gest. 1749), gehuwd met Heiltje Popkes

Houttuijn, en diens zwager Berend Popkes Houttuijn (ca. 1675-1756). Tot familiegroep M(i)edema/

Medendorp worden gerekend: de broers Peter Derks (1677-1737) en Alle Derks (1670-1733),

alsmede Izaak Alles (1696-1781), zoon van laatstgenoemde. Tot de familiegroep rond Rengenier

Jans (ca. 1683-1762) wordt gerekend: diens broer Harmen Jans Rengenier en Wolter Greving (ca.

1680?–1737). Greving en Harmen Jans Rengenier waren zwagers door hun huwelijk met twee

dochters van Idske Feddes. Voorts kan hiertoe gerekend worden Izaak Freriks (na 1669-1737), hij

was gehuwd met een dochter van Berend Feddes. De vader van Idske en Berend was gehuwd

geweest met Egbertje Jans Mabé, de medebezorgster van het liedboek uit 1664.

922. Hier wreekt zich de kunstmatige indeling in ‘oud’ en ‘nieuw’ geld. De weduwe Gerrit Mattheussen

van Calcar (1682-1736) en haar zwager Jan Mattheussen van Calcar (1676-1747) behoorden tot de

hoogstaangeslagenen in 1730. Laatstgenoemde was vanuit Deventer gehuwd met een vrouw uit de

doopsgezinde familie Meringa en zou daarom net zo goed tot het ‘oude’ geld gerekend kunnen

worden.

923. Tot de familiegroep Van der Boogh behoorde lakenkoopman Teunis Freriks (1675-1747). De

familie Hesselink kan niet volledig als ‘nieuw’ geld worden aangemerkt. De Groningse stamvader

Willem Jacobs Hesselink (1648-1720) vestigde zich weliswaar pas in 1677 in de stad Groningen,

maar was door zijn huwelijk met Albertje Arends Block wel gelieerd aan de ‘oud’-geld familie

Block/Mabé.

Arend Willems Hesselink (1681-1754) werd voor zestien gulden getaxeerd. Lakenkooplieden

Jacob Willems Hesselink (1684-1768) voor veertien gulden, Jacob Derks Huizinga (1659-1736)

voor veertien gulden, diens schoonzoon, lakenkoopman Harmen Barlagen (1701-1764), werd al

één jaar na diens huwelijk voor tien gulden getaxeerd. Abraham Berends Hulshoff (1674-1759) en

Geert Gerrits van Olst (ca. 1670?-1736) eveneens voor veertien gulden. Strikt genomen vallen al

deze personen, op Arend Hesselink na, buiten de gedefinieerde groep van 16-22 gulden. Echter,

verdedigbaar is dat de economische positie van de op veertien gulden getaxeerde personen weinig

verschilde van iemand die al op leeftijd was en op zestien gulden werd getaxeerd.
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Medendorp en Van Olst.924Opmerkelijk is dat leden van de familie Hesselink niet

meer tot de hoogst aangeslagenen behoorden en de fabrikanten kennelijk in 1764

nog niet tot zodanige welstand waren gekomen dat zij de hoogste bijdragen

leverden.

Ten slotte was in 1810/11 de familie Modderman niet meer de rijkste familie

onder de Groninger Oude Vlamingen. De twee broers, Toncko en Jan, die zelfs tot

de rijkste bewoners van het gewest hadden behoord, waren overleden, voordat

genoemde kieslijsten werden opgemaakt. Hun kinderen waren ondertussen bij de

Waalse gemeente aangesloten. Ook twee grootondernemers, de broers Gerrit en

Berend van Olst Azn, waren inmiddels gestorven. Onder de hoogstaangeslagenen

van 1810/11 zijn hoofdzakelijk nog ‘nieuwe’ rijken te vinden: de familiegroepen

Hulshoff, Hesselink, Van Olst, alsmede de gezinnen van Mattheus Pieters Buiten-

werff (1767-1818) en Izaak Wopkes Gorter (1764-1831).925

IV.1.4. Tot besluit

Eind zeventiende eeuw namen Groninger Oude Vlamingen en leden van de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen economisch een machtiger positie in de

stedelijke samenleving in, dan leden van andere minderheidskerken, zoals luthera-

nen, Joden en Franse walen. Lutheranen leden hoofdzakelijk een pover bestaan als

garnizoenssoldaten of als kleine ambachtslieden. Joodse ambachtslieden of indu-

striëlen ontbraken vrijwel geheel. Vergeleken met de Groninger Oude Vlamingen

telden de Verenigde Waterlanders en Vlamingen verhoudingsgewijs meer gegoede

lieden in 1700. In de eerste helft van de achttiende eeuw keerde dat om, al was dat

nog niet te danken aan Groninger Oudvlaamse fabrikanten. In 1764 leverden zij

bijvoorbeeld nog niet de hoogste bijdragen voor het predikantenfonds. Vooral in de

tweede helft van de achttiende eeuw ontstegen de Groninger Oude Vlamingen in

rijkdom de leden van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen en die van de andere

minderheidskerken. De economische machtspositie van katholieke stadsinwoners

924. Tot de familiegroep Van Calcar kunnen worden gerekend de wed. Barlagen-van Calcar met haar

zusters de wed. Arkema-van Calcar en Trijntje Jans van Calcar gehuwd met Jan Jacobs Hesselink

(1719-1781). Tot familiegroep Hulshoff: Berend Abrahams Hulshoff (1706-1793) en diens schoon-

zuster de wed. Izaak Abrahams Hulshoff. Tot de familiegroep Houttuijn: de broers Popke Berends

Houttuijn (1714-1780) en Cornelis Berends Houttuijn (1711-1790). Tot familiegroep M(i)edema/

Medendorp: Izaak Alles Miedema (1696-1781). Tevens kan hiertoe gerekend worden Pieter

ArendsVolmer, hij was namelijk een (half-)broer van Klaas Gerrits Bleeker die gehuwd was met

Eefje Alles Medendorp (1731-1776). Ten slotte wordt gerekend tot de familiegroep Van Olst:

Arend Geerts van Olst (1705-1781) en diens broer Berend Geerts van Olst (1702-1772).

925. Tot de familiegroep Hulshoff konden toen worden gerekend: Abraham Berends Hulshoff (1737-

1813) en de broers Teunis Izaaks Hulshoff (1743-1817) en Abraham Izaaks Hulshoff (1735-1821).

Tot de familiegroep Hesselink behoorden toen: Derk Jacobs Hesselink (1750-1809), Jacob Jacobs

Hesselink (1748-1819) en Gilles Menalda (1766-1854), gehuwd met Janneke Alberts Hesselink

(1771-1855). Ten slotte behoorden toen tot de familiegroep Van Olst: Arend van Olst Bzn (1746-

1826) diens aangehuwde neef Izaak van Delden (1742-1819), gehuwd met Menje van Olst (1735-

1807).
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nam in de achttiende eeuw af, terwijl die van de Groninger Oude Vlamingen juist

toenam, ondanks hun verminderende aantal.926

Eind zeventiende eeuw bezaten gereformeerden een economische sterke

machtspositie ten opzichte van doopsgezinden. Zij waren getalsmatig sterk in de

meerderheid. In 1730 stond de gemiddelde Groninger Oude Vlaming er inmiddels

bovengemiddeld goed voor ten opzichte van de (overwegend gereformeerde)

stadsbevolking. Aan het einde van de achttiende eeuw was deze positie ten

opzichte van de gereformeerden vermoedelijk verder verbeterd door de toege-

nomen welstand van de doopsgezinde bovenlaag, zonder dat de rest van deze

doopsgezinde gemeente verpauperde. Een ongeveer gelijkblijvend deel van de

gemeente genoot bedeling aan het einde van de achttiende eeuw.

De economische machtspositie van doopsgezinden behorend tot de Vlaamse en

Zwitserse gemeente, was vergelijkbaar met lutheranen en Franse walen in de

achttiende eeuw.

Het kleine aantal familiegroepen dat in 1700 zowel bij de Verenigde Water-

landers en Vlamingen (Boelens, De Booser, Clemmius, Knars en Risemius) als bij

de Groninger Oude Vlamingen (Miedema, Mabé/Block, Meringa, Harckes/Tam-

mes) als rijkste beschouwd kan worden, behoorde over het algemeen tot het ‘oude’

geld. In de loop van de achttiende eeuw stierven deze families nagenoeg allemaal

uit, verhuisden in een enkel geval of gingen, ingeval van de families Boelens,

Clemmius en Modderman, over tot de gereformeerde of Waalse kerk. In 1800

bestond de rijke bovenlaag van beide gemeenten uit ‘nieuw’ geld, ofschoon zij,

vooral bij de Groninger Oude Vlamingen, door huwelijksbanden zeer nauw

verknoopt waren met de ‘oud’-geld families.

IV.2 Statuspositie van stad-Groninger doopsgezinden

‘in hetzelfde jaar, waarin door de komst der Franschen de Titel van Mijn Heer en

Mevrouw in dien van Burger en Burgeres veranderd werd, bekwam ik dus den

eernaam van Mijn Heer.’
927

Registers op belastingen geïnd wegens de eigendom van rijtuigen en paarden of

wegens het houden van dienstpersoneel, bieden kwantitatief onderzoeksmateriaal voor

een onderzoek naar sociale positie van bevolkingsgroepen. Een dergelijk onderzoek,

zoals in Amsterdam op basis van het belastingkohier van 1742, is voor het gewest Stad

en Lande onmogelijk.928 Voor het algemene belastingstelsel van Gogel (1805)

bestonden in het gewest geen heffingen op weelde in het algemeen.929 Dat boede-

linventarissen voor een dergelijk kwantitatief onderzoek niet geschikt zijn, bleek reeds.

Een andere mogelijkheid voor een vergelijkend onderzoek naar de statuspositie

van bevolkingsgroepen is een belastingstudie naar de kwaliteit van woonhuizen.

Volgens Hannes wijst de waarde van een woonhuis niet alleen op materiële

926. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 134-135.

927. Van den Hull, Autobiografie, 231.

928. Zie de hierboven aangehaalde: Oldewelt, Kohier.

929. Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 203.
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welstand, maar ook op de sociale status van de bewoners, eigenaar of huurder,

‘scheefwoners’ buiten beschouwing gelaten.930Personen die het hoogste belasting-

tarief betaalden wegens hun woning, zullen doorgaans ook een hogere sociale

positie hebben ingenomen dan een kamer- of kelderbewoner. Een straat met

voornamelijk panden vallend in het hoogste belastingtarief zegt iets over de

sociale status van de straat en zijn bewoners.

Voor de stad Groningen is onderzoek naar de woonkwaliteit mogelijk met behulp

van bewaard gebleven achttiende-eeuwse drekgeldenregisters. Het drekgeld, in de

huidige tijd reinigingsrechten genoemd, werd geïnd van alle ‘huisen, kaamers,

kelders en boovenwoningen in de stad Groningen’. De registers vermeldden de

verschuldigde bedragen, alsmede de namen van eigenaren.931Met behulp van het

drekgeldenregister zal hieronder de statuspositie van doopsgezinden ten opzichte

van de rest van de stadsbevolking worden bepaald en, voor zover mogelijk, de

sociale geleding binnen de twee grootste doopsgezinde gemeenten.932

De woonkwaliteit zal niet het enige bepalende criterium zijn geweest voor de

sociale positie van betrokkenen. In de achttiende eeuw werd bijvoorbeeld ook

grote waarde gehecht aan criteria waarin de traditie tot uiting kwam, zoals familie,

(aanspreek)titels, ereambten en levenswijze.933Voorts stond godsvrucht in aanzien:

een predikant, priester of vermaner in de familie verhoogde de status van de

familieleden. Het woonkwaliteitonderzoek wordt daarom aangevuld met een kort

onderzoek naar het gebruik van aanspreektitels en de aanwezigheid van vermaners/

diakenen binnen doopsgezinde families.

IV.2.1 Drekgeldenregister

Het oudste Groninger drekgeldenregister dateert uit mei 1765.934 In deze registers

werden de namen en bedragen aangetekend wegens de halfjaarlijks verschuldigde

bedragen. De aanslag werd vastgesteld na een ‘quotisatie’ van de panden, dat wil

930. J. Hannes, ‘De woning als statussymbool’, Tijdschrift voor geschiedenis 84 (1971) 361-364.

931. Blijkens een plakkaat van 24 april 1736 werd het drekgeld niet van ‘meijerlieden en huirders’

geïnd. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 61, neemt aan dat het drekgeld werd geïnd van de

bewoner in plaats van de eigenaar van het pand. In het geval van onderzochte doopsgezinden blijkt

het vrijwel steeds om eigenaren te gaan.

932. Van de Vlamingen en Zwitsers is dat onmogelijk, omdat lidmatenlijsten uit de achttiende eeuw

ontbreken. Ook het zogenaamde breukgeldenregister maakt (beperkt) kwantitatief onderzoek naar

sociale positie van de stadsbevolking mogelijk. Vanaf 1729 werd op last van de stedelijke overheid

voor iedere begrafenis na 11.30 uur een breuk (boete) van zes gulden verschuldigd. De ordonnantie

had tot doel om ordeverstoringen als gevolg van dronkenschap bij namiddagse begrafenismalen te

beperken. Of de breuk het gewenste resultaat behaalde, is onbekend. De ordonnantie leidde er in de

praktijk toe dat een begrafenis in de middag als statusverhogend werd beschouwd. Het deftigst was

een begrafenis in de avond. In de periode 1728-1736 vond dertig procent van de begrafenissen na

11.30 uur plaats. In 7,7 procent van de gevallen betrof het doopsgezinden, zij waren dus eerder

over- dan ondervertegenwoordigd, zie: RHC GrA, toegang 1329, inv. nr. 783.

933. Slicher van Bath, ‘Methodiek en techniek’, 153.

934. RHC GrA, ASSG, inv. nr. 161r, Kohier van het drekgeld aangelegd 1765. Zie voorts: P.J.C. Elema,

Huiseigenaren van de stad Groningen 1765. Groninger bronnen en toegangen 9 (Groningen 1995).
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zeggen na bepaling van de omvang.935 De belaste eenheden waren niet alleen

wooneenheden, ook over de eigendom van stallingen, pakhuizen en bedrijfs-

gebouwen was drekgeld verschuldigd. Het minimumtarief bedroeg per half jaar

twee stuivers voor een kelder of kamer.936 Niet alle kelders werden overigens

standaard voor het minimumbedrag aangeslagen. Tarieven wegens kelders onder

grotere panden, zoals aan de Grote Markt, konden oplopen tot vijf stuivers. Het

maximumtarief bedroeg vijfentwintig stuivers per half jaar. Een aantal overheids-

gebouwen, zoals het wijnhuis, het collectehuis en het Hof van Justitie, alsmede een

zestal particuliere woningen, werd voor hogere bedragen aangeslagen. In 1765 was

wegens het Provinciehuis, niet wegens het Prinsenhof van de stadhouder, het

hoogste tarief verschuldigd.937

In totaal werden 4.853 eenheden apart aangeslagen wegens het drekgeld in

1765. Het gemiddelde per (woon)eenheid verschuldigde drekgeld bedroeg slechts

zeven stuivers en twee plakken per half jaar.938 Van der Meer schatte het aantal

eenheden in 1785 op 4.300.939 Hij kwam tot deze schatting, omdat het drek-

geldenregister twee delen telde van in totaal 430 pagina’s en een voorschrift

bepaalde dat niet meer dan tien wooneenheden per pagina werden aangetekend.940

Zijn de heffingscriteria tussentijds gewijzigd, hield men zich in 1785 niet aan het

genoemde voorschrift of daalde het aantal belastingeenheden in een periode van

slechts twintig jaar met ruim tien procent? Dat laatste lijkt onwaarschijnlijk.

Van de 4.853 eenheden in 1765 werd 43,7 procent aangeslagen voor het

goedkoopste tarief van twee stuivers. Alle fiscale eenheden belast met twee tot en

met vijf stuivers vormden bij elkaar 61,1 procent van de aangeslagen eenheden.

Meer dan de helft van de stedelijke bebouwing behoorde dus tot het goedkoopste

belastingtarief. Van der Woud constateerde dat deze situatie in geheel Nederland

niet wezenlijk veranderd was aan het einde van de negentiende eeuw. Toen bestond

nog steeds de meerderheid van de woningen uit één- en tweekamerwoninkjes.941

Als een bezoeker in 1765 vanuit het noorden het oude stadscentrum binnen de

diepen naderde, werd hij eerst geconfronteerd met onaanzienlijke bebouwing. Hij

935. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 61.

936. Ibidem. Van der Meer noemt één stuiver het laagste tarief. Dat is niet het geval geweest in het

onderzochte jaar 1765.

937. Ieder halfjaar moest wegens het Provinciehuis drie gulden worden afgedragen tegenover twee

gulden voor het Prinsenhof: RHC GrA, ASSG, inv. nr. 161r, fol. 173 en 174.

938. De berekening van Van der Meer, Patriotten in Groningen, 61-62, moet abuis zijn. Hij komt op

jaarbasis op een gemiddelde opbrengst van één gulden, drie stuivers en twee plakken per (woon)

eenheid in 1787. Per half jaar zou dat elf stuivers en vijf plakken bedragen per (wooneenheid). Dat

is onmogelijk. Op pagina 61 stelt hij nog dat de tariefstructuur in 1787 niet afweek van 1765. De

discrepantie ontstaat waarschijnlijk, doordat Van der Meer in 1787 uitgaat van slechts 2.930 belaste

(woon)eenheden, terwijl hij in 1785 dat aantal nog schat op 4.300 stuks. In 1765 bedroeg het zelfs

4.853.

Eén stuiver was het equivalent van acht plakken.

939. De registers uit 1785 bestaan uit twee delen, samen 430 pagina’s, met op elke pagina, volgens

voorschrift, niet meer dan tien wooneenheden vermeld.

940. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 61 en 63. Het drekgeldenregister van 1787 had volgens

hem slechts 293 pagina’s, waardoor hij voor dat jaar slechts 2.930 eenheden telde. Deze

ongerijmdheden beïnvloeden sterk zijn bevindingen.

941. A. van der Woud, Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw

(Amsterdam 2010) 162.
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kon het centrum bereiken door een van de drie parallel aan elkaar gelegen

noordelijke toegangswegen te gebruiken: de Nieuwe Kijk in ’t Jat-, de Nieuwe

Boteringe- en de Nieuwe Ebbingestraat. Van deze drie was de Nieuwe Kijk in

’t Jatstraat de onaanzienlijkste: de straat bestond vrijwel uitsluitend uit goedkope

eenkamerwoninkjes. De Nieuwe Ebbingestraat was de voornaamste, eenkamer-

woninkjes ontbraken vrijwel geheel. Aan weerszijden van deze straat stond

omvangrijker bebouwing waaronder, naarmate de bezoeker de diepenring dichter

naderde, ook vele panden vallende onder de hoogste belastingtarieven. De Nieuwe

Boteringestraat zat daar tussen in. Eerst kwam de bezoeker vele eenkamerwo-

ninkjes tegen om pas dicht bij de diepenring aanzienlijker bebouwing aan te

treffen. Voor zover de zijstraten van deze drie toegangswegen al bebouwd waren –

grote delen van de noordelijke stadsuitleg waren in de achttiende eeuw onbebouwd

gebleven – stonden daar voornamelijk eenkamerwoninkjes. In één van deze

onaanzienlijke zijstraten, de Rozenstraat, bewoonde professor Petrus Camper

(1722-1789), de befaamde geneeskundige, ontleedkundige, fysioloog en antropo-

loog, sinds 1763 hoogleraar in Groningen, een pand dat voor het hoogste tarief

werd aangeslagen. Hij woonde als een van de weinigen in een uitgestrekt gebied

van eenkamerwoningen en (moes)tuinen.942

Een bezoeker die de stad via de twee zuidelijke stadspoorten (de Here- en

Oosterpoort) het stadscentrum naderde, deed vergelijkbare, eerste indrukken van

de stedelijke bebouwing op. Via de Here- en de Oosterstraat doorkruiste hij tot aan

het Zuiderdiep een gebied dat wemelde van gangen, stegen en straatjes met

eenkamerwoninkjes. Evenals de noordelijke stadsuitleg, uitgezonderd de Nieuwe

Ebbingestraat, werd dit gebied vooral bewoond door onvermogenden, kleine

ambachtslieden, dagloners en moeskers.

Zette de bezoeker vanuit het noorden of het zuiden zijn tocht naar het centrum

via de hoofdwegen verder voort, dan moet hem een groot contrast in de bebouwing

zijn opgevallen. Eenmaal aan het Lopende Diep in het Noorden of aan het

Zuiderdiep in het zuiden genaderd, zag hij de omvangrijkste panden van de

stad. In het noorden stonden net voor de Boteringebrug aan de Ossenmarkt en aan

de overzijde van het water in de Oude Boteringestraat vrijwel alleen maar

gebouwen vallend onder de hoogste belastingtarieven. Het Sichtermanhuis aan

de Ossenmarkt nz was voor het drekgeld zelfs hoger aangeslagen dan het

Prinsenhof van de stadhouder. Het Sichtermanhuis was voor het drekgeld het

duurste, particulier bewoonde pand van de stad in 1765. De Heere- en Oosterstraat

in het zuiden bood eveneens een voorname aanblik.

De panden met het hoogste tarief belast (voor 25 stuivers of meer per half jaar)

vormden slechts 7,3 procent van alle belaste (woon)eenheden.943 In totaal waren

dat 356 panden die tezamen 25,7 procent van het drekgeld opbrachten.

Zij stonden, behalve aan (vooral de oostzijden van) de Heere-, Oosterstraat en

weerszijden van de Oude Boteringestraat, voorts vooral rondom de Grote Markt,

942. Prof. Camper was niet de enige die een aanzienlijke woning in de periferie van de stad bewoonde.

Zo bewoonden een heer Gockinga, behorend tot de regeringselite van de stad, en de baronesse Van

Maneil elk een groot pand in een zeer eenvoudige omgeving, namelijk aan de Nieuweweg.

943. Slechts 356 panden werden voor 1,25 gulden of meer aangeslagen. De twee hoogste tarieven samen

(twintig en vijfentwintig stuivers) vormden samen 12 procent van de aangeslagen eenheden in 1765.
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de Vis- en genoemde Ossenmarkt, alsmede aan de Hoge der A. De sociale positie

van de bewoners van deze voorname straten en pleinen verschilden. De panden aan

de Hoge der A, bestaande uit grote woon- en (graan)pakhuizen, waren uitsluitend

in handen van kooplieden. Adel en regenten woonden daar niet. Op een enkele

uitzondering na stonden ook aan de noordzijde van de Vismarkt grote, voorname-

lijk door kooplieden bewoonde woon-/winkelpanden. De zuidzijde van de Vis-

markt had daarentegen een meer adellijk en patricisch karakter. Hier bezaten,

behalve een gezworene en een weduwe van een raadsheer, ook een drietal jonkers

een aanzienlijk pand in 1765.944De Groninger adel vertoefde niet alleen graag aan

de zuidzijde van de Vismarkt, ook aan de Grote Markt bezat een aantal van hen een

stadswoning. Leden van de zittende en oud-raad woonden met hun families vooral

in de voornoemde deftige toegangsstraten (Oude Boteringe, Heere- en Ooster-

straat), alsmede aan de Ossenmarkt. Van der Meer signaleerde dat de stedelijke

bovenlaag ook graag in de nabijheid van de Martini- en A-kerk woonde.945Gezien

de bebouwing in de noordelijke stadsuitleg hoeft het geen betoog dat dit niet het

geval was rondom de daar gelegen, derde gereformeerde hoofdkerk van de stad, de

Noorder- of Nieuwekerk.

In 1765 behoorde de woonkwaliteitspositie van Zwitserse doopsgezinden tot de

laagste van de stedelijke samenleving. De meeste traceerbare Zwitsers betaalden de

laagste drekgeldtarieven. Zij bewoonden doorgaans eenkamerwoningen die dicht

bij elkaar in de buurt gelegen waren. Na hun aankomst in de stad hadden ze een

Zwitsers buurtje gevormd in voornoemde Nieuwe Boteringestraat, in het arme,

verder van het centrum gelegen deel van de straat. Hier woonden in 1765

bijvoorbeeld Rudolph Leutscher, Joseph Anken, W. Crasser, alsmede Steven en

Abraham Lauffer. Een aantal Groninger Oude Vlamingen die zich vanaf 1711 bij

hen aansloten, zoals Abraham Stevens Cremer (1686-1749) en Jan Teunis ten Cate

(ca 1690?-1734), zocht niet alleen hun geestelijke, maar ook hun fysieke nabijheid.

Genoemde Abraham Cremer had, als zoon van een welvarende bierbrouwer uit

Deventer, eerst geprobeerd een bestaan als landbouwer op te bouwen aan het

Achterdiep te Sappemeer, waar ook veel van de Zwitserse geloofsgenoten waren

neergestreken. Na de mislukking van dit boerenbestaan in de jaren 1720-1722 trok

hij naar de stad Groningen en vestigde zich daar als apotheker in de Nieuwe

Boteringestraat. Evenals Jan Teunis ten Cate, conformeerde Cremer zich niet

helemaal aan zijn nieuwe geloofsbroeders. Beiden gingen namelijk wonen in het

aanzienlijker gedeelte van de straat, dichter bij de diepenring dat uitstraling genoot

van de prestigieuze Ossenmarkt.

Dat de Zwitserse vluchtelingen juist in de Nieuwe Boteringestraat neerstreken,

kwam omdat velen van hen voormalige bergboeren waren. Zij verdienden in de

stad als koemelker de kost. De onbebouwde percelen boden de benodigde ruimte

voor het houden van koeien. De Zwitserse vermaning was op loopafstand, net over

het diep, nabij de Oude Boteringestraat.

944. RHC GrA, ASSG, inv. nr. 161r, fol. 286-289, vermeldt generaal Lewe, de heer Clant van Hankema

en H.O. Piccard, heer van Slochteren. Gezworene Wolthers en de weduwe van raadsheer Tjaden

bezaten er eveneens elk een pand. Zie voorts: Elema, Huiseigenaren.

945. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 62.
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De woonkwaliteitspositie van de leden van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen verschilde aanzienlijk van de Zwitserse vluchtelingen. De helft van de

mannelijke lidmaten is te traceren in het drekgeldenregister van 1765.946 Gesteld

dat de onbekende helft uitsluitend eenheden van het minimumtarief van twee

stuivers bewoonde, dan was de gemiddelde drekgeldafdracht door mannelijke

leden van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen maar één stuiver hoger dan het

stedelijke gemiddelde per eenheid. Indien de niet te traceren mannelijke lidmaten in

panden woonden die behoorden tot de laagste tariefgroepen, blijkt het in totaal om 59

procent van de mannelijke lidmaten te gaan. Ook dat stemt overeen met de rest van

de stedelijke inwoners. De rest van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen

bewoonden daarentegen veel royalere panden dan de rest van de stadsbevolking.

Gemiddeld werden zij aangeslagen voor zeventien stuivers en drie plakken. Maxi-

maal vijf procent van de mannelijke lidmaten betaalde het hoogste tarief voor zijn

woning, maximaal twintig procent betaalde de twee hoogste tarieven. Deze uitkom-

sten liggen zeer ruim boven het stedelijke gemiddelde. De hoogstaangeslagenen

behoorden tot de families Cremer, Van Delden, Hesseling, Knijpinga en Swart.947

De hoogstaangeslagene leden van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen

bewoonden panden aan de noordzijde van de Vismarkt en in de Oosterstraat oz.948

Voorts waren ze te vinden in de Oude Boteringestraat oz, de Oude Ebbingestraat en

aan de Hoge der A.949 In 1765 woonden ze (nog) niet aan de Ossenmarkt, Grote

Markt of de Vismarkt zuidzijde.950Koekenbakker Roelof Ates Swart (gest. 1793)

en apotheker Abraham Deknatel (1711-1775) werden binnen hun gemeente voor

de hoogste totale som aangeslagen, elk voor één gulden en vijftien stuivers. Swart

betaalde wegens twee, Deknatel wegens vier panden.

Van de Groninger Oude Vlamingen is twee derde van de gehuwde mannen en

weduwen in het drekgeldenregister van 1765 met zekerheid te traceren.951 Onge-

huwde mannen en vrouwen zijn niet onderzocht, zij werden namelijk meestal niet

afzonderlijk in het drekgeldenregister genoemd. Gemiddeld droeg het getraceerde

946. Om te bepalen welke lidmaten van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen gemeente op het

drekgeldenregister van 1765 voorkomen, is gebruikgemaakt van de hierboven genoemde ledenlijst

uit 1752, alsmede het lidmatenboek vanaf 1700. Dat leverde in totaal, naar alle waarschijnlijkheid,

ongeveer 39 huishoudens van mannelijke lidmaten op. Geen van de weduwen is onder de hogere

tariefgroepen aangetroffen, vermoedelijk bewoonden ze vooral eenkamerwoningen.

947. De hoogstaangeslagenen waren: Jan van Delden (1700-1770), de weduwe Gerrit Lamberts Knijpinga

en haar zoon Lambert, Hindrik Gerrits Hesseling (ca. 1700?-1779), Roelof Ates Swart (ca. 1715?-1793)

en twee, niet aan elkaar verwante Cremers, te weten Pieter Jans Cremer en Pieter Jacobs Cremer.

948. Jan van Delden (1700-1770) woonde aan de Vismarkt. Pieter Jacobs Cremer (ca. 1710?-1779)

woonde in de Oosterstraat oz.

949. Hindrik Gerrits Hesseling (ca. 1700?-1779) woonde in de Oude Boteringestraat oz. Cornelis Jaijes

(gest. 1782), de weduwe van Gerrit Lamberts Knijpinga, alsmede haar (stief)zoon Lambert Gerrits

Knijpinga (ca. 1723-1781) woonden in de Oude Ebbingestraat. Pieter Jans Cremer woonde aan de

Hoge der A (in het gedeelte dat destijds werd aangeduid met Tussen de huizen)

950. Het onderzoek naar het jaar 1765 is een momentopname. Het verhult bijvoorbeeld dat de familie

Botterman tientallen jaren woonachtig was geweest aan de zuidzijde van de Vismarkt. Enige tijd na

het overlijden van Eppo Botterman in 1756 werd het familiehuis verkocht.

951. Gebruikt is de lidmatenlijst van 1760, alsmede de ledenlijsten van de daaropvolgende jaren, zie:

RHC GrA, DGG, inv. nrs. 4 en 5. In totaal zijn 66 huishoudens van gehuwde mannen en 27

huishoudens van weduwen nagezocht in het drekgeldenregister. In totaal zijn 62 met zekerheid

gevonden.
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deel zestien stuivers en zeven plakken wegens drekgeld af, vergelijkbaar met de

leden van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen en zeer ruim boven het

stedelijke gemiddelde. De weduwen droegen niet noemenswaardig minder af dan

de gehuwde lidmaten. Weduwen woonden dus niet kleiner. Indien de niet ge-

traceerde lidmaten allemaal eenkamerwoningen van twee stuivers hebben be-

woond (39,8 procent van de lidmaten), is het woonkwaliteitsgemiddelde van de

Groninger Oude Vlamingen nog steeds ruim vier stuivers boven het stedelijke

gemiddelde. Dit komt overeen met de geconstateerde economische machtspositie

in 1730.

Ruim 18,3 procent van de gehuwde mannelijke lidmaten en weduwen bewoon-

den panden behorend tot het hoogste tarief (tegen maximaal vijf procent van de

lidmaten van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen). De beide hoogste tarieven

samennemend (1 en 1,25 gulden) was dat zelfs meer dan een derde (tegen maximaal

twintig procent van de lidmaten van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen). De

meeste hoogstaangeslagenen behoren tot de familie(s)(groepen) Van der Boogh, Van

Calcar, Hesselink, Houttuijn, Hulshoff, Miedema/Medendorp, Modderman, Renge-

nier en Van Olst.952Voorts is een aantal gezinnen aan te wijzen.953

Bijna een vijfde van de gehuwde mannelijke lidmaten en weduwen bezat meer

dan één belaste eenheid in de stad en in die gevallen was dat meestal niet wegens een

kelder, bovenverdieping of (nabijgelegen) pakhuis. Niet zelden bezaten Groninger

Oude Vlamingen verschillende panden vallende in de hoogste tariefgroep. Onder de

Groninger Oude Vlamingen hadden Arend Geerts van Olst (1705-1781) en Mattheus

Jans van Calcar (1698-1778) het meeste onroerend goed in de stad in 1765, niet de

952. Tot de familiegroep Modderman behoorde de weduwe Harmen Alring-Modderman. Tot de

familiegroep Van Calcar behoorden: Mattheus Jans van Calcar (1698-1778), Jan Mattheussen

van Calcar (1731-1816), Willem Bolte, gehuwd met Martje Mattheussen van Calcar, Harmen

Barlagen (1701-1764), gehuwd met Fennigje Jans van Calcar, alsmede de weduwe Popke Stevens

van Delden-van Calcar.

Tot de familie Houttuijn behoorden: Popke Berends Houttuijn (1714-1780) en Popke Jans

Houttuijn (ca. 1710?-1788).

Tot de familiegroep Miedema/Medendorp behoorden: Izaak Alles Miedema (1696-1781),

Steven Gerrits Cremer, gehuwd met Aaltje Izaaks Miedema, Klaas Gerrits Bleeker (1734-1815),

gehuwd met Eefje Alles Medendorp, en zijn halfbroer Pieter Arends Volmer (1722-1781). Voorts

Waalke Jans Wildeveld en Gerrit Jans Pol, beiden gehuwd met een kleindochter van Derk Alles

(1639-1711).

Tot de familiegroep Rengenier wordt gerekend: Pieter Jacobs Saaxuma (1712-1797), gehuwd

met Trijntje Harmens Rengenier.

Tot de familie Hesselink behoorden: Jan Jacobs Hesselink (1719-1781), Jacob Jacobs

Hesselink (1723-1787) en Jacob Willems Hesselink (1684-1768).

Tot de familiegroep Van der Boogh kunnen worden gerekend: Frerik Freriks van der Boogh

(1722-1801), Teunis Derks van Delden (1737-1804) en Cornelis van Comen (ca. 1710?-1790),

gehuwd met Berendje Izaaks (dochter van Izaak Freriks).

Tot de familie Hulshoff behoorden: Berend Abrahams Hulshoff (1706-1793), Abraham Izaaks

Hulshoff (1735-1821) en de weduwe Izaak Abrahams Hulshoff (1708-1782).

Ten slotte behoorden tot de familie Van Olst: Arend Geerts van Olst (1705-1781) en Berend

Geerts van Olst (1702-1772).

953. Jacob Teunis ten Cate (1677/8-1769), Teunis Harms ten Cate (ca. 1712-1781), wed. Remmertje

Bakker-Scholtens, weduwe Simon Jans Blaupot, Cobe Jans Boon (ca. 1710?-1780) en Hindrik Geerts

Alring (ca. 1720?-1779). Ondanks toevallig dezelfde familienaam, hoort laatstgenoemde niet tot de

familiegroep Modderman. Hij was een zeer verre neef van de weduwe Alring-Modderman.
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gebroeders Toncko en Jan Modderman. Halfjaarlijks droegen Van Olst en Van Calcar

respectievelijk 4,55 gulden en 5,25 gulden af aan drekgeld. Van Olst bezat bijvoor-

beeld niet alleen een woon-/winkelpand met bovenwoning en kelder aan de Grote

Markt, maar ook een pakhuis aan de Hoge der A, een pand in de Heerestraat, een

pakhuis in Gelkingestraat en een kamer in de Jonkerenstraat. Van Calcar bezat

ondermeer drie panden vallende in het hoogste tarief aan de Hoge der A.

In woonlocatie onderscheidden de lidmaten van de twee grootste doopsgezinde

gemeenten zich niet wezenlijk van elkaar. De duurste panden van de Groninger

Oude Vlamingen stonden in dezelfde voorname straten als die van leden van de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen, doch zij waren oververtegenwoordigd aan

de Hoge der A. De ‘Mennistenhemel’ was immers een van Groninger Oudvlaamse

snit. Aan de Ossenmarkt en de zuidzijde van de Vismarkt woonden ze (nog) niet.

Wel bezaten Groninger Oude Vlamingen al panden aan de Grote Markt in 1765.954

Tot besluit

Figuur IV.3. toont de woonkwaliteitspositie van de stedelijke samenleving en die

van de twee grootste doopsgezinde gemeenten in de stad. De bovenste laag bestaat

uit de tariefgroepen van één gulden en meer. De derde laag bestaat uit de

tariefgroepen twee tot en met vijf stuivers. De tweede laag bestaat uit de rest.

Figuur IV.3. Woonkwaliteitspositie, gebaseerd op het drekgeldenregister uit 1765

12%

26,9%

61,1%

Totale stadsbevolking Groningen

20%

21%

59%

Verenigde Waterlanders en Vlamingen

34,4%

25,8%

39,8%

Groninger Oude Vlamingen

954. Teunis Harms ten Cate (ca. 1712-1781) bezat er twee aan de westzijde achter het wijnhuis, Van

Delden één aan de zuidzijde.
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De Verenigde Waterlanders en Vlamingen kenden mogelijk geen bedeelden, maar

wel armen die eenkamerwoningen bewoonden.955Bij de Groninger Oude Vlamingen

blijkt het percentage bedeelden ongeveer samen te vallen met de eigenaren/bewoners

van eenkamerwoningen.

Binnen de stedelijke samenleving was sprake van een grote tegenstelling in

woonkwaliteit in 1765. De meerderheid van de bevolking leefde in eenkamer-

woningen en kelders, een kleine minderheid bewoonde de duurste panden. De

gemiddelde woonkwaliteitpositie van lidmaten van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen kwam het meest overeen met de rest van de stadsbevolking, al is

binnen deze denominatie sprake van een naar verhouding bredere bovenlaag.

De Groninger Oude Vlamingen staken zowel tegenover de rest van de stad als

tegenover de Verenigde Waterlanders en Vlamingen gunstiger af. Zij hadden in

1765 een – naar verhouding – zeer brede bovenlaag. Het percentage lidmaten van

de Groninger Oude Vlamingen dat in armoediger woonomstandigheden verkeerde,

was substantieel kleiner dan de rest van de stadsbevolking. Binnen de gemeente is

wel sprake van een grotere tegenstelling dan bij de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen. De groep aan de top was bijna even groot als die aan de onderkant. De

bovenlaag van de Groninger Oude Vlamingen investeerde, vaker dan die van de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen, op grotere schaal in panden in de stad.

De Zwitserse doopsgezinden weken naar onderen af van de rest van de

stadsbevolking en de overige doopsgezinde denominaties. Zij bewoonden vrijwel

uitsluitend eenkamerwoningen.

IV.2.2 Aanspreektitels

De sociale status van personen in de achttiende-eeuwse samenleving in het gewest

Stad en Lande valt mede te ontlenen aan het gebruik van (aanspreek)titels.956

Veruit het grootste deel van de (stads)bevolking werd zonder enige aanspreektitel

genoemd in officiële documenten. Alleen vrouwen van jonkers en regenten werden

vermeld als ‘mevrouw’. De aanduidingen ‘de Heer’ of ‘Mijn Heer’ waren alleen

voorbehouden voor de mannen uit deze kringen, (me)juffrouw en ‘monsieur’

alleen voor gehuwde vrouwen en hun mannen die vlak daaronder op de sociale

ladder stonden. Feenstra koppelt de aanspreektitels ‘(me)juffrouw’ en ‘monsieur’

aan personen uit de door hem als ‘subelite’ aangeduide groep, de groep die de

levensstijl van het patriciaat kopieerde, zonder daarvan deel uit te maken.957

Ongehuwde vrouwen uit zowel deze hogere als hoogste sociale lagen werden

als ‘juffer’ omschreven. De aanspreektitel ‘madame’ was niet gebruikelijk in de

stad Groningen.958

955. Dat zou geconcludeerd kunnen worden uit figuur IV.2. (Gelaagdheid in de economische machts-

posities van doopsgezinde denominaties in de stad Groningen, gebaseerd op de heffing van het

wachtgeld in 1700).

956. Zie voor dit gewest: Feenstra, Spinnen in het web, 239.

957. Feenstra, Spinnen in het web, 239.

958. In zijn memoires merkte Gillis Mesdag (1846-1941) op dat in de negentiende eeuw in de stad de

commissionairs van de boeren met ‘jij’ werden aangesproken, de kooplieden op de korenbeurs

daarentegen met ‘u en mijnheer’. Mesdag noemde het ‘een dwaas en belachelijk onderscheid’, zie:
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Hoe anders was dat in Parijs rond 1760. Tijdens zijn studie daar merkte de stad-

Groninger doopsgezinde student Matthias van Geuns (1735-1817) (afb. 11 en 89)

verbaasd op dat ieder de titel van ‘monsieur’ toe kwam, tot aan de geringsten toe,

zelfs aan de knechten die achter de tafel dienden in tegenwoordigheid van hun

heer. Hij berichtte:

‘Myn waschvrouw zou met verontwaardiging op den botterik neerzien, zo ik haar

anders als madame heette.’
959

Aan het onderscheid tussen de aanspreektitels ‘Mijn Heer’ en ‘monsieur’,

‘mevrouw’ en ‘(me)juffrouw’ kwam in de stad Groningen voorlopig een einde

in de Franse tijd met de introductie van de aanduiding ‘Burger(es)’, zoals Willem

van den Hull spijtig noteerde.

Van den Hull was in Haarlem geboren als een zoon van een brievenbesteller en

behoorde derhalve daar niet tot de hogere burgerij, evenmin in Groningen, waar hij

werkte als Franse onderwijzer. Zijn leerlingen kwamen wel uit dat milieu, zij

spraken hem aan met ‘Mijn Heer’. Van den Hull keek daarvan op. Hij schreef:

‘voordat ik daaraan gewend was, meende dat men mij voor de fop hield. Want

welk een onderscheid tusschen deezen eernaam en dien van Willem’.

Maar, zo vervolgde hij teleurgesteld:

‘in hetzelfde jaar, waarin door de komst der Franschen de Titel van Mijn Heer en

Mevrouw in dien van Burger en Burgeres veranderd werd, bekwam ik dus den

eernaam van Mijn Heer.’
960

Nadat de nieuwe aanspreektitels Burger en Burgeres in onbruik raakten, herleefden

de oude. De opgelegde gelijkheid had te kort geduurd om standsverschillen te

elimineren. Het subtiele onderscheid tussen ‘Mijn Heer’ en ‘Monsieur’ was nadien

wel iets vervaagd: doopsgezinde mannen die zeker niet tot het raadscircuit

behoorden, werden bijvoorbeeld sedertdien ook af en toe als ‘Heer’ aangeduid.961

De overgrote meerderheid van de stadsbevolking ging ook na de Franse tijd echter

nog steeds zonder aanspreektitel door het leven.

RHC GrA, FM, inv. nr. 206, Memoires van Gilles Mesdag betreffende zijn jeugd in Groningen en

zijn opleiding te Amsterdam.

Nog tot diep in de twintigste eeuw werd op het Groninger en Drentse platteland een standsverschil

aangegeven met de aanspreektitels ‘vrouw’, ‘mevrouw’ en ‘mijnheer’. Ook was het toen nog

gebruikelijk dat eenzelfde vrouw in hogere sociale kringen met mevrouw werd aangesproken, terwijl

zij in lagere sociale kringen slechts met juffrouw werd aangesproken: vriendelijke mededeling mevr.

mr. T.H.M. Flik, auteur van onder andere de rechtshistorische studie De snik van Kiel-Windeweer,

ofwel het Kielster veer 1798-1949, als een voorbeeld van de Veenkoloniale Trekschuitvaart (Bedum

2003).

959. Sypkens Smit, Leven en werken, 524.

960. Van den Hull, Autobiografie, 231.

961. Bijvoorbeeld: Hindrik Popkes van Delden (1743-1780) in: RHC GrA, RA, III-x-213, fol. 99vo, 2

september 1803, Groningen. Hindrik Bolte Wzn, Arend van Olst en Izaak van Delden (1742-1819)

in: RHC GrA, RA, III-x-223, fol. 16vo, 25 mei 1808, Groningen.
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Doopsgezinden en aanspreektitels

Groninger Oude Vlamingen werden pas vanaf omstreeks 1770 regelmatiger met

de aanspreektitels ‘monsieur’, ‘(me)juffrouw’ of ‘juffer’ aangeduid in officiële

documenten, daarvoor slechts incidenteel en dan vooral leden van de families

Modderman en Alring. In 1723 werd houtzager en koopman Jan Popkes Houttuijn

(ca. 1672-1751) bij het opstellen van de huwelijksvoorwaarden van zijn dochter

Geertje (1701-1761) met Mattheus Jans van Calcar (1698-1778) aangeduid als

‘monsieur’. Een aantal jaren later, in 1733, genoot azijnmaker Harmen Geerts Alring

(ca. 1702-1761) dezelfde eer, toen hij zijn schoonzuster Ettje Derks Modderman

vertegenwoordigde bij de commissarissen tot de huwelijkszaken wegens haar

voorgenomen huwelijk met Jan Tonckes Modderman.962 Alrings schoonvader,

Derk Jans Modderman (1668-1743) werd in datzelfde jaar eveneens als ‘monsieur’

aangeduid door de commissarissen tot de huwelijkse zaken.963Uit het gebruik van

aanspreektitels mag worden afgeleid dat de families Alring en Modderman al vóór

1750 tot de hoge burgerij werden gerekend in regentenkringen, de groep waaruit de

commissarissen tot de huwelijkse zaken werden gerekruteerd.

De Alrings en Moddermannen behoorden op dat moment zeker niet tot het

patriciaat. Het tweede huwelijk van de eerder genoemde Ettje Modderman met

H.C. Hoising zorgde daarom voor problemen op het terrein van aanspreektitels.

Hoising werd namelijk altijd met ‘Mijn Heer’ aangeduid, zijn eerste vrouw, J.J.S.

Douglas, met ‘Mevrouw’.964 Hoising had de ambachtsheerlijkheid Herpt in leen

gehad en behoorde tot het stedelijke patriciaat. Hij was één van de hoofd-

participanten van de WIC, kamer Stad en Lande, boekhouder van het Heilig

Geestgasthuis, alsmede ouderling van de Martinikerk.965 Het verschil in sociale

positie tussen de echtelieden Hoising en Modderman kwam tot uitdrukking in hun

mutueel testament: hij werd met ‘De Heer’ aangeduid, zijn rijke, zo niet veel

rijkere, echtgenote slechts met ‘vrouw’.966

Na circa 1770 werden voor Groninger Oude Vlamingen vaker aanspreektitels

gebruikt. Het ging dan vrijwel steeds om leden uit de families Van Delden,

Hesselink, Hulshoff, Miedema/Medendorp, Modderman en Van Olst.967

In tegenstelling tot de Groninger Oude Vlamingen waren vanaf de eerste

decennia van de achttiende eeuw aanspreektitels al zeer gebruikelijk bij verschil-

lende families die tot de Verenigde Waterlanders en Vlamingen behoorden. De

‘monsieurs’ en ‘(me)juffrouwen’ behoorden in die tijd vrijwel uitsluitend tot de

962. RHC GrA, BS, inv. nr. 178, Ondertrouwboek, fol. 4, 24 januari 1733, Groningen.

963. Ibidem, fol. 3, 10 januari 1733, Groningen (Arend van Olst en Grietje Stoffers).

964. Bijvoorbeeld: RHC GrA, toegang 1329, Diaconie van de Hervormde Gemeente te Groningen (1),

1521-1968, inv. nr. 954, ‘Regester van Lijcklakens’, fol. 954, fol. 75, 4 november 1754, Mevrouw

J.J.S. Douglas, vrouw van de Heer H.C. Hoising.

965. Van Winter, De Westindische Compagnie, 179 en A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden.

Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814 (Assen/Amsterdam 1977) 903.

966. RHC GrA, RA, III-ij, 26 juni 1761, Groningen: testament van H.C. Hoising en Ettje Derks

Modderman. Feenstra, Spinnen in het web, 239, haalt een vergelijkbaar geval van statusverschil

aan. Jonker Eilco Onsta Tjarda van Starkenborgh (1697-1750) huwde met een niet-adellijke dame

die in archivalia eveneens met ‘vrouw’ in plaats van ‘mevrouw’ werd aangeduid.

967. De familie Alring was inmiddels uitgestorven, de familie Houttuijn werd niet meer als zodanig

aangeduid.
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families De Booser, Deknatel, Van Delden, Denijs en Knijpinga. In de tweede helft

van de achttiende eeuw kwamen daar de families Van Geuns en Van Bergen bij.

Er zijn in de gehele achttiende eeuw geen aanspreektitels gebruikt voor

Zwitserse doopsgezinden in de stad.968

IV.2.3 Vermaners, diakenen en Oudsten

In 1725 brachten de mannelijke lidmaten van de gemeente van Groninger Oude

Vlamingen hun stem uit om twee nieuwe vermaners te kiezen.969Op 29 broeders,

een derde van de mannelijke lidmaten, werd één of meer stemmen uitgebracht.

Kleermaker Laurens Warners Nordena (1685-1757) en lakenkoopman Jacob

Willems Hesselink (1684-1768) werden met grote meerderheid verkozen. De

uitverkiezing van een eenvoudig kleermaker tot vermaner lijkt op een egalitaire

structuur te wijzen. Minder dan de helft van de uitgebrachte stemmen ging naar

mannen die tot de meest vermogende lieden van de gemeente gerekend moesten

worden op dat moment.970 Mits kiezers overtuigd waren dat iemand over de

vereiste kwaliteiten beschikte, kon ieder gehuwd mannelijk lidmaat, zonder

aanzien des persoon, tot vermaner worden uitverkozen. De lekenvermaner was

in beginsel primus inter pares onder de broeders. Gezag moest hij verdienen door

de wijze van taakinvulling en levenswijze.971 Pas met de intrede van de gestu-

deerde predikant lijkt een verschil te ontstaan in sociale status tussen de predikant

en zijn gemeente: hij had als een van de weinigen gestudeerd en was (meestal)

afkomstig uit een gegoede familie.972 Net als bij de gereformeerde kerk werd het

Woord voortaan door gestudeerde zonen uit de hogere burgerij verkondigd.

Warners’ verkiezing vormde echter de uitzondering die de hoofdregel beves-

tigde. Al in het midden van de zeventiende eeuw was helemaal geen sprake meer

van een egalitaire gemeentestructuur. Ondanks de verkiezingen waren diakenen en

vermaners vrijwel uitsluitend afkomstig uit (dezelfde kring van) gegoede families.

968. Behalve de wachtgeldlijst van 1700, is van de Vlaamse gemeente geen jongere ledenlijst bekend.

De welvaart van leden van de Vlaamse gemeente bleef ver achter bij de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen, alsmede bij de Groninger Oude Vlamingen, zie par. IV.1.2. Het ligt daarom niet voor de

hand dat de aanspreektitels voor Vlaamse doopsgezinden zijn gebruikt.

969. RHC GrA, archief 1425, DGG, inv. nr. 2, Lijsten met uitslagen van de verkiezing tot oudste, dienaar in

het woord, diaken en opziener. Uit het document wordt niet duidelijk volgens welke regels de

verkiezing verliep. Nogal wat stemmers brachten namelijk verschillende stemmen uit. In totaal werden

212 stemmen uitgebracht door 88 verschillende personen. Dat kunnen geen stemmen bij volmacht zijn

geweest, omdat de gemeente niet veel meer mannelijke leden telde op dat moment. In 1729 waren dat

er namelijk ongeveer negentig. Mogelijk zijn er meer stemronden gehouden.

970. Deze elf zijn: Pieter Derks Medendorp, Izaak Alles Miedema, Frerik Freriks, Toncko en Derk Jans

Modderman, Abraham Berends Hulshoff, Jacob Willems Hesselink, Geert Gerrits van Olst, Berend

Popkes Houttuijn, Gerrit Mattheussen van Calcar en Derk Jans Backer, zie par. IV.1.

971. In uitzonderlijke omstandigheden kon een vermaner zijn functie verliezen. Derk Jans Backer (1670-

1761) was in 1706 tot vermaner verkozen en nog datzelfde jaar gevraagd terug te treden vanwege

verschil in schriftuurlijke opvattingen, zie: RHC GrA, DGG, particulier aantekenboek Jacob Derks

Huizinga, fol. 194-195 (reeds vermist in 1970). In 1725 genoot Backer zoveel vertrouwen dat hij tot

de zes mannen behoorde die de meeste stemmen verwierven.

972. Zie par. III.7.
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Gegoedheid van een kandidaat-diaken gaf vertrouwen dat hij ook verstandig met

de gemeentefinanciën om kon springen. Bij de twee grootste doopsgezinde

gemeenten bleef de vervulling van de functie van diaken doorgaans in handen

van dezelfde gegoede families. De belangstelling van gegoede doopsgezinden voor

de positie van diaken verslapte dus niet, zoals bij gereformeerden in de loop van de

achttiende eeuw. Voor toekomstige bestuurders werd het namelijk onaantrekkelijk

om de functie van diaken, als opstapje naar een regeringsfunctie, te vervullen,

omdat in de loop van de eeuw de stadsregering uit een steeds kleinere kring werd

aangevuld.973Voor doopsgezinden was dat tot 1795 een irrelevante factor.

Bij de verkiezing van vermaners heeft de omvang van het privévermogen

eveneens een rol gespeeld. Een uitverkiezing tot vermaner mocht niet geweigerd

worden; een kiezer realiseerde zich waarschijnlijk wat hij de uitverkozene

financieel aandeed. De taakuitoefening drukte op diens verdiencapaciteit, een

vermaner werd namelijk niet bezoldigd.974 De aanschaf van benodigde theologi-

sche boeken zorgde voor een extra aanslag op zijn vermogen. Zo zag Hindrik

Pieters Swart uit Neustadt-Gödens (Oost-Friesland) zich geconfronteerd met de

financiële consequenties van zijn uitverkiezing tot vermaner in 1756. Swart richtte

daarom een verzoek aan zijn gemeente. Hij stelde dat

‘hy eerst nieuwelijks in huyshoudinge getreeden, niet wist hoe zyn kostwinninge

sou gaan, en in (dien: MK) die niet voordeelig zynde, oft niet bestaanbaar

konnende leeven zoude hem (de uitverkiezing: MK) seer drukken.’

Hij verzocht

‘dat men hem geen onmoogelyke last op leggen wilde.’
975

Swart had daarom twee wensen die werden ingewilligd: de gemeente zou een

knecht gaan betalen om zijn werk over te nemen als hij met de predikdienst bezig

was en de gemeente stelde hem boeken ter beschikking.

De noodzakelijkheid van een zekere financiële welstand om als vermaner en

diaken te kunnen functioneren, verklaart evenwel niet geheel dat in de twee grootste

doopsgezinde gemeenten van de stad beide functies onevenredig vaak door leden uit

dezelfde families werd vervuld. In beide gemeenten hadden een paar families deze

functies aan zich weten te trekken, ofschoon er meer gegoede families waren. Dat

wijst op een sociale ongelijkheid binnen de gemeente. De verkiezingen waren

helemaal niet zo egalitair als ze lijken. De eenvoudige kleermaker die vermaner

werd, vormde de uitzondering die de hoofdregel bevestigde.

Vermaners als Derk Alles (1639-1711) en diens zoon Alle Derks (1670-1733),

beiden tevens Oudste bij de Groninger Oude Vlamingen, bouwden zoveel gezag op,

zowel binnen als buiten de eigen gemeente, dat dit afstraalde op hun naaste

973. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 133.

974. Bij de Groninger Oude Vlamingen genoot de eerste lekenvermaner pas vanaf 1772 een jaarlijks

traktement van achthonderd gulden, zie par. IV.1.

975. UBA, HS 65-100.
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familieleden en hun uitverkiezing voor functies binnen de gemeente vergemakke-

lijkte.976

Al in de zeventiende eeuw waren de functies van vermaners en diakenen bij de

Groninger Oude Vlamingen hoofdzakelijk in handen van de ‘oud’-geld families

Block/Mabé (in vrouwelijke lijn voortgezet door Hesselink) en M(i)edema/Mede-

ndorp.977 In de achttiende eeuw kwam daar nog bij de ‘nieuw’-geld familie Van der

Boogh.978 De helft van de bekende vermaners en diakenen uit de zeventiende en

achttiende eeuw stamden uit genoemde familiegroepen.

Verkiezing van vermaners en diakenen bij de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen in de stad verliep volgens een vergelijkbaar patroon. Ook zij waren

vrijwel altijd uit gegoede kring afkomstig. De familie De Booser wist de vervulling

van deze functies in grote mate aan zich te trekken. In de achttiende eeuw was de

helft van de diakenen uit deze familie afkomstig.979 Zo waren zelfs vanaf 1776

zowel de vermaner als drie van de vier functionerende diakenen elkaars zwager.980

976. Dat diakenen en vermaners een voorname positie innamen binnen hun gemeente blijkt ook daaruit

dat ze bij de Verenigde Waterlanders en Vlamingen eigen kerkbanken bezaten, zie: RHC GrA,

DGG, inv. nr. 1321.

977. Tot de families Block/Mabé/Hesselink kunnen worden gerekend: Jan Arends (Block) (1586-1635),

diens zwager Jan Jans Mabé (gest. 1638), alsmede vermaner en Oudste Arend Jans Block (1610-

1679) (zoon en neef van voornoemden). Arends schoonzoon Willem Jacobs Hesselink (1648-1720)

was vermaner. Diaken Berend Feddes (1625-1692) was gehuwd met de weduwe van Arends broer

Egbert Jans (1619-1654). Diaken Hindrik van Calcar (ca. 1649?-1694) was gehuwd met een

dochter van genoemde Egbert Jans. Vermaner Fedde Idskes (1660-1693) was weer een kleinzoon

van zijn gelijknamige grootvader die gehuwd was geweest met Egbertje Jans Mabé (gest. 1662-66).

De vermaners Jacob Willems Hesselink (1684-1768) en Willem Arends Hesselink (1707-1768)

waren respectievelijk zoon en kleinzoon van voornoemde Willem Jacobs Hesselink. Eind acht-

tiende eeuw waren nog eens drie nazaten Hesselink diaken, zie bijlage 4.

Tot de familie M(i)edema/Medendorp kunnen worden gerekend: vermaner en Oudste Derk

Alles (1639-1711), diens (schoon-)zonen de vermaner en Oudste Alle Derks (1670-1733), diaken

Pieter Derks (1677-1737), diaken Joris Simons (gest. 1740), gehuwd met Catalijntje Derks, en

vermaner Egbert Pieters, gehuwd met de weduwe van Reinder Derks. Voorts de zoon van Alle

Derks, diaken Izaak Alles Miedema (1696-1781), vermaner Alle Pieters Medendorp (ca. 1705-

1756) (zoon van voornoemde Pieter Derks), diaken Klaas Gerrits Bleeker (1734-1815), gehuwd

met Eefje Alles Medendorp, en diens halfbroer Pieter Arends Volmer (1722-1781).

978. Vermaner Teunis Freriks (1675–1747), diens broer diaken Frerik Freriks van der Boogh (1685-

1746), diens zoon vermaner Frerik Freriks van der Boogh (1722-1801) en diaken Teunis Derks van

Delden (1737–1804), kleinzoon van voornoemde Teunis Freriks.

979. Hiertoe kunnen gerekend worden: diaken Jan de Booser (1634-1714), zijn schoonzoon, diaken

Izaak van Delden (1664-1728), Jans kleinzonen diaken Jan van Delden (1700-1770), diaken Gerrit

Lamberts Knijpinga (ca. 1695?-1752) en Frederik de Booser (1696-1757). Voorts de aangehuwde

kleinzonen van genoemde Jan de Booser: vermaner Jacobus Rijsdijk (1694-1744), gehuwd met

Henrica van Delden, en Abraham Deknatel (1711-1775), gehuwd met Sara de Booser. Laatst-

genoemden waren weer de (schoon-)ouders van de vermaner Egbertus Hoekstra en van de drie

diakenen Willem Deknatel (1745-1817), Jan Simons Blaupot (ca. 1743-1813) en Pieter van Bergen

(1744-1816).

980. Pas in 1829 werd dat verboden. Niemand mocht vanaf dat jaar diaken worden als een vader, broer

of zwager van betrokkene in de kerkenraad zitting had, zie: SAA, VDGA, inv. nr. 1387,

Aantekeningen door ds J. Huizinga uit de notulen van de doopsgezinde gemeente Groningen

over 1810-1846.
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De overige vermaners en diakenen waren afkomstig uit gegoede kooplieden-

families Botterman en Denijs.981

Het voorgaande bevestigt de door Zijlstra gesignaleerde olichargisering van het

doopsgezinde kerkbestuur vanaf de zeventiende eeuw.982 Hajenius nam dezelfde

ontwikkeling waar in de stad Utrecht.983

IV.2.4 Verdeftiging: familiebesef en standsbesef

Het patriciaat in de Republiek verdeftigde in de zeventiende eeuw.984 Ook in de

stad Groningen. Het kopieerde de leefwijze van adel. De zich daar weer onder

bevindende, sociale laag spiegelde zich weer aan het patriciaat, daarbij geholpen

door een financiële welstand die niet voor hen onder hoefde te doen. Feenstra

neemt deze ontwikkeling bij de subelites in het gewest Stad en Lande voor het

eerst waar in de achttiende eeuw.985

Dat stad-Groninger doopsgezinden in materiële zin hun patricische stadgenoten

begonnen na te volgen, bleek al.986 Dat doopsgezinden eveneens verhoogde

belangstelling voor hun familiegeschiedenissen begonnen te tonen, blijkt uit het

tezelfdertijd aanleggen van familieregisters.987 Voor adellijke families was een

overzicht van adellijk voorgeslacht van nut voor toelating tot een ridderschap. Voor

patricische families dienden familieregisters ter bevestiging van voornaamheid en

respectabele afkomst. Voor doopsgezinde families was dat binnen hun sociale

kring eveneens van belang. De afstamming van een zestiende-eeuwse doperse

martelaar was steeds mondeling overgeleverd. Het herinnerde de nazaten aan

standvastigheid in geloof en droeg tegelijkertijd bij aan de doopsgezinde identiteit

van de familie. Zo mogelijk werd de familierelatie met deze vroeg doperse periode

versterkt door voorwerpen. De nazaten van martelares Mayken Boosers (ca. 1532-

1564) gaven, van grootvader op gelijknamige kleinzoon, het onooglijke ver-

droogde peertje door dat Boosers tijdens haar gevangenschap aan haar vijfjarig

zoontje had meegegeven.988De aanleg van familieregisters maakte het eenvoudiger

om deze kennis van voorzaten door te geven. De registers konden nog een derde

981. Bij de Oude en Nieuwe Zwitsers was minder sprake van een monopolie door bepaalde families op

de benoeming van vermaners en diakenen. De familie Leutscher leverde slechts twee vermaners in

de achttiende eeuw.

982. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, 441.

983. Hajenius, Dopers in de Domstad, 68.

984. Zie bijvoorbeeld Kooijmans, Onder regenten, 210 en Prak, Gezeten burgers, 261.

985. Feenstra, Spinnen in het web, 27.

986. Zie par. III.5. en par. III.6.

987. Al in 1866 wees J.G. de Hoop Scheffer op deze familieregisters als kostbare bouwstoffen voor de

doopsgezinde geschiedenis, zie: J.G. de Hoop Scheffer, ‘Het geslacht Sleutel’, Doopsgezinde

bijdragen 6 (1866) 51-90.

988. Het peertje wordt bewaard in Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bibliotheca Mennonitica.

Blijkens een notitie van de hand van de stad-Groninger zilversmid Jan de Booser (1634-1714)

had hij het peertje van zijn grootvader J(oh)an(nes), ook wel Hans, de Booser gekregen. In 1767

was het voorwerpje eigendom van diens kleinzoon Jan van Delden (1700-1770), zie: NA, CVD,

inv. nr. 7, Geslagtboekje van vader Izak van Delden en moeder Sara de Bozer, opgesteld 28 mei
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functie hebben: in een tijd van huwelijksendogamie verstrekten zij als een soort

Almanach de Gotha de nodige inlichtingen over potentiële huwelijkskandidaten.989

Voor de aanleg van de eerste achttiende-eeuwse doopsgezinde familieregisters

werd gebruikgemaakt van losse aantekeningen in familiebijbels en aantekeningen-

boekjes. Deze aantekeningenboekjes werden in de zeventiende eeuw veelvuldig

bijgehouden door brede lagen van de bevolking in de Republiek, ook door

vrouwen.990 In deze boekjes werden niet alleen geboorten en overlijdens aange-

tekend, maar ook belangrijke gebeurtenissen. Voor zover deze bronnen onvol-

doende materiaal opleverden, werden voor de aanleg van geslachtsregisters actief

naaste familieleden geraadpleegd voor het inwinnen van inlichtingen. Vrouwelijke

familieleden namen het vervaardigen van deze geslachtsregisters serieus ter hand.

In 1728 liet M. Teyler-van Geleyn al een stamboom van de familie Teyler in druk

verschijnen.991 In Groningen maakte bijvoorbeeld Johanna van Delden (1704-

1782) een register voor haar broer.992Ook de schoonmoeder van Margaretha van

Delden (1744-1811), verzocht haar naaste familie hun kennis van de familierelaties

voor haar op schrift te zetten.993 Het resultaat van al deze inspanningen waren

familieregisters waarin alle nazaten van de eerst bekende voorouder in mannelijke

en vrouwelijke lijn werden genoteerd.994Slechts in een enkel geval werd een begin

1767 voor mijn broer Jan van Delden, fol. 18. In later tijd werd het eigendom van diens kleinzoon

Jan van Geuns (1764-1834).

Zie over het peertje: S. Cramer, ‘Martelaarsrelieken’, Doopsgezinde bijdragen 38 (1898) 107-

122 en S. Cramer, ‘Martelaarsrelieken’, Doopsgezinde bijdragen 42 (1902), 150-171.

989. Zie par. VIII.2.

990. RHC GrA, FM, inv. nrs. 314-316 en 318, bevatten een aantal van deze zeventiende-eeuwse

notitieboekjes van de familie. HUA, FVG, inv. nr. 4, ‘Grootvader Hidde Tjaerts Roos memorie-

boek’, aantekeningen van Hidde Tjaard Roos, voornamelijk van zakelijke aard, 1668-1691,

alsmede aantekeningen betreffende andere familieleden over de periode 1623-1667. De Groninger

lakenkoopman Jacob Derks Huizinga (1659-1736) had een 290 pagina’s tellend aantekenboek

aangelegd. Het is sinds 1970 vermist. Een belangrijke bron voor de Nederlandse doopsgezinde

geschiedenis is het jongere aantekenboek van de Utrechtse doopsgezinde predikant Joannes

Cuperus (1725-1777). Het bevindt zich in particulier bezit.

991. M. Teyler-van Geleyn, Stam-boom der Teylers; of geslacht-register der nakomelingen van Thomas

Teyler en Pryntje vande Kerkhoven: Beginnende met het jaar 1562 en strekkende tot den jaare 1728

(Amsterdam 1728).

992. NA, CVD, inv. nr. 7, Geslagtboekje van vader Izak van Delden en moeder Sara de Bozer, opgesteld

28 mei 1767 voor mijn broer Jan van Delden.

993. J.Th. de Raadt, ‘De Raadt’, De Navorscher. Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig

verkeer tusschen allen, die iets weten, iets te vragen hebben of iets kunnen oplossen 12 (1879)

215-218.

994. Van stad-Groninger families die tot de Verenigde Waterlanders en Vlamingen behoorden zijn

ondermeer registers bewaard van de familie De Booser en Glimmer: HUA, FVG, inv. nr. 82,

Genealogie van de familie De Booser over de periode 1569-1805, opgesteld door J.G. de Booser, en

HUA, FVG, inv. nr. 83, ‘Geslagtsregister’ van de familie Glimmer over de periode 1449-1660,

opgesteld door Cornelis Joosten Glimmer. Dat van de familie Van Delden werd al eerder genoemd.

Van Groninger Oudvlaamse families zijn ondermeer registers bewaard van de familie Mabé

(particulier bezit) en van de familie Hesselink (in bezit van Historisch Centrum Ol Eel te

Paterswolde). Behalve het door Johanna van Delden opgestelde register, bestaat ook een exemplaar

dat de Groninger Oudvlaamse tak van de familie beschrijft, zie: UBA, HS 65-350, Geslachtsregister

van de familie Van Delden. No. 1.
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gemaakt met de aanleg van een familiearchief waarin ook zaken met een niet-

financieel karakter werden bewaard voor het nageslacht.995

De verdeftiging van stad-Groninger doopsgezinden in de achttiende eeuw blijkt

voorts uit nieuw vervaardigde familiewapens en verfraaiing van namen. Voor hun

(handels)correspondentie gebruikten ze al lakzegels. De oude signetten met indivi-

duele huismerken en initialen werden in de loop van de achttiende eeuw vervangen

door familiewapens.996Als uitdrukking van de familie- en eigen identiteit werden de

nieuwe wapens voortaan ook gebruikt ter decoratie van gebruiksvoorwerpen. Het

Groninger Museum bezit bijvoorbeeld een wortelnoten kast uit de jaren 1730 van

de familie Modderman met het familiewapen in reliëf in het midden van de kroon

(afb. 78). Anderen lieten hun nieuwe wapen voortaan aanbrengen op hun grafzerk.997

De verfraaiing van voornamen zette later in dan het gebruik van familiewapens.

Pas in de tweede helft van de achttiende eeuw bekommerden gegoede families zich

ook om hun namen. Het patronymicum werd al vanaf het begin van de zeventiende

eeuw aangevuld met een familienaam. Voordelen in het handelsverkeer hadden het

veelvuldige gebruik van familienamen bespoedigd.

Het stedelijke patriciaat voerde al in de zeventiende eeuw familienamen, zonder

toevoeging van een patronymicum. Pas in de tweede helft van de achttiende eeuw

raakten bij de mannen uit families zoals Van Geuns, Hesselink, Hulshoff, Modder-

man en Van Olst het patronymicum in onbruik. Verwarring tussen gelijknamige

personen werd voorkomen door achter de familienaam een afkorting te plaatsen.

De drie gelijknamige Groninger neven Gerrit van Olst onderscheidden zich

bijvoorbeeld van elkaar door de toevoeging Azn, Bzn en Hzn.

Mannelijke voornamen werd verfraaid met de uitgang –us. De kleinzoon van

Alle Medendorp (ca. 1705-1756) ging bijvoorbeeld niet meer als Alle, maar als

Albertus Medendorp (geb. 1764) door het leven. Vrouwelijke voornamen werden

verfraaid tot voornamen eindigende op –a. Zo werd Martien Martha, Trijntje

Catharina, Dieuwertien Debora, Grietien Margaretha, Heiltien Heilina en Eefien

Eva.998De verfraaiing kende haar grenzen. Het gebruik van dubbele voornamen, in

995. Jan Pieters Cremer (1764-1844) legde de basis voor het familiearchief De la Lande Cremer. Het

archief is heden ten dage in verschillende delen uiteen gevallen. Eén deel bevindt zich in het

Nederlandsch Economisch-Historisch Archief te Amsterdam (NEHA), Bijzondere collecties, toe-

gang 96, Firma De la Lande Cremer & Co., Bolsward, en één in NEHA, Bijzondere collecties,

toegang 256, Jac. De la Lande. Een derde deel met voornamelijk negentiende-eeuwse correspon-

dentie bevindt zich thans in particulier bezit te Dronryp.

Zie over dit archief: C.F. Nanninga-van Lessen, ‘De geschiedenis van het familiearchief De la

Lande Cremer’, De Nederlandsche Leeuw, Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genoot-

schap voor Geslacht- en Wapenkunde 85 (1968) 136-146.

996. Hindrik Waerma maakt bijvoorbeeld melding van zijn ontwerp van een familiewapen: zie: SAA,

ADG, AHW.

997. In de Martinikerk bevond zich de grafzerk van vermaner Eppo Botterman en zijn derde vrouw

Mena Crans. Hierop was een gedeeld wapen aangebracht bestaand uit: (I) een staand vat, vergezeld

met de letters E.B. en (II) op een terras een voor een boom staande eenhoorn. Op de grafzerk van

Harmen Barlagen (1701-1764) en zijn vrouw Fennigje Barlagen-van Calcar stonden twee wapens.

Het rechterwapen bevatte een waterscheprad, het linker drie, misschien oorspronkelijk vijf

schelpen, zie: Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden, 327-328 en 341 (nrs. 1597, 1709A en

1712).

998. Deze voorbeelden van verfraaiing zijn ontleend aan vrouwen uit de families Alring, Van Calcar,

Van Delden, Van Geuns, Hulshoff en Medendorp.
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kringen van adel en patriciaat zeer gebruikelijk, werd niet overgenomen. Evenmin

voerden stad-Groninger doopsgezinden deftiger voornamen in die op geen enkele

familietraditie konden bogen. Voornamen als Henriëtte, Pauline of Louise bleven

voorbehouden aan de kringen waartoe voornoemde doopsgezinde families niet

behoorden. Aan de familienamen werd weinig versleuteld. In de achttiende eeuw

werd al op grote schaal van familienamen gebruikgemaakt door doopsgezinden. In

een enkel geval werd een tweede achternaam toegevoegd, zoals in het geval van de

familie Alring Hesselink.

IV.2.5. Tot besluit

Uit het onderzoek naar de hoogste woonkwaliteitspositie van doopsgezinden in de

stad Groningen blijkt het om dezelfde families te gaan die de voornaamste

economische positie bekleedden. Uit het gebruik van aanspreektitels volgt dat

deze families werden erkend als lid van de subelite. Een onderscheid tussen ‘oud’

en ‘nieuw’ geld speelde daarbij geen rol. Wel maakte het verschil of men tot de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen behoorde dan wel tot de Groninger Oude

Vlamingen. Eerstgenoemden werden eerder als gelijken erkend door de stedelijke

hoge burgerij. Daarbij speelde onmiskenbaar een rol dat zij, anders dan de Groninger

Oude Vlamingen, deftiger beroepen als apotheker en geneesheer uitoefenden en er

eerder een vergelijkbare leefstijl (denk aan hun kleding) op na hielden.

Al was de economisch prominente positie van de Groninger Oude Vlamingen

in de stad al zeer duidelijk omstreeks 1730 en werd dat nog eens bevestigd door

hun woonkwaliteitspositie in 1765, pas in de tweede helft van achttiende eeuw

werden de rijkste Groninger Oude Vlamingen erkend als leden van de hoge

burgerij. Dat een aantal families al in 1700 de vervulling van vacatures voor diaken

of vermaner aan zich had weten te trekken, bespoedigde deze erkenning niet. Wel

hielp het netwerk dat men verkreeg door te verkeren in kringen van de Waalse

kerk. De families Alring en Modderman werden mede daardoor al in de eerste helft

van de achttiende eeuw als leden van de subelite erkend.

Ondanks de sociale stijging van de Groninger Oudvlaamse bovenlaag, die de

onderlinge verschillen binnen de gemeente deden toenemen, slaagde deze ge-

meente er in de sociale onderkant voor de gemeente te behouden. Deze onderkant,

die nooit meer dan een derde van de leden uitmaakte, bleef zich bij de geloofs-

gemeente thuis voelen. De ledendaling was immers niet veroorzaakt door de

overgang naar andere kerkelijke gezindten. De Verenigde Waterlanders en Vla-

mingen waren die onderkant mogelijk al kwijtgeraakt vóór 1700.

De Vlaamse en de Zwitserse doopsgezinden namen in de achttiende eeuw in de

stad een sociaal marginale positie in. Nader onderzoek is vereist om de statuspo-

sitie van het gereformeerde en katholieke deel van de stadsbevolking te bepalen.
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IV.3. Politieke machtspositie van stad-Groninger doopsgezinden

‘… De Mennoosgezinden,

Waar van zig verscheidene daaronder bevinden,

Een Modderman, van Olst en diergelijke snaken,

Gaan nu hun geloov blijmoedig versaken,

en zijn de slimst’ om ’t daartoe t’ animeren.’
999

Zoals hierboven genoemd, richt een onderzoek naar de machtspositie van groepen

in de Republiek zich op de uitoefening van functies als lidmaatschap van stads-

bestuur, admiraliteit of de Staten-Generaal. Ook het bezit van heerlijke rechten is

daarbij van belang. Tijdens het Ancien Régime levert een dergelijk onderzoek

echter relatief weinig op. Er is sprake van een tweedeling in de samenleving: een

deel had politieke macht, het andere deel, waaronder doopsgezinden, niet.

Over de periode dat doopsgezinden voor het eerst publieke macht gingen

uitoefenen en over de politieke ontwikkelingen die daaraan vooraf gingen, zijn

voor de stad Groningen al twee grondige studies voorhanden.1000 Daarnaast

verschaft een verzameling biografische gegevens van de homines novi van 1795

al het nodige inzicht in de personen die bestuurlijke functies vervulden na 1795 in

de stad Groningen.1001 Deze drie studies dienen als basis voor het navolgende

onderzoek naar de politieke machtspositie van stedelijke doopsgezinden. Dat

onderzoek concentreert zich op nieuwe of onderbelichte aspecten. Als eerste wordt

onderzocht of doopsgezinden vóór 1795 pogingen hebben ondernomen om

politieke macht te verwerven. Zijn bijvoorbeeld tot aan de omwenteling in 1795

welgestelde mannen van doopsgezinde huize in grote getale gereformeerd lidmaat

geworden om aan hun ambities naar politieke invloed vorm te kunnen geven?

Welke rol speelden de verschillende denominaties van doopsgezinden bij de roep

om staatkundige hervormingen in 1748 en in de patriottentijd?1002 Ten slotte zal

onderzocht worden welke relatie bestaat tussen de bevindingen van het voorgaande

onderzoek naar de economische machts- en statuspositie van de stad-Groninger

doopsgezinden enerzijds en de stad-Groningse doopsgezinde homines novi van

1795 en eerstvolgende jaren anderzijds.1003

999. G. van Alphen, Catalogus der pamfletten van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen

1542-1853 (Groningen 1944), nr. 1652, De Oude Staatsman in Conferentie met zijn aanhang. In ’t

Jaar 1785, geciteerd gevonden bij: Van der Meer, Patriotten in Groningen, 109.

Slim = erg (Gronings).

1000. Van der Meer, Patriotten in Groningen en H.A. Kamphuis, Stad en Lande tĳdens de Bataafse

Republiek. Bestuurlĳke en gerechtelĳke verhoudingen in Groningen, 1795-1807. Groninger

Historische Reeks 29 (Assen 2005).

1001. H. Boels, ‘Homines novi?’, in: P. Brood, P. Nieuwland en L. Zoodsma (red.), Homines novi. De

eerste volksvertegenwoordigers van 1795 Thesaurus VI (Amsterdam 1993) 1-27.

1002. Deze vraag ziet slechts op de twee grootste denominaties. De Vlaamse gemeente was namelijk aan

het eind van de achttiende eeuw allang opgeheven, de Oude en Nieuwe Zwitserse gemeenten

kwijnden weg.

1003. Zie par. IV.1. en par. IV.2.
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IV.3.1 Politiek machtsstreven van stad-Groninger doopsgezinden, tot 1795

Voor de omwenteling van 1795 was voor een buitenstaander een politieke

machtspositie niet eenvoudig te bereiken. In de stad Groningen was dat niet

anders dan elders in de Republiek.1004Na de reductie sloten de homines novi van

1594 steeds meer de rijen. Voor een politieke nieuwkomer vormde lidmaatschap

van de gezworen meente een eerste stap in de richting van het regeringscircuit. Het

vergde daarna verschillende generaties, voordat een nieuwe (gereformeerde)

familie zich wist te positioneren als onderdeel van de politieke orde. Huisman

spreekt in dit verband van intergenerationele sociale mobiliteit.1005Voor iemand uit

een doopsgezind milieu zou deze opwaartse beweging pas kunnen beginnen na een

breuk met het voorvaderlijke geloof. Een indicatie of vóór 1795 sprake was van

een politiek machtsstreven onder doopsgezinden vormen daarom de mannen die

overgingen naar de gereformeerde kerk en daadwerkelijk een bestuurlijke functie

wisten te bemachtigen.

Tot 1795 blijken deze mannen maar zeer zelden aan te treffen in de stad

Groningen. Uit de zeventiende eeuw is maar één geval bekend: Wilhelmus

Sijlbaack (gest. 1711). Hij was in 1672 nog oudergewoonte in eigen kring gehuwd

met een doopsgezinde vrouw, maar ging nadien over naar de gereformeerde kerk,

nam plaats in de gezworen meente (1693-1694, 1696-1697, 1699-1700, 1702-1706

en 1708-1711) en werd ontvanger der collaterale successie (1700-1712). Zijn

voorheen doopsgezinde achterneef Jacob Boelens (geb. ca. 1694) vervulde later

dezelfde functies. Een vergelijkbaar geval betreft de gezworene Hindrik van der

Haven (ca. 1700?-1766).1006

De doopsgezinde med. dr. Jacobus Clemmius (ca. 1677/88-1758) kwam het

verst. Clemmius was gereformeerd lidmaat geworden en bracht het tot giltrecht-

heer, kluftheer en gezworene.1007Hij slaagde te huwen in het raadscircuit al kon hij

voor zichzelf daar weinig profijt meer van trekken. Hij was de 64-jarige leeftijd al

gepasseerd, toen hij huwde met de weduwe van Casparus Schultens, in leven

raadsheer, admiraliteitsheer en lid van de Staten Generaal. Casparus was een broer

van Albertus Schultens (1686-1750), hoogleraar Hebreeuws te Franeker en Leiden,

die ondermeer twee dochters in Groningen had wonen. Het huwelijk van een van

deze dochters met een broer van de luitenant-stadhouder A.A. van Iddekinge

1004. Feenstra, Spinnen in het web, 255-256.

1005. Huisman, Stadsbelang en standsbesef, 271.

1006. Hindrik van der Haven was na zijn huwelijk met de doopsgezinde Sijtske Kooystra vanuit

Leeuwarden naar Groningen verhuisd en aldaar in 1726 doopsgezind lidmaat van de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen geworden. Vervolgens ging hij over naar de gereformeerde kerk en

werd hij gezworene. Van der Haven was een broer van beeldhouwer Gerbrand(us) en Theodorus

van der Haven, bouwmeester van het Sichtermanhuis aan de Ossenmarkt en de zonnewijzerpoort in

de Prinsentuin aan de huidige Turfsingel. Zie over Theodorus van der Haven: A.T. Schuitema

Meijer, ‘Bouwstoffen voor de profane bouwkunst in de stad Groningen, tot het begin der 19e eeuw,

in: W.J. Formsma e.a. (red.), Historie van Groningen Stad en Land (2e druk; Groningen 1981) 710-

712. Hindrik van der Haven was voorts een zwager van beeldhouwer Cornelis Kooystra (1712-

1769). Zie over Cornelis Kooystra: J. de Haan, ‘Leven en werk van Cornelis Kooystra (1712-1769),

beeldhouwer’, Gronings Historisch Jaarboek (2003) 59-89.

1007. Een giltrechtheer was lid van het college dat rechtsprak in geschillen over het stapelrecht. Een

kluftheer was toeziener over een kluft (stadswijk).
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(1711-1789) bracht Clemmius in de laatste maanden van zijn leven in familierelatie

met de hoogste regeringskringen van dat moment in de stad.1008

Clemmius is een goed voorbeeld van genoemde intergenerationele sociale

mobiliteit. Zijn overgrootvader Anne Jans (Clemmius) (gest. 1629-35) was nog

schipper. Zijn vader Jacob Lammerts Clemmius (gest. 1721) was inmiddels

apotheker. Clemmius zelf was daarna de eerste van zijn familie die studeerde,

promoveerde en geneesheer werd.

Rond het midden van de achttiende eeuw blijken de gerealiseerde machts-

posities van voormalige doopsgezinden dus verwaarloosbaar klein te zijn geweest.

Al belandde Clemmius in het belangrijkste politieke netwerk van de stad, zijn

kinderloosheid verhinderde het doorgeven van opgebouwd sociaal kapitaal. Ook

genoemde Wilhelmus Sijlbaack stief kinderloos. Voornoemde uitzonderingsgeval-

len bevestigen de regel dat in Groninger doopsgezinde kringen geen uitvoering

werd gegeven aan een eventuele aanwezige wens naar politieke macht door de

dissenterse geloofsgemeente op te geven. Zelfs niet als de economische machts-

positie niet onderdeed voor leden van het regeringscircuit. De mannen die de stap

wel zetten, kwamen vervolgens niet verder dan lidmaatschap van de gezworen

meente. Behalve het gesloten karakter van het raadscircuit, is daarvoor een tweetal

andere factoren aan te wijzen.1009

De eerste factor is dat alleen mannen van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen bereid bleken om gereformeerd lidmaat te worden en in de gezworen

meente plaats te nemen. De druk van buitenaf om het stadsbestuur van nieuw bloed

te voorzien, zou groter zijn geweest als mannen van de Groninger Oude Vlamin-

gen diezelfde bereidheid hadden getoond. Deze gemeente telde immers veel meer

welvarende leden dan de Verenigde Waterlanders en Vlamingen.1010 Deze terug-

houdendheid van Groninger Oude Vlamingen kan niet alleen teruggevoerd worden

op het vasthouden aan geloofsbeginselen. In 1785 bleken die namelijk al niet meer

een brede steun aan vrijkorpsen in de weg te staan. Deze terughoudendheid hangt

daarentegen samen met hun geringere acceptatie als sociaal gelijke.

Mannen uit de gegoede bovenlaag van de Groninger Oude Vlamingen ver-

keerden in de zeventiende en het grootste deel van de achttiende eeuw niet in

dezelfde sociale positie als die van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen.

Generaties langer afzien van een luxere levensstijl, verfijnde manieren en univer-

sitaire scholing, hebben deze mannen op sociale achterstand gezet tot in elk geval

circa 1725. Daarna veranderde dat wel, maar pas in het laatste kwart van de

achttiende eeuw deden Groninger Oude Vlamingen in levensstijl weinig meer

onder voor de gereformeerde hoge burgerij, waaruit nieuwe bestuurders konden

worden gerekruteerd. Gegoede Verenigde Waterlanders en Vlamingen hielden er al

1008. Berend van Iddekinge (1717-1801), weduwnaar van een dochter van de vaker genoemde rijke Jan

Albert Sichterman, hertrouwde op 8 april 1758 te Groningen met Hester Catharina Schultens. In

september 1758 stierf Jacobus Clemmius.

1009. De Zwitserse doopsgezinden namen een zodanig marginale economische en sociale positie in de

stad in, dat zij geen ambities richting stadsbestuur konden verwezenlijken tijdens het Ancien

Régime.

1010. De twee broers Jan en Toncko Modderman, veruit de rijksten van Groninger Oudvlaamse afkomst,

verkeerden in kringen van de Waalse kerk, maar hebben tijdens Ancien Régime geen functies in het

stadsbestuur bekleed.
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eerder een aan de gereformeerde hoge burgerij vergelijkbare levensstijl op na en

werden daardoor eerder als sociaal gelijken beschouwd.

De politieke ontwikkelingen in het laatste kwart van de achttiende eeuw

kwamen in de stad Groningen precies op het moment dat de Groninger Oude

Vlamingen salonfähig waren geworden, zo blijkt ook uit het toegenomen gebruik

van subelitaire aanspreektitels voor deze groep in die tijd. Door het uitbreken van

politieke onrust was een overgang naar de gereformeerde kerk niet meer nodig.

Velen van hen zullen hun hoop hebben gevestigd op een einde aan de regel dat

men tot de gereformeerde kerk diende te behoren om openbare ambten te kunnen

bekleden.1011Beëindiging van dat privilege zou het mogelijk maken een openbare

functie te bekleden, terwijl men doopsgezind lidmaat kon blijven.

1747-1751

Het binnenvallen van Frankrijk in de Republiek in 1747 en de krachteloze houding

van de politiek leidden, tegen de achtergrond van de economische malaise in de

jaren daarvoor, tot onrust in de Republiek.1012 In het gewest Stad en Lande bestond

de voorhoede van de onrust uit onderofficieren van het burgerlijk regiment

(schutterij) en studenten.1013 Volgens Van der Meer moet een groot deel van de

beter gesitueerde stadsbevolking niet tot de opstandigen worden gerekend.1014Dat

zou kunnen betekenen dat stad-Groninger doopsgezinden tijdens de onrust van

1747-1751 weinig van zich hebben laten horen. Vanwege hun geringe aantal zal

het aandeel van doopsgezinde studenten in het oproer in elk geval verwaarloosbaar

zijn geweest.

Als Groninger doopsgezinden in deze jaren toch naar een verandering van het

politieke bestel hebben gestreefd, zullen de ontwikkelingen in de jaren daarna hen

hebben teleurgesteld. Afgezien van enige personele wisselingen in het stadsbe-

stuur, bleef het oude bestuurssysteem namelijk in tact, met meer invloed voor de

stadhouder dan voorheen.

Patriottentijd

In de jaren tachtig begon het in de Republiek weer politiek onrustig te worden.

Vanaf de zomer van 1782 begonnen de patriotten zich ook in de stad Groningen te

roeren. Het verlangen om het staatsbestel te hervormen, werd steeds meer tot

uitdrukking gebracht. Onder de gezworenen groeide bijvoorbeeld het gemor over

de bemoeienis van de stadhouder bij de keuze van nieuwe gezworenen. In

regentenkringen leefde onvrede over de kuiperijen rondom benoemingen door

de Luitenant-Stadhouder Van Iddekinge. In dezelfde tijd leidden de Vierde Engelse

Oorlog en de daarop volgende dreigende oorlog met Oostenrijk tot toenemende

kritiek op het openbaar bestuur en de stadhouder. In de hele Republiek besloot men

tot oprichting van exercitiegenootschappen (vrijkorpsen). Deze nieuwe ‘genoot-

schappen tot de wapenhandel’ moesten de steden gaan beschermen in geval van

1011. G.A. Wumkes, De Gereformeerde kerk in de Ommelanden tussen Eems en Lauwers (1595-1796)

(2e druk; Groningen 1975) 43.

1012. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 19-20.

1013. Zie uitgebreider over de Groningse onrust in 1747-1751: Van der Meer, Patriotten in Groningen, 9-20.

1014. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 20.

230

DEEL II. ‘DE TONEELSPELERS’



oorlog. Een taak die oorspronkelijk door schutterijen werden uitgevoerd, maar die

ondertussen daartoe niet meer waren toegerust. Vanwege de oorlogsdreiging

werden de vervallen schutterijen (burgerregimenten) weer tot leven gewekt. De

vrijkorpsen dienden ter aanvulling, niet als concurrentie.1015

Op 20 november 1784 verplichtte de Brede Raad van Groningen, op verzoek

van het burgerregiment, alle burgers van achttien jaar en ouder in dienst van het

burgerregiment te treden, ongeacht godsdienst.1016 Voor doopsgezinden bleef de

wachtgeldregeling voorlopig bestaan. Zij konden dus nog steeds aan de wapen-

dienst ontkomen. Al was het in zeer bescheiden mate, binnen een maand na

voornoemd raadsbesluit, namen al enige doopsgezinden aan exercitieoefeningen

deel.1017De oprichting van particuliere, vrijwillige exercitiegenootschappen, zoals

het genootschap Voor Onze Duurste Panden (V.O.D.P.), in februari 1785, verlokte

doopsgezinden niet echt tot de actieve wapendienst.1018 In de eerste jaren van de

V.O.D.P. waren doopsgezinden ook daar amper onder de wapenen.1019 In 1785 was

bijvoorbeeld maar één lid doopsgezind, in 1787 slechts een verwaarloosbaar

vijftal.1020 Dat zij in 1787 inmiddels wel actiever deelnamen aan de burger-

regimenten is niet aannemelijk. De totale wachtgeldopbrengst is niet drastisch

lager vergeleken met de jaren 1780-1784.1021Het eigen geweten, de mogelijkheid

deelname af te kopen, maar ook druk van de geloofsgemeente zorgden voor het

wegblijven van doopsgezinden op het exercitieveld. Dat doopsgezinden in

Groningen niet massaal onder de wapenen gingen, was overigens niet altijd het

gevolg van hun opvattingen over weerloosheid. Sinds de verslapping van de tucht,

werd de weerloosheid naar eigen geweten ingevuld, zo ook door bijvoorbeeld

1015. Ibidem, 29, 45 en 46.

1016. Ibidem, 45 en 302, noot 221.

1017. HUA, FVG, inv. nr. 144, Ingekomen brieven van diverse personen: brief van Barteld van Geuns aan

neef Jacob van Geuns, d.d. 30 december 1784: ‘zelfs gaat het reids zoverre dat er onder de Societeit

der Doopsgezinden eenige reids werkelyk beizig zyn om zig meide in de waapenhandel te oefenen.’

1018. Ibidem: Barteld van Geuns schreef over 412 manschappen waar niet meer bij konden. In het

volgende jaar was het exercitiegenootschap V.O.D.P. weer open voor nieuwe leden.

Behalve de V.O.D.P., waren nog twee andere kleinere vrijkorpsen in de stad actief, zie: Van der

Meer, Patriotten in Groningen, 49 en 302, noot 234.

1019. Zie over de V.O.D.P.: A.S. de Blécourt, ‘Burgerwapening in den Patriottentijd.’, Groningsche

Volksalmanak (1897) 145-190.

1020. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 248-250, bijlagen 9a-c, vermeldt alleen Gerrit Klaassens

Bleeker (geb. 1743) als lid in 1785. Twee jaar later zijn lid: G. Arkema, Willem (Garbrands)

Arkema, Jacob Saaxuma, Barteld van Geuns en Berend van Olst Azn. De in bijlage 9c (doops-

gezinde sympathisanten betrokken bij patriottische activiteiten 1785-1787) genoemde personen

zijn, uitgezonderd de door Van der Meer abusievelijk vermeldde W. Dijkhuis, geen doopsgezinde

‘sympathisanten’, maar allemaal te identificeren als Groninger Oude Vlaming. Het grotere aantal

doopsgezinde wapendragers dat Van der Meer meent waar te nemen op p. 110 correspondeert niet

met het aantal doopsgezinde leden in 1785 en 1787, genoemd in zijn bijlagen 9b en 9c. Dat noopt

tot een andere conclusie, dan Van der Meer trekt: niet een flink aantal doopsgezinde sympathisanten

ging wapens dragen, maar slechts een te verwaarlozen aantal Groninger Oudvlaamse lidmaten.

1021. De wachtgeldopbrengst in de jaren 1780-1783 schommelde bij de Groninger Oude Vlamingen

tussen de 240-250 gulden, bij de Verenigde Waterlanders en Vlamingen rond de 106 gulden. In

1787/88 was dat respectievelijk 228 en, nog steeds, 106 gulden, zie: Doornbos en Veenstra,

Doopsgezinde bewonerslijsten, 203-204 en 206.
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Barteld van Geuns (1754-1788) (afb. 4). Hij was geen lid van een exercitiegenoot-

schap… omdat hij nog niet kon exerceren in de uiterste perfectie.1022 In 1787 vond

hij zich voldoende bekwaam en was hij één van de vijf doopsgezinde leden van de

V.O.D.P.

Een en ander betekende echter niet dat Groninger doopsgezinden de exercitie-

genootschappen niet ondersteunden. Meer nog dan Van der Meer benadrukt, waren

de stedelijke doopsgezinden vooral als organisator en financier bij de vrijkorpsen

betrokken en faciliteerden zij hen. Van der Meer noemt al mr. Toncko Modderman

(1745-1802) als één van de vijf opstellers (‘gecommitteerden’) van de ‘grondwetten’

van het nieuwe genootschap. De vereiste juridische kennis voor het opstellen van de

‘grondwetten’ werd dus geleverd door de enige stedelijke jurist met een doops-

gezinde achtergrond. Behalve Modderman, waren nog eens acht andere doops-

gezinden betrokken bij de totstandkoming van de V.O.D.P. Zij ondertekenden de

vaststelling der ‘grondwetten’ van de organisatie. Op één na waren deze onderteke-

naars allemaal Groninger Oude Vlamingen. Zij werden echter geen lid, zodat ze niet

actief de wapens hoefden te dragen.1023Nog eens negen anderen ondersteunden het

exercitiegenootschap met een financiële bijdrage als donateur. Ook als donateur

waren de Groninger Oude Vlamingen weer oververtegenwoordigd.

Van der Meer vermeldt echter niet dat ook Gerrit van Olst Azn (1734-1807),

een (aangehuwde) neef en zakenpartner van Modderman, de V.O.D.P. op eigen

wijze faciliteerde.1024 Hij stelde een perceel land, gelegen nabij het eerder ge-

noemde ‘Menniste hof van Eden’, ter beschikking als exercitieveld.1025

Deze prominente ondersteunende rol van de twee zakenpartners Modderman en

Van Olst was de overige stedelingen niet ontgaan, zie het citaat in het aanhef van deze

paragraaf. Het citaat is afkomstig van een pamflettist over de samenstelling van de V.

D.O.P.

Dat Groninger doopsgezinden de wapendienst faciliteerden, moet in die jaren

niet te zeer meer verbazen. Koopmansargumenten hadden eerder ook al wel eens

de doorslag gegeven. Graanhandelaar (en diaken) Alle Pieters Medendorp wilde

haver en hooi leveren aan het leger in 1747, geelgieter Gerrit van Delden

vervaardigde knopen voor het leger en in de ijzerwarenwinkel van Derk Marna

(gest. 1728) waren gewoon pistolen en snaphanen te koop.1026 Bovendien, de

1022. HUA, FVG, inv. nr. 144: brief Barteld van Geuns aan neef Jacob van Geuns, d.d. 30 december

1784.

1023. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 248-250, bijlage 9.

1024. Ibidem, 109, neemt abusievelijk aan dat Gerrit van Olst Azn geen doopsgezind lidmaat was. Hij

werd op 29 augustus 1764 binnen de gemeente van Groninger Oude Vlamingen gedoopt. Hetzelfde

geldt voor diens broer Berend van Olst Azn (1748-1806), hij werd gedoopt in 1781. Beiden werden

nog als lid vermeld op de ledenlijst van 1782. In de nauwkeurig gebleken ledenadministratie werd

niet van uittreden uit de gemeente melding gemaakt, zie: RHC GrA, toegang, 1425, DGG, inv.

nr. 5. Dat Toncko en Jan Modderman tot de doopsgezinden gerekend kunnen worden, zie par. II.2.

1025. HUA, FVG, inv. nr. 144: brief Barteld van Geuns aan neef Jacob van Geuns, d.d. 30 december

1784. Ook in Leeuwarden stelden de doopsgezinde Jan en Pier Zeper, vader en zoon, vanaf 1783

hun bedrijfsterrein ter beschikking als exercitieterrein, zie: Y. Kuiper, ‘Van patriot tot notabele; de

reis van de doopsgezinde koopman Pieter Cats uit Leeuwarden door de Republiek in de nazomer

van 1792’, Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 35/36 (2010) 308.

1026. RHC GrA, ‘requestboeken’, 1 februari 1747, Groningen en RHC GrA, Weeskamer 1729, fol. 4, 23

mei 1729, Groningen.
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stedelijke doopsgezinden waren op dat moment al meer dan 150 jaar gewend het

wachtlopen af te kopen.

In de eerste jaren gaven al met al bijna twintig doopsgezinde mannen blijk

achter de doelstellingen van de V.O.D.P. te staan, terwijl slechts uitzonderings-

gevallen actief waren in de wapendienst.1027 Nog eens hetzelfde aantal gaf op

andere wijze, bijvoorbeeld door ondertekening van rekwesten, blijk actief aan de

zijde van de patriotten te staan. In totaal was maar liefst de helft van de mannelijke

lidmaten van de twee grootste doopsgezinde gemeenten in de beginjaren actief in

de patriottenbeweging.1028 De leden van de Zwitserse gemeenten ontbraken, zij

waren dan ook niet afkomstig uit dezelfde maatschappelijke kring als de overige

patriotten. Overigens is niet onwaarschijnlijk dat een deel van de actieve patriotten

collegianten waren, zonder doopsgezind lidmaat te zijn. De helft van de door Van

der Meer onderscheiden ‘doopsgezinde sympathisanten’ kan daar waarschijnlijk

toe worden gerekend.1029

De Groninger Oude Vlamingen waren veel actiever betrokken bij de V.O.D.P.

dan de leden van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen. Zij waren daarom

opvallender aanwezig in de eerste jaren van de patriottenbeweging. Uit alle

genoemde prominente Groninger Oudvlaamse families stelden zich leden als

actieve patriot op in deze beginjaren. Datzelfde kan gezegd worden van de

prominente families behorende tot de Verenigde Waterlanders en Vlamingen,

1027. De ‘sympathisanten’ van Van der Meer kunnen nader worden ingedeeld. De aantallen doops-

gezinde patriotten naar denominatie wijken daarom hier en hieronder in par. IV.3. enigszins af van

de bevindingen van Van der Meer, Patriotten in Groningen, 135-137 en 140.

1028. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 248 (bijlage 9a) inventariseert 27 actieve mannelijke

lidmaten van de Groninger Oude Vlamingen. Daarbij moet in ieder geval het lid Berend van Olst

Azn gevoegd worden. In de jaren 1785-1787 waren er ongeveer 60 mannelijke lidmaten, zie: RHC

GrA, DGG, inv. nr. 5. In bijlage 9b (‘Ver. Waterlanders en Vlamingen’ 1780-1787; mannelijke

lidmaten ‘Verenigde Waterlanders en Vlamingen’ betrokken patriottische activiteiten 1785-1787)

telde Van der Meer veertien mannelijk lidmaten die actief waren als patriot. In 1785 telden de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen minimaal 25 mannelijke lidmaten, zie: RHC GrA, DGG,

inv. nr. 67. Zie voorts bijlage 16 (Patriotten onder stad-Groninger doopsgezinden) op de bijgesloten

CD-rom.

1029. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 250, bijlage 9c (Doopsgezinde sympathisanten betrokken

bij patriottische activiteiten 1785-1787). Het ging om: Gerrit Garbrands Arkema (1763-1817),

Willem Garbrands Arkema (1767-1849), Hindrik van Calcar (1753-1805), Berend Popkes Cremer

(ca. 1745-1827), Gerrit van Olst Bzn (1742-1815), Arend van Olst Bzn (1746-1826), Gerrit van

Olst Hzn (1757-1821) en Jacob Pieters Saaxuma (1747-1822). Voornoemde mannen waren

onmiskenbaar afkomstig uit Groninger Oudvlaamse families, zonder daarvan lidmaat te zijn. Op

opvallend hoge leeftijd liet een aantal van deze mannen zich tegelijk op 23 maart 1800 dopen

binnen de gemeente van Groninger Oude Vlamingen. Ook lieten liefst vijf van de acht mannen zich

portretteren door de collegiant Matthias Jans van Geuns (1758-1839). Zij behoorden in elk geval tot

de sociale kring van Van Geuns. Het voorgaande vormt een aanwijzing dat zij mogelijk nog

bijeenkomsten van de collegianten frequenteerden. Mocht dat inderdaad zo zijn geweest, dan zou

dat betekenen dat de collegiantenbeweging nog niet geheel was verdwenen uit de stad Groningen in

de tweede helft van de achttiende eeuw. Uiteraard is het ook mogelijk dat deze mannen gewoon hun

doop bij de Groninger Oude Vlamingen hadden uitgesteld. Tot de gemeente van Verenigde

Waterlanders en Vlamingen in de stad hebben ze in elk geval nimmer behoord. Zie voorts bijlage

16 (Patriotten onder stad-Groninger doopsgezinden) op de bijgesloten CD-rom.
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maar omdat deze gemeente veel kleiner was, was hun beperktere aantal dus minder

zichtbaar.1030

Deze intensieve doopsgezinde bemoeienis was stadgenoten niet ontgaan.1031

Twee jaar later, toen de verbroedering tussen burgerregiment en V.O.D.P. plaats-

maakte voor verdeeldheid, beklaagde een anonieme briefschrijver zich in het

bijzonder over de patriotten van Groninger Oudvlaamse afkomst in de stad:

‘hebben zij niet de eerste gronden hunner leere verlaten, en wandelen zij niet

onder ons in de kleding van bloedvergieters en soldaten? Zouden diegene, welke

nooit werken als uit eigenbelang, dit alles doen tot ulieder voordeel, of zouden zij

niet veeleer de deur der Hervormde Kerke zo verre tragten te ontsluiten, dat zij

met alle hunne deugden en zelfverlochening daarin konden treden en van daarin

de raadzalen? Die hier een ogenblik twijffelt, is willens blind.’
1032

De sympathie van de briefschrijver lag duidelijk bij de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen. Hij vervolgde namelijk:

‘Inzonderheid, zo men hiertegenover stelt het prijswaardig gedrag der vereenigde

Vlaamsche en Waterlandsche gemeente, die geen hoogheid of aanzien begeeren,

die zich gedragen als stille, bedaarde en vreedzame in den lande; zij eerbiedigen

hunne wettige overigheid; zij erkennen de waarde hunner voorrechten; zij bepalen

zich binnen den kring hunner dagelijksche bezigheden en bekende nijverheid; zij

haken niet naar verandering, maar blijven in tegendeel de Regeeringsconstitutie

hartelijk genegen en toegedaan. Zij zijn even daarom als weerloze Christenen,

wars en afkerig van den wapenhandel, zo strijdig tegens de aangenomene leer

hunner kerke en geen hunner geloofsgenooten passende’.

De roep om politieke hervormingen, waaronder het openstellen van ambten voor

dissenters, had bij de bovenlaag van de stad-Groninger doopsgezinden, ongeacht

de denominatie, de overhand.1033 Dat vooral de Groninger Oude Vlamingen, die

vanouds bekend stonden om hun orthodoxie, daarbij de actieve wapendienst

ondersteunden, was een doorn in het oog van critici. Dat zij amper zelf

exerceerden, maar ‘slechts’ de V.O.D.P. organisatorisch en financieel ondersteun-

den, was een nuance die onbegrip en ergernis niet wegnam.1034

1030. Leden van de aldaar genoemde prominente families Alring, De Booser en Van Delden behoorden

niet tot de eerste actieve patriotten. Deze families waren toen al uitgestorven in de stad of ze hadden

zich elders gevestigd.

1031. Zie: citaat in de aanhef van par. IV.3.

1032. ‘Brief van een oprecht patriot aan de Burgers en Ingezetenen der provintie Stad en Lande

(Groningen 1787) 9, geciteerd gevonden bij: Wumkes, De Gereformeerde kerk in de Ommelanden,

43.

1033. Op de door Van der Meer bijeengebrachte namenlijsten met doopsgezinde patriotten ontbreken

nadrukkelijk arme doopsgezinden. Ofschoon zij nog lidmaat waren in de jaren 1785-1787, stonden

mannen als Albert Gosses, Abraham Somers en Willem Luitjes Twijnder niet op deze lijsten, zie:

Van der Meer, Patriotten in Groningen, 248-250 (bijlagen 9a-c). Zie voorts bijlage 16 (Patriotten

onder stad-Groninger doopsgezinden) op de bijgesloten CD-rom.

1034. Ook bij de opheffing van de V.O.D.P. in 1795 speelden doopsgezinden een prominente rol. De

financiële afwikkeling was in handen van Gerrit van Olst Azn, zie: Groninger Courant, 10 november

1795, nr. 90.
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Buiten gereformeerden en doopsgezinden waren vooral ook katholieken en

Walen actief in de patriottenbeweging. Niet alleen was de katholieke Paulus

baron van Oldeneel als één van de vijf gecommitteerden betrokken bij de opstel-

ling van de ‘grondwetten’ van de V.O.D.P., hij werd daarvan ook de hoogste

commandant. Het aantal doopsgezinden dat actief patriot was in de eerste jaren

was onevenredig groot ten opzichte van hun aandeel in de stadsbevolking.

Ofschoon katholieken ruim vertegenwoordigd waren, was dat verhoudingsgewijs

minder dan hun aandeel in de stadsbevolking. Hun gemiddelde welstand was

ontoereikend.1035

De Walen waren, meer nog dan de doopsgezinden, oververtegenwoordigd in de

V.O.D.P.1036Het ging hier om de welvarende, Nederlandse Walen, niet de Franse.

Lutheranen en Joden speelden slechts een bescheiden rol in de patriottenbewe-

ging. Dat is niet verwonderlijk, omdat beide gemeenten nogal wat mindervermo-

genden onder haar leden telden.1037 Mannelijke Joden gaven wel gehoor aan de

verplichting om zich bij het burgerregiment te voegen. De V.O.D.P. hield ze echter

buiten de deur, lidmaatschap stond alleen open voor mannen ‘van de christelijke

Godsdienst zijnde.’1038

Aansluiting doopsgezinden bij andere patriotten

Volgens Van der Meer waren de stedelijke patriotten doorgaans afkomstig van de

middengroepen tot de hoogste regionen van de stedelijke maatschappij. Enige

regentenfamilies, zoals Siccama en Wolthers, sloten zich bijvoorbeeld bij de

beweging aan. Het gemiddelde welstandsniveau van de patriotten, vooral afkom-

stig uit kringen van ambachten en ambten, was ruim boven dat van de overige

bewoners van de stad.1039 Ook in Leeuwarden en de stad Utrecht blijken de

patriotten gemiddeld een hogere maatschappelijke positie in te nemen.1040 De

Groninger doopsgezinde patriotten verkeerden onder gelijken. Hun aansluiting was

vergemakkelijkt door hun genoemde lidmaatschappen.1041 Ongeveer de helft van

de leden van bijvoorbeeld de Oeconomische Tak en de vrijmetselaarsloge was

bijvoorbeeld actief als patriot in de jaren 1784-1787.1042Ook van vriendschappen

en familiebanden ging een stimulerende werking uit om zich met politiek in te

laten. Van der Meer toonde aan dat het lokale netwerk van bijvoorbeeld de familie

Modderman inhaakte op dat van de Groninger regentenfamilie Siccama.1043

Aan het lokale netwerk van Modderman kan nog een drietal (gereformeerde)

1035. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 134-135.

1036. Ibidem, 99 en 123.

1037. Ibidem, 116-118.

1038. Ibidem, 118.

1039. Ibidem, 93.

1040. Zie de literatuurverwijzingen genoemd in: Van der Meer, Patriotten in Groningen, 318, noot 232.

1041. Zie par. III.9.

1042. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 42.

1043. Ibidem, 92.
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burgemeesters buiten Groningen worden toegevoegd.1044 In de nabije sociale kring

werd bestuurd, nu doopsgezinden zelf nog.

IV.3.2 Politiek machtsstreven van stad-Groninger doopsgezinden, 1795-1809

In 1787 liepen in de stad Groningen, evenals in de rest van de Republiek, de

spanningen op tussen orangisten en patriotten. In deze onrustige tijd waagde mr.

Toncko Modderman (1745-1802) (afb. 93) zich aan een eerste politieke functie.

Hij werd één van de twaalf commissieleden die het Plan tot Oproeping vervaar-

digde dat een nieuwe democratische constitutie voor de stad moest vormen. In het

plan werd zelfs aan vrouwen – onder voorwaarden – stemrecht verleend.1045 Van

de plannen kwam evenwel niets terecht. In de zomer van 1787 vond de aanhouding

van prinses Wilhelmina plaats bij Goejanverwellesluis en herstelden Pruisische

troepen de rust in de Republiek. De Oranjes keerden terug naar ’s-Gravenhage.

Daarop volgde de grote schoonmaak: het in zijn gezag herstelde bestuur trad overal

in de Republiek op tegen patriotten. Velen namen de wijk naar het buitenland. Zo

werd ondermeer Pieter Marret (1741-1826), een patriotgezind lid van de vroed-

schap, verbannen door de stad Utrecht en week hij uit naar Brussel, waar hij werd

opgezocht door zijn Groningse zwager Jan Modderman (1747-1790).1046 In de stad

Groningen bleef het onderzoek naar patriotten evenwel in vrijwel alle gevallen

zonder gevolgen voor betrokkenen.1047Patriotgezinde leden van raad en gezworen

meente werden via natuurlijk verloop weggezuiverd. Van der Meer heeft de indruk

dat tijdens deze restauratie slechts één Groninger de wijk moest nemen naar het

buitenland.1048

In de jaren 1787-1794 doofde het patriottisch vuur niet geheel. De naar

Frankrijk uitgeweken patriotten volgden met grote belangstelling de onttakeling

van het Ancien Régime. Na het uitbreken van de Franse revolutie en de Franse

oorlogsverklaring aan alle vorsten gingen de ontwikkelingen snel in de Republiek.

In de herfst van 1794 viel Frankrijk de Republiek binnen. In januari 1795 stonden

de Fransen binnen de poorten van Utrecht en Amsterdam. De noordelijke gewesten

volgden snel. Nog voor de Fransen de stad Groningen binnenkwamen, had de

1044. De (half-)zuster van Toncko Modderman was gehuwd met Jacob Haksteen, vanaf 1782 burge-

meester van Rhenen. Zwager Rudolf Forsten (1751-1807), was burgemeester van Harderwijk.

Voorts was Jan Willem Cornelis baron van de Merwede (1751-1780), gehuwd met Rudolphina

Anna Lemker van Breda, burgemeester van Kampen. Hij was een zwager van Moddermans vrouw

door haar eerste huwelijk met Jan Lemker van Breda (1747-1773) (afb. 91 en 92).

1045. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 174, 180-181 en 342, noot 27.

1046. Mĳn waarde vrindin. Een Gents journaal (1790-1791) door Clara Cornelia van Eijck (ingel. en

van commentaar voorz. door Joost Rosendaal. Egodocumenten 22 (Hilversum 2000) 17 en 152.

Pieter Marret was een zoon van medicus Jean Marret en Catharine Picard. Na het overlijden van

zijn vader hertrouwde Picard met Remees Floris Elin. Hieruit werd geboren Angelique Ester Elin

(1754-1844), gehuwd met Jan Modderman (1747-1790).

1047. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 196-197.

1048. Ibidem, 199.

236

DEEL II. ‘DE TONEELSPELERS’



stadsbevolking de eerste revolutionaire stappen gezet. Het uit acht man bestaande

comité revolutionair, waarvan onder andere de Groninger Oude Vlaming Joseph

Schnebbelie (1764-1833) deel uitmaakte, trok de macht aan zich en riep de burgerij

op kiesmannen aan te wijzen. Op 13 februari 1795 kozen de aangewezen

kiesmannen een nieuwe voorlopige stadsregering (Provisionele Municipaliteit)

voor de duur van twee maanden en werd het oude stadsbestuur heengezonden.1049

Het nieuwe stadsbestuur bestond voor de ene helft uit voormalige raadsleden en

gezworenen. De andere helft was grotendeels in de jaren tachtig als patriot actief

geweest. Onder de laatsten was de eerste doopsgezinde te vinden: grootonder-

nemer Teunis Izaaks Hulshoff (1743-1817) (afb. 97).

Vier dagen later, nog steeds voor het binnentrekken van de Fransen op

19 februari, werden ook alle andere bestuurscolleges vervangen. De Ommelanden

werden voortaan bestuurd door de Provisionele Staaten van Lande en het gewest

door de Provisionele Representanten van het Volk van Stad en Lande. In de op

dezelfde dag nieuw geïnstalleerde Provinciale Rekenkamer nam de stad-Groninger

doopsgezinde Albert Jacobs Hesselink (1733-1802) als één van de zes leden plaats.

Van de twee nieuw te verkiezen afgevaardigden voor de Staten Generaal bemach-

tigde mr. Toncko Modderman (1745-1802) één plaats.1050Een maand later werd hij

namens Groningen lid van het Comité tot de Algemene Zaken van het Bondge-

nootschap te Lande. Aan het eind van 1795 nam Gerrit van Olst Azn – de man van

de luchtballon - zitting in het voornoemde gewestelijke bestuur.1051Al in het jaar

van de omwenteling wisten Groninger doopsgezinden dus door te dringen in alle

bestuursniveaus. Een jaar later was hun aanwezigheid verder vergroot. Ze maakten

niet alleen deel uit van het stadsbestuur en de Eerste Nationale Vergadering, maar

ook van de municipale raad en de weeskamer.1052

Het stedelijke en gewestelijke bestuur, waarvan de doopsgezinden in 1795-

1798 deel uitmaakten, had een gematigd patriots karakter. Het hechtte aan een

zekere continuïteit.1053Vergelijkbare ontwikkelingen deden zich voor in de rest van

de Republiek. Bijvoorbeeld in Leeuwarden namen gematigde patriotten, zoals de

1049. De stad kende achttien vendels, ‘districten’ die elk een kiesman aanwezen. Vier van hen waren

doopsgezind: Pieter van Bergen, Jan Simons Blaupot, med. dr. J(o)an(nes) Reijnders en Abraham

Izaaks Hulshoff: uit: G. Acker Stratingh, H.O. Feith en W.B.S. Boeles, Bĳdragen tot de

geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen 3 (Groningen 1866) 64.

1050. Acker Stratingh, Feith en Boeles, Bĳdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, 66.

1051. http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Repertorium/app/personen/6416: 22 maart 2011.

1052. Van 1 maart 1796 tot 31 augustus 1797 was Teunis Izaaks Hulshoff lid van de Eerste Nationale

Vergadering, representerende het volk van Nederland, namens District Groningen. Toncko Modder-

man was van 29 april 1796 tot 10 november 1796 lid als plaatsvervanger van C. baron de Vos van

Steenwijk lid voor het district Meppel, zie: www.parlement.com: 22 maart 2011.

Wijbe Wouters (1762-1826) was municipale raad in 1795-1797 en weesheer in 1796-1797,

Pieter van Bergen (1744-1816) was weesheer in 1797-1811, zie: Hempenius-van Dijk, De

weeskamer, 368 en 369.

1053. M. Duijvendak en P. Kooij, ‘Tussen modernisering en behoud. Het provinciaal bestuur in de

negentiende eeuw’, in: P.Th.F.M. Boekholt e.a. (red.), Rondom de reductie. Vierhonderd jaar

provincie Groningen 1594-1994. Groninger Historische reeks 10 (Assen 1994) 117.
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doopsgezinde Pier Zeper (1761-1845) (afb. 116), het voortouw bij de omwenteling

en vervulden sindsdien bestuursfuncties.1054

In januari 1798 pleegden radicale patriotten een staatsgreep. De meeste

federalisten ruimden het veld. Van het nieuwe unitaristische stadsbestuur (Inter-

mediair administratief bestuur) maakten Berend van Olst Azn (1748-1806) (afb.

79) en Jan Derks Cremer deel uit. Van Olst kwam al eerder voorbij wegens het

vrijkorps V.O.D.P. De doopsgezinden, die sinds 1795 in het bestuur hadden

plaatsgenomen, verlieten net als de meeste federalisten het bestuur. De Groninger

unitaristen eisten vervolgens in het voorjaar van 1798 onvoorwaardelijke instem-

ming met hun opvattingen van een ieder die in de publieke zaak wilde meespreken.

Groninger doopsgezinden legden die verklaring overwegend niet af. Volgens De

Winter wilde de gezeten burgerij deze eed van afkeer niet afleggen.1055 Bij de

Groninger Oude Vlamingen in de stad bestond bovendien schrik voor radicaal

patriottisme door het optreden van de Leeuwarder doopsgezinde predikant Abra-

ham Staal. Daarom was aan de benoeming van de nieuwe doopsgezinde predikant

in Groningen, Pieter Klomp ((afb. 120), in mei 1798 de voorwaarde verbonden dat

hij zich niet in politieke of militaire posten mocht laten ‘emploieren’.1056

Binnen zes maanden volgde een tweede staatsgreep en moesten de unitaristen

wijken voor een gematigder bewind.1057Teunis Izaaks Hulshoff keerde weer terug in

het openbaar bestuur.1058Jacob van Calcar en Coenraad Verver werden toen als enige

doopsgezinden lid van de municipaliteit.1059Het nieuwe bewind verlangde op zijn

beurt een eed van afkeer, namelijk dat men ditmaal beloofde zich te onthouden van

contrarevolutie. Nagenoeg alle gegoede doopsgezinden die in 1810/11 op de lijst van

hoogstaangeslagenen stonden, legden nu de belofte wel af.1060 Daarmee wordt

duidelijk dat gegoede stad-Groninger doopsgezinden vooral tot de gematigden

behoorden.

In 1801 kwam ten slotte aan alle revolutionaire woelingen een eind. Een

nieuwe grondwet werd aangenomen. Orangisten en patriotten zochten toenadering

en oude regentengeslachten namen weer deel aan het stadsbestuur. Volksinvloed

werd teruggedrongen.1061

Op Hulshoff na, waren doopsgezinden opvallend afwezig in het openbaar

bestuur vanaf 1798 tot aan de Franse inlijving in 1811. Hun enthousiasme voor het

1054. Pier Zeper vervulde vanaf 1795 tal van bestuurlijke functies en bracht het uiteindelijk tot

burgemeester van Leeuwarden in 1819-1824. Door zijn huwelijk met de Groningse Fenna

Hesselink, dochter van voornoemd lid van de provinciale rekenkamer, werd hij in 1810 tevens

zwager van Teunis Izaaks Hulshoff die in dat jaar huwde met Grietje Alberts Hesselink. Voor de

vele, openbare functies van Zeper zie: www.parlementairdocumentatiecentrum.nl/id/vg09llxl61q8,

1 april 2011.

1055. Van Winter, De lijsten van de hoogstaangeslagenen 1, 241.

1056. Van Eeghen, Meniste vrijage, 137.

1057. Duijvendak en Kooij, ‘Tussen modernisering en behoud’, 117.

1058. www.parlement.com: 22 maart 2011. Op 25 juni 1798 tot 30 maart 1799 werd hij lid van het

Intermediair administratief bestuur van Stad en Lande. Van 1803 tot 1809 was hij lid van de Raad,

vervolgens nog twee jaar van de municipaliteit.

1059. Groninger Courant, 3 juli 1798.

1060. Elf van de dertien doopsgezinden die op de lijst van honderd staan, leggen de verklaring af, zie.:

Van Winter, De lijsten van de hoogstaangeslagenen 1, 242.

1061. Formsma, ‘Van patriottisme naar liberalisme’, 435.
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patriottisme in de jaren tachtig en voor deelname aan het openbaar bestuur in 1795-

1798 was na de politieke turbulentie van 1798 en de herwonnen invloed van oude

regentengeslachten (vanaf 1801) waarschijnlijk omgeslagen in teleurstelling. Men

had zich ingezet voor gematigde vernieuwing van het federalisme en had daarvoor

teruggekregen een eenheidsstaat met de oude regentenfamilies weer stevig in het

zadel. Groninger doopsgezinden trokken zich na 1798 ook terug uit andere

openbare functies, zoals de functie van scholarch van de stedelijke Latijnse

school.1062

Consolidatie van een verworven machtspositie door doopsgezinden bleef uit,

net als het geval was vóór 1795 met de gezworenen van doopsgezinde origine.

Ditmaal verhinderden terugtreding uit de politiek en kinderloosheid van doops-

gezinde bestuurders een stevige politieke machtspositie aan het begin van de

negentiende eeuw.1063

IV.4. Tot besluit

Van 1594 tot 1795 bekleedden in de stad Groningen uitsluitend gereformeerden

machtsposities. Vóór 1795 toonden alleen in uitzonderlijke gevallen voormalige

lidmaten van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen ambitie voor openbare

bestuursfuncties. Zij bleven steken in de minst belangrijke en waren niet in staat

hun opgebouwde sociale kapitaal door te geven.

Ofschoon katholieken ruim vertegenwoordigd waren in patriottische activitei-

ten in de jaren 1782-1787, was dat verhoudingsgewijs minder dan hun aandeel in

de stadsbevolking. Terwijl lutheranen, Joden, Franse walen en Zwitserse doops-

gezinden zich vooral afzijdig hielden, was maar liefst de helft van de doopsgezinde

mannen uit de twee grootste doopsgezinde gemeenten op enigerlei wijze actief in

de patriottenbeweging. Alle families die hier als bovenlaag worden aangemerkt,

waren actief betrokken bij de zaak van de patriotten. Nadere bestudering van

nieuwe en bekende bronnen bevestigen de bevindingen van Van der Meer en

ondersteunen Voolstra’s veronderstelling dat een aanzienlijke hoeveelheid doops-

gezinden met de patriotten en de vrijkorpsen sympathiseerden in de Republiek, met

dien verstande dat in de stad Groningen doopsgezinden nauwelijks actief de

wapens opnamen.1064

1062. Tot de omwenteling in 1795 vervulden regenten de positie van scholarch van de Latijnse school.

Alleen in 1797 en 1798 bekleedde één doopsgezinde deze functie: lakenkoopman Mattheus Jacobs

Hesselink (1743-1807). Tot 1860 bekleedden doopsgezinden deze functie niet meer, terwijl hun

kinderen daar wel onderwijs volgden, zie: J.A. Wijnne, Bouwstoffen voor een geschiedenis der

Latijnsche School en van ’t Gymnasium te Groningen los aaneengeregen door J.A. Wijnne

(Groningen 1870) 18.

1063. Opgebouwd sociaal kapitaal kon niet worden doorgegeven. Bestuurders, zoals Teunis Izaaks

Hulshoff en Gerrit van Olst Azn, waren kinderloos.

1064. S. Voolstra, ‘The hymn to freedom: the redefinition of Dutch Mennonite identity in the Restoration

and Romantic period (ca. 1810-1850)’, in: A. Hamilton (e.a.), From Martyr to Muppy. A historical

introduction to cultural assimilation processes of a religious minority in the Netherlands: the

Mennonites (Amsterdam 1994) 190.
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Na het herstel van de oude orde in 1787 bleef het patriottisme onder doops-

gezinden levendig. Tijdens de omwenteling in 1795 stonden vooral de Groninger

Oude Vlamingen vooraan om bestuurlijke functies te bekleden. Na de staatsgrepen

van 1798 en de terugkeer van de regenten in het openbaar bestuur (1801), keerden

ze zich weer af van de politiek en vervulden ze, op een enkeling na, geen openbare

ambten meer tot aan de inlijving bij Frankrijk in 1811.

Het voorgaande brengt mee dat slechts in de periode 1795-1798/1801 sprake

kan zijn geweest van doopsgezinden die aan alle drie criteria van Weber voldeden

voor de aan te brengen stratificatie. Alleen leden van de families Van Calcar,

Hesselink, Hulshoff, Modderman, Van Olst (Groninger Oude Vlamingen) en Van

Bergen (Verenigde Waterlanders en Vlamingen) voldoen aan de drie criteria.

De machtspositie van doopsgezinden achterwege latend, omdat zij tot 1795

toch niet voor het openbaar bestuur in aanmerking kwamen, kunnen aan deze

familiegroepen worden toegevoegd voor wat betreft de Groninger Oude Vlamin-

gen: Van der Boogh, Houttuijn en Miedema/Medendorp. De families Alring,

Block/Mabé en Rengenier verdwenen in de loop van de achttiende eeuw. Aan de

prominentste familiegroepen onder de Verenigde Waterlanders en Vlamingen

kunnen dan worden toegevoegd: De Booser, Botterman, Deknatel, Van Delden,

Denijs en Van Geuns. De families Boelens, Clemmius, Knars en Risemius

verdwenen om verschillende, al genoemde redenen in de loop van de achttiende

eeuw.

Tot de brede middengroep van de Groninger Oude Vlamingen kunnen onder-

meer worden gerekend de families: Boon, Buitenwerff, Ten Cate, Heuning, Mars,

Ridder, Suiring, Saaxuma en Woldendorp. Zij behoorden niet tot de genoemde

bovenlaag, maar kwamen evenmin voor in de administratie van de diaconie.

Tot de ‘middengroep’ van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen behoorden

ondermeer de families: De Graaf, Hollander, Knijpinga, Langerhuizen, Tholes en

Watses. Zij genoten geen bedeling en bewoonden, voor zover valt na te gaan, geen

eenkamerwoningen.

Ten slotte moeten tot de onderste laag van de Groninger Oude Vlamingen

ondermeer de bedeelden en bewoners van eenkamerwoningen gerekend worden,

zoals bijvoorbeeld de familie Warema. Deze onderste laag bestond niet uit een

vaste groep families, zoals in het geval Warema wel aan de orde was, maar

wisselde nogal van samenstelling. Veel ongehuwde vrouwen en verarmde wedu-

wen ontvingen (tijdelijk) onderstand, soms zelfs uit de kring van zeer gegoeden.

Tot de onderlaag van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen kunnen worden

gerekend kamerbewoners, zoals de schippersfamilie Scheltes/Sijtses.

Voorgaande stratificatie binnen de twee grootste doopsgezinde gemeenten van

de stad kan niet anders zijn dan een zo goed mogelijke poging om een complexe

werkelijkheid te reconstrueren. Sommige gegoede families kenden ‘arme’ takken

als gevolg van bijvoorbeeld een faillissement (bijvoorbeeld Medendorp), andere

families stegen op de maatschappelijke ladder of zakten weg in de loop van de

achttiende eeuw. Desalniettemin vormt voorgaande indeling, met inachtneming

van genoemde beperkingen, een goede basis om de verzorging van langstlevende

echtgenoten te bestuderen. De inhoud van de huwelijksvoorwaarden van de

Groninger Oude Vlamingen blijkt namelijk voorgaande indeling te bevestigen.
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79. Berend van Olst Azn (1748-1806).

Collectie RKD, Den Haag.

81. Grietje van Olst (1776-1844), ge-

huwd met Pytter de Gavere. Collectie

RKD, Den Haag.

80. Neeltje Taan (1755-1798), gehuwd

met Berend van Olst Azn. Collectie

RKD, Den Haag.

82. Pytter de Gavere (1763-1814). Col-

lectie RKD, Den Haag.
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83. Izaak van Delden (1664-1728), originele afmetingen afbeelding: 101,5 x 82

cm. Collectie Groninger Museum, foto John Stoel.
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84. Sara de Booser (1668-1743), gehuwd met Izaak van Delden. Originele

afmetingen afbeelding: 101,5 x 82 cm. Collectie Groninger Museum, foto John

Stoel.
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85. Jan van Delden (1700-1770) met das geknoopt à la Steinkerken.1065Originele

afmetingen afbeelding: 79 x 64 cm. Collectie Groninger Museum, foto John Stoel.

1065. Na 1692 kwam de das geknoopt à la Steinkerken in de mode. In dat jaar vond bij Steenkerken een

slag plaats, waarbij een deel van de legers zo overrompeld werd dat voor de officieren geen tijd

restte om hun halsdoek naar behoren om te binden. De doek was à la Steinkerken geknoopt

tweemaal om de hals geslagen en los geknoopt aan de bovenzijde. De uiteinden werden om elkaar

heen gedraaid en in later tijd soms door een extra groot knoopsgat van het kamizool gehaald, zie:

F. J. Veldman en L. Veldman-Planten, Hermannus Collenius 1650-1723 (Zwolle 1997) 49.
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86. Sophia de Booser (1704-1758), gehuwd met Jan van Delden. Originele

afmetingen afbeelding: 79 x 64 cm. Collectie Groninger Museum, foto John Stoel.
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87. Abraham Izaaks Hulshoff (1735-1821). Part. coll., foto René Gerritsen.
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88. Martje Berends Wouters (1741-1791), gehuwd met Abraham Izaaks Hulshoff.

Part. coll., foto René Gerritsen.
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89. Prof. dr. Matthias van Geuns (1735-1817). Collectie RKD, Den Haag.
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90. Sara van Geuns-van Delden (1739-1809), gehuwd met prof. dr. Matthias van

Geuns. Collectie RKD, Den Haag.
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91. Jan Lemker van Breda (1747-1773).

Collectie RKD, Den Haag.

92. Antonia Forsten (1753-1806), ge-

huwd met mr. Toncko Modderman,

eerder met Jan Lemker van Breda. Col-

lectie RKD, Den Haag.

93. mr. Toncko Modderman (1745-1802).

Collectie RKD, Den Haag
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94. Jan Modderman (1747-1790) en Angelique Esther Elin (1754-1844). Collectie

RKD, Den Haag.
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95. Geertje van Olst (1763-1800), geh.

met Harm Jan van Bolhuis. Collectie

RHC GrA.

96. Harm Jan van Bolhuis (1766-1824).

Collectie RHC GrA.

97. Teunis Izaaks Hulshoff (1743-1817).

Part. collectie.
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DEEL III

‘DE SPELREGELS’

‘(…) And then the justice (…)’
1067

1067. Shakespeare, As You Like It, 34.





V. Stad-Groninger huwelijksrecht

‘Dat de openbare huwelyksverbinding niets minder insluit, dan een vermogen ter

voorkoming van wanorder, een breidel voor het al te losbandigen ingebeelde vrye

leven en, ene welgeregelde volksvermeerdering, waar op de waare sterkte ener

Natie rust.’
1068

Inleiding

Voor een studie naar huwelijk en vermogen in de stad Groningen is begrip vereist

van het geldende huwelijksrecht en huwelijksvermogensrecht. In hoofdstuk V en

VI wordt dit recht bestudeerd. In hoofdstuk VII volgt het erfrecht.1069 Dat is van

belang voor een goed inzicht in de vele verzorgingsregelingen die werden

getroffen in huwelijksvoorwaarden.1070

Als eerste dus de bespreking van de regels die op een stad-Groninger huwelijk

toepasselijk waren in de onderzoeksperiode (1 januari 1699 – 1 mei 1809). In de

achttiende eeuw bezaten nagenoeg alle stad-Groninger doopsgezinden het burger-

schap of waren zij ingezetene. Zij vielen daarom onder het Groninger stadsrecht.

Bovendien zal blijken dat vrijwel alle huwelijksvoorwaarden van de leden van

de grootste doopsgezinde denominatie in de stad werden opgemaakt en dat ook

hun huwelijken meestal in de stad werden bevestigd.1071

Niet wordt miskend, dat elders geldende rechtstelsels ook op de onderzochte

populatie inwerkten. Na hun huwelijksbevestiging zijn bijvoorbeeld verschillende

doopsgezinden naar de stad Groningen gemigreerd. Vooral leden van de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen kwamen uit Friesland. Het Friese Landrecht bleef van

toepassing op hun huwelijksvoorwaarden, indien zij deze daar hadden laten

opmaken. De stad Groningen erkende deze op grond van art. 9 (I) SNC.1072 Ook

de eigendom van buiten de stad gelegen onroerende zaken waarop het daar geldende

recht toepasselijk was, had gevolgen voor het huwelijksgoederenrecht van de stad-

Groninger doopsgezinden.1073 Omwille van de uitvoerbaarheid beperkt het onder-

zoek zich echter tot in de stad Groningen bevestigde huwelijken en tot de daar

opgemaakte huwelijksvoorwaarden. Voor een vergelijking met bijvoorbeeld het

1068. RHC GrA, toegang 740, Verzameling publicaties van de overheid, 1595-1814(1857) (hieronder

voortaan: VPO), inv. nr. 1122, Resolutie omtrent de trouwplechtigheden en het formulier daartoe.

Gedrukt bij Jan Hindrik Bolt te Groningen 1796: fragment uit de aanhef van de resolutie.

1069. De toepasselijke bepalingen uit het stadboek 1425 en de Stads Nieuwe Constituties (1689) zijn

opgenomen in de bijlagen 6 en 7.

1070. Zo zal blijken in hoofdstuk IX.

1071. Zie par. VIII.1. en hoofdstuk IX.

1072. SNC staat voor: Stads Nieuwe Constituties van 1689.

1073. Hierop wordt teruggekomen in hoofdstuk IX.
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Friese of Ommelander Landrecht leent zich bij uitstek een afzonderlijk onderzoek

naar huwelijk en vermogen van een Friese of Ommelander populatie.

Bronnen

Het stad-Groninger recht dat de belangrijkste rol speelde bij huwelijk

en vermogen, is onder te verdelen in drie groepen regels: het huwelijksrecht,

het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. In de achttiende eeuw valt het

huwelijksvermogensrecht niet strikt af te zonderen van het erfrecht. De Stads

Nieuwe Constituties besteedden bijvoorbeeld in drie artikelen – art. 15 (I), art. 26

(II) en 27 (II) – aandacht aan het versterferfrecht in huwelijksvoorwaarden.

Voor de bestudering van het recht dat de stad Groningen creëerde betreffende

het huwelijk staan ons de rechtsbronnen ter beschikking, zoals genoemd in

par. I.2.1.1074 Buiten na te noemen werk van Laman, is weinig literatuur

verschenen over het materiële, stad-Groninger huwelijks-, huwelijksvermogens-

en erfrecht. Roes heeft weliswaar een zeer grondig onderzoek verricht naar de

positie van de langstlevende echtgenoot in de Republiek waarbij hij ook het

huwelijksvermogensrecht bestudeerde, maar ging, zoals reeds genoemd, voor wat

betreft de stad Groningen helaas uit van het verkeerde stadboek.1075

De enige bruikbare contemporaine rechtsliteratuur over het Groninger stads-

recht vormt het in 1738 anoniem verschenen Anleiding tot de eerste beginselen der

1074. De verschillende bepalingen worden omwille van de leesbaarheid genoteerd op de wijze van

Hempenius-van Dijk, omdat de Stads Nieuwe Constituties de artikelen indeelden in titels, noch

afdelingen, zie: Hempenius-van Dijk, De weeskamer. De bepalingen betreffende het huwelijks-,

huwelijksvermogensrecht en echtscheidingsrecht zijn doorlopend genummerd (artikelen 1-50)

onder het eerste kopje ‘Van houwlycks beloften’. Deze bepalingen worden daarom voortaan

hieronder aangeduid als de artikelen 1-50 (I). De Stads Nieuwe Constituties nummerden vervolgens

het erfrecht onder het tweede kopje ‘Van erfenisse in ‘t gemeyn’ (artikelen 1-65). Deze bepalingen

worden aangeduid als de artikelen 1-65 (II). Om vergelijkbare redenen wordt de regeling

betreffende onwettige kinderen hieronder aangeduid als de artikelen 1-7 (III) (‘Van onwettige

kinderen’) en het schenkingsrecht als de artikelen 1-15 (IV) (‘Van donatien en oevelgank’).

1075. Ook de bijdrage van B.J.D. Alberts moet om dezelfde reden met voorzichtigheid worden

gehanteerd. Zie: Alberts, ‘Het huwelijk in de stad Groningen’, 61-63, 81-84, 101-105, 121-124

en 141-144. Zo ook: Telting, Het Stadboek van Groningen. Werken der vereeniging tot uitgave der

bronnen van het oude vaderlandsche recht. Eerste reeks 9 (’s-Gravenhage 1886).

Voor de bestudering van het stad-Groninger huwelijks-, huwelijksvermogens- en erfrecht staan ter

beschikking: L.J. van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht vóór de invoering

van de Fransche wetgeving (Amsterdam 1925), A.H. Huussen jr., ‘Verboden graden van bloed- en

aanverwantschap rond 1800’, in: G. Hekma en H. Roodenburg (red.), Soete minne en helsche boosheit.

Seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850 (Nijmegen 1988) 210-231, Huussen, De codificatie

van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht, 1795-1838 (Amsterdam 1975), A.S. de Blécourt,

‘Huwelijksgoederenrecht in Drente, ’t Gorecht en de stad Groningen’, Nieuwe Drentsche Volks-

almanak nieuwe serie 55 (1922) 47-59, I.B. Cohen, ‘Iets over het Groninger land- en stadsrecht’ 1-60,

S.J. Fockema Andreae, Bijdragen tot de Nederlandsche rechtsgeschiedenis 1 (Haarlem 1888) 86-96,

143, 149-151 en 169-170, S.J. Fockema Andreae, Bijdragen tot de Nederlandsche rechtsgeschiedenis

2 (Haarlem 1888) 8-13, 64-82, 137-139 en 149-150, Het stadboek van Groningen van het jaar 1425

naar het oorspronkelijke handschrift afgedrukt en met ophelderende aanmerkingen uitgegeven door

het genootschap Pro Excolendo Jure Patrio (J. de Rhoer ed.) (Groningen 1828), Hempenius-van Dijk,

De weeskamer, R. Schröder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland II.3 (Stettin 1863-

1871; ongewijzigde herdruk; Aalen 1967) dl. II.3, 390, 405-407 (m.n. over bestuur van de gemeen-

schap), Thielen, Man ende wyb ne hebben nen twiet gut.
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Groninger regtskennis; voormaals ontworpen ten dienste van personen waar toe

de autheur besondere opsigt hadde; maar nu uitgegeven tot dienst van ’t gemeen.

Het bestaat uit vier boeken in één band en werd in de stad Groningen gedrukt

door Lucas van Colenbergh. Aangenomen wordt dat de stad-Groninger jurist en

burgemeester Paulus Laman (1668-1747) (afb. 98) de auteur is.1076 Twee jaar na

zijn dood verscheen bij dezelfde uitgever een nieuwe uitgave. De titel werd

gewijzigd in Anleiding tot de eerste beginselen der Groninger regtskennis. Met

verscheiden anmerkingen ende bedenkingen vermeerdert. Een tweede druk volgde

in 1754 bij boekdrukker Hajo Spandaw te Groningen.

In 1778 bezorgden drie stad-Groninger boekdrukkers, Jacob Bolt, Abraham

Groenewolt en Jan Oomkens, gezamenlijk een derde en laatste druk, ditmaal getiteld:

Aanleiding tot de eerste beginselen der Groninger regts-kennis. Met verscheidene

aanmerkingen ende bedenkingen vermeerdert. Anders dan in de eerste druk waren

alle uitgebreide bedenkingen over thema’s en wetsartikelen niet meer bijeengebracht

in een apart hoofdstuk, getiteld Nadere bedenkingen, maar inhoudelijk ongewijzigd

overgenomen en verspreid over de verschillende hoofdstukken. Anders ook waren de

hoofdstukken 1-2 en 3-4 in twee afzonderlijke delen ondergebracht. Volgens het

titelblad was het eerste deel gedrukt in 1778, het tweede deel een jaar eerder. Voorts

was aan de derde druk toegevoegd een in 1777 gedrukte Korte schets der regeerings-

form van Stadt en Lande. Deze was al eerder in 1739 anoniem verschenen en

mogelijk eveneens van de hand van Laman.

Zoals de titel van de eerste druk al aangaf, had Laman het boek opgezet als

studieboek. In de vier boeken behandelde hij aan de hand van vraag en antwoord,

soms uitvoerig toegelicht met nadere bedenkingen, verschillende onderwerpen uit

het stadboek 1425 en de Stads Nieuwe Constituties. Deze opzet is na zijn overlijden

ongewijzigd gebleven. Het recht betreffende trouwbeloften, huwelijksvoorwaarden,

huwelijk, gemeenschap van goederen en echtscheiding worden behandeld in de

hoofdstukken V, VI, VII, VIII en IX van het eerste boek. Het erfrecht volgt in de

hoofdstukken VII tot en met X van het tweede boek. Giften zijn het onderwerp van

boek twee, hoofdstuk V. Het overige verbintenissen- en goederenrecht bespreekt

Laman in de boeken twee en drie. In laatstgenoemd boek komt ook het strafrecht aan

de orde. Ten slotte gaat het vierde boek vooral over procesrecht.

Voor een selectie van erfrechtbepalingen uit de SNC – zonder enige nadere toelichting – zie:

V.J. Blondeel, Verhandeling van het Hollandsch, Zeelandsch ende Westvrieslandsch versterfrecht.

In den grond verklaard, door mr. Hobius van der Vorm, R.G., zevende druk, met eenige

aantekeningen en verhandelingen verrykt, mitsgaders met verbetering van sommige, in vorige

drukken bygevoegde, versterfrechten, en nieuwe vermeerdering van anderen, zo uijt gedrukte, als

geschrevene Lands en andere wetten, keuren ende costumen (7e druk; Amsterdam 1774) 420-429.

Over het stad-Groninger huwelijksrecht verscheen een gedegen bijdrage van Hempenius-van

Dijk, ‘Huwelijkssluiting’ 195-211.

Voor een zeer globale beschrijving van het Groninger recht, zie voorts: Brood, Het oude

Groninger recht in hoofdlijnen (Groningen 1999).

Voor het recht in het gewest Stad en Lande, zie onder meer: S.J. Fockema Andreae, Bijdragen

tot de Nederlandsche rechtsgeschiedenis 4 (Haarlem 1900) 89-149.

1076. De vermoedelijke auteur moet niet verward worden met diens gelijknamige kleinzoon Paulus

Laman (1733-1788). Deze kleinzoon liet zich eerst in 1747 inschrijven als juridisch student te

Groningen en promoveerde pas in 1755. De kleinzoon gaf mogelijk de opdracht voor de derde

druk.
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Lamans Aanleiding (1778) lijkt de ontwikkeling van het Groninger stadsrecht

te overbruggen tot aan 1778. Dat is echter niet het geval. Door de gekozen opzet

kregen niet alleen rechtshistorische achtergronden minder aandacht, ook werd

de eerste druk nadien niet aangevuld of inhoudelijk verbeterd, althans niet wat

betreft de onderdelen huwelijks(vermogens)recht, erfrecht en giften. Ofschoon op

de voornoemde rechtsgebieden hoogstwaarschijnlijk geen nieuwe ordonnanties

werden uitgevaardigd in de periode 1738-1778, ontbreekt in de latere drukken

in ieder geval een aantal stedelijke resoluties uit die tijd. Ook over nieuw verschenen

jurisprudentie in de periode 1738-1778 informeren de opvolgende drukken de lezer

niet. Desondanks vergroot de Aanleiding op vele punten het begrip van het toenmalig

geldende stadsrecht en wordt hier, vanwege het voorgaande, met voorzichtigheid van

de derde druk met zijn toelichtingen gebruikgemaakt.

V.1. Huwelijksrecht1077

Sinds de twaalfde eeuw werd het huwelijk door theologen als een sacrament

beschouwd, dat wil zeggen een middel, waardoor goddelijke genade aan de mens

wordt meegedeeld en gesteund op de instelling door Christus.1078 Tijdens het

Vierde Lateraans Concilie (1215) was deze opvatting tot dogma verheven. De

katholieke kerk beschouwde het huwelijk sindsdien als het uitsluitende terrein van

kerkelijk recht. De wereldlijke overheid erkende dat.1079Zo steunde art. 27 (Liber

II) stadboek 1425 de katholieke strijd tegen clandestiene huwelijken (dat wil

zeggen: niet volgens het canoniek recht bevestigd) door deze streng te straffen.

Na het wegvallen van de katholieke geestelijke overheid – in de stad Groningen na

de reductie van 1594 - kwam een einde aan de algemene gelding van het canonieke

huwelijksrecht in de Republiek. De wereldlijke overheid volgde op in de rechten die

vroeger door de kerk met betrekking tot huwelijkse zaken werd uitgeoefend. Volgens

de sindsdien dominante gereformeerde leer hoorde het huwelijk namelijk niet tot

het gebied van de genade, maar tot dat van het ‘natuurlijke leven’. De wereldlijke

overheden maakten echter slechts spaarzaam gebruik van haar bevoegdheden

om regels op te stellen betreffende het huwelijk.1080 In de stad Groningen duurde

het bijvoorbeeld nog tot de in werking treding van de Stads Nieuwe Constituties

van 1689, alvorens een uitgewerkt wereldlijk huwelijksrecht werd ingevoerd. De

1077. Voor een studie over verloving en huwelijk in de Nederlanden tot het einde van het Ancien Régime,

zie: J. van de Ven, In facie ecclesiae. De katholieke huwelĳksliturgie in de Nederlanden, van de

13de eeuw tot het einde van het Ancien Régime. Miscellanea Neerlandica 22 (Leuven 2000).

1078. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 38.

1079. Ibidem, 11, noot 3.

1080. Ibidem, 70-71 en 74. In de stad Groningen werd in 1669 bijvoorbeeld een plakkaat uitgevaardigd

tegen ‘concubinaetschap’. Het verplichtte eenieder die in concubinaat leefde binnen één maand te

huwen volgens de kerkorde 1594, zie: RHC GrA, VPO, inv. nr. 473, Placaet tegens Concubinaet-

schap, Hoererie en ehebreucke. Gedrukt bij Frans Bronchorst te Groningen 1669. Het plakkaat

werd nog herhaald door een ordonnantie uit 1725, zie: Ordonnantie op de delicten als misdaden in

’t gemeen, misdaat tegens het gemeene best of Hooge Overigheid, van Doodtslag, Wondingen,

misdaat tegens Persoonen, van Hoererye en Ehebreuke, misdaat tegens de Eer, tegens het Godt, en

van oneigenlijke misdaden (Groningen 1725).
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Gereformeerde kerk zag het huwelijk weliswaar niet als sacrament, maar wel als een

goddelijke instelling. Het bemoeide zich daarom met het onderwerp, stelde regels op

– bijvoorbeeld de stad-Groninger kerkorde van 16 september 1594 - en het leverde

aanvullend recht, daar waar de overheid niet in voorzag.1081

Vanaf 1689, tot aan de invoering van het Wetboek Napoleon ingerigt voor het

Koningrijk Holland (WNH) op 1 mei 1809, gold als stedelijk huwelijksrecht

het recht, zoals geformuleerd in de Stads Nieuwe Constituties van 1689 (vooral

de artikelen 1-7 (I), 20 (I), 24-31 (I) SNC), voorts, de bepalingen in het stadboek

van 1425, alsmede genoemde kerkorde voor de stad Groningen van 1594.1082Door

middel van raadsresoluties werd het huwelijksrecht soms voor bepaalde bevol-

kingsgroepen aangescherpt of een uitzondering gehonoreerd.1083 Dit huwelijks-

recht kwam in grote trekken overeen met het nieuwe gereformeerde huwelijksrecht

elders in de Republiek.1084

V.2. Trouwbelofte

Van elkaar moeten worden onderscheiden de sponsalia de futuro en de sponsalia de

praesenti. De eerste hield de trouwbelofte in. Nadat de man de vrouw had gevraagd

hem te trouwen en zij zich daartoe bereid verklaarde, was het paar verloofd. De

tweede, het contract, de wederzijdse wilsverklaring gericht op het huwelijk, bracht

volgens het canonieke recht het huwelijk tussen partijen daadwerkelijk tot stand.

Volgens de gereformeerde leer moest op de sponsalia de praesenti nog een bevesti-

ging volgen door een gereformeerd predikant in de kerk.1085

De artikelen 1-4, 6-7 (I) SNC maakten niet altijd een helder onderscheid om

welke sponsalia het in de bepalingen ging. De artikelen 3-4 (I) en 6 (I) SNC zagen,

zonder twijfel, op de trouwbelofte. Voor de sponsalia de praesenti zou de

bewijsregeling in art. 3 (I) SNC namelijk overbodig zijn geweest, vanwege het

door de commissarissen tot de huwelijkse zaken ter zake bijgehouden protocol, zie

art. 8 van de Herziene ordonnantie op de weeskamer 1724 (voortaan: HOW).1086

Art. 6 (I) SNC sprak zelfs letterlijk van verloven.

Art. 7 (I) SNCzagookopde sponsalia de futuro. Het regelt het geval dat iemand zich,

na elkaar, met twee verschillende personen verloofde. Art. 1 (I) SNC had daar waar-

schijnlijk eveneens betrekking op, art. 2 (I) SNC zag op de sponsalia de praesenti.1087

1081. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 74-76. Voorts werd het

wereldlijke huwelijksrecht aangevuld met voorschriften uit het Oude en Nieuwe Testament en

zelfs met canoniek recht dat via de regels van de Gereformeerde kerk bleef voortleven.

1082. De nauwe relatie tussen kerk en staat en de beïnvloeding over en weer blijkt ook daaruit dat de

kerkorde werd uitgevaardigd door Burgemeesters en Raad van Groningen. De Ommelanden kregen

hun eigen kerkorde op 27 februari 1595. De tekst van de kerkorde 1594 is te vinden in: RHC GrA,

VPO, inv. nr. 169, Kercken-ordre der Stadt Groningen. Handschrift.

Voor een selectie van relevante bepalingen uit de kerkorde 1594, zie bijlage 5.

1083. Zie bijvoorbeeld: par. V.5.

1084. Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 199.

1085. Zie par. V.6.1.

1086. Voor een selectie van bepalingen uit de HOW zie bijlage 8.

1087. Zie verder: par. V.4. en par. V.6.1.
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De trouwbelofte hield dus in een wederzijdse toezegging ommet elkaar te huwen.

Het ‘verlovingscontract’, in tegenwoordigheid van getuigen, was in beginsel vorm-

loos. In geval een trouwbelofte werd betwist, kon een meerderjarige deze alleen

bewijzen door middel van een door de verloofden ondertekend geschrift of door twee

‘ongeinteresseerde geloofweerdige getuygen’, art. 3 (I) SNC.1088Het krijgen van een

voorwerp (arrha), tot bekrachtiging van de trouwbelofte, was dus niet voldoende.1089

Volgens Alberts gold deze bewijsregel, met in achtneming van het toestemmings-

vereiste van art. 4 (I) SNC, ook voor trouwbeloften gedaan door minderjarigen.1090

Deze opvatting is niet aannemelijk. Art. 3 (I) SNC sprak niet alleen nadrukkelijk van

meerderjarigen, ook zou een dergelijke regeling overbodig zijn. Tot 25-jarige leeftijd

was een man of vrouw immers niet toegestaan een trouwbelofte te doen, zonder

uitdrukkelijke toestemming van beide ouders, art. 4 (I) SNC.1091

Het toestemmingsvereiste van art. 4 (I) SNC had zijn basis in art. 28 (Liber II)

stadboek 1425.1092 In het geval één ouder was vooroverleden, volstond toestem-

ming van de langstlevende ouder, art. 4 (I) SNC. Indien de trouwlustige wees was

en geen voorstanders over hem waren benoemd, diende de vereiste toestemming

verleend te worden door naaste bloedverwanten (grootouders en in het geval ook

zij ontbraken, door meerderjarige broers en zusters).1093 Waren voorstanders

benoemd, dan dienden zij samen met twee naaste familieleden van zowel vaders-

als moederszijde van de minderjarige toestemming te geven.

De voorstanders dienden te waken voor instemming met een voorgenomen

huwelijk, indien hun pupil zeer jong van jaren was. Bij de afweging al dan niet

toestemming te verlenen, zal een rol gespeeld hebben of de minderjarige vol-

doende in staat werd geacht een huishouding te bestieren. Het stadsrecht kende

geen sanctie, indien voorstanders daar geen acht op sloegen, noch indien zij

toestemden in een huwelijk, zonder voornoemde bloedverwanten te raadplegen.

1088. Meerderjarig werd men op 25-jarige leeftijd, art. 22 (Liber IX) stadboek 1425.

1089. Een arrha kon bijvoorbeeld zijn een ring of penning. Met ongeïnteresseerde getuigen zullen

belangeloze getuigen zijn bedoeld.

1090. Alberts, ‘Het huwelijk in de stad Groningen’, 103.

1091. Vanaf 1689 moest op het moment van de sponsalia praesenti een ‘jonghgeselle’ minimaal veertien

en een ‘jongedochter’ minimaal twaalf jaar oud te zijn, art. 24 (I) SNC. Sindsdien kwamen de

minimumhuwelijksleeftijden in de stad Groningen overeen met het canonieke recht en de kerkorde

van 1594. Art. 21 (Liber II) stadboek 1425 stelde voorheen de minimumhuwelijksleeftijd op

respectievelijk achttien en vijftien jaar.

In 1809 werden de huwelijksleeftijden verhoogd voor mannen naar achttien en voor vrouwen

naar vijftien, art. 99 WNH.

Laman, P. Laman, Aanleiding tot de eerste beginselen der Groninger regts-kennis. Met

verscheidene aanmerkingen ende bedenkingen vermeerdert (3e druk; Groningen 1778) 29. Laman

verwees overigens in dit verband abusievelijk naar art. 18 (I) SNC. Deze bepaling regelde slechts de

vereiste toestemming voor het opmaken van huwelijksvoorwaarden door een minderjarige.

1092. De kerkorde 1594 eiste geen toestemming voor het wisselen van trouwbeloften.

1093. Het Groninger stadsrecht kende datieve voorstanders (tutela dativa) en testamentaire voorstanders

(tutela testamentaria). De datieve voorstanders werden door de weeskamer benoemd. De legitieme

voogdij (tutela legitima) werd uitgeoefend door de langstlevende ouder en in de loop van de

zeventiende eeuw ook door een of meer van de grootouders van de pupil. De voorstanders

bestonden uit een voormond en twee voogden. De voormond beheerde het vermogen van de

minderjarige, de voogden controleerden. Zie: Hempenius-van Dijk, De weeskamer, XVII, 9 en 82.
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Indien de vereiste toestemming werd onthouden aan de minderjarige, waren

de huwelijksplannen in beginsel gedwarsboomd. Gemis van de vereiste toestemming

leidde tot nietigheid van een trouwbelofte, art. 6 (I) SNC.1094Een bijzonder middel

om de druk op de familie op te voeren om toestemming te geven, vormde schaking,

ook wel ‘doorgaan’ genoemd. Het minderjarige trouwlustige meisje werd in dat

geval door haar minnaar, al dan niet met haar instemming, onttrokken aan het gezag

van ouders of voorstanders om zo de toestemming voor het voorgenomen huwelijk af

te dwingen. Als die alsnog werd verleend, zoals in het geval van H.C. Hoising

(ca. 1720-1781) en J.J.S. Douglas (1727-1754), volgde het huwelijk.1095 Lukte dat

niet, dan keerde het meisje terug naar haar ouders/voorstanders. In het gewest

Holland moet het aantal schakingen in de zeventiende en achttiende eeuw niet te laag

geschat worden, aldus Haks.1096Of dat ook voor het gewest Stad en Lande gold, is

onbekend.1097

Ook meerderjarige trouwlustigen hadden toestemming van hun ouders nodig

voor het doen van een trouwbelofte. Dat volgde indirect uit art. 20 (I) SNC.1098

Genoemde bepaling regelde namelijk vervangende toestemming in dat geval.1099

Waarschijnlijk was een huwelijk van een meerderjarige, zonder voorafgaande

ouderlijke toestemming, onwettig. Anders valt niet te rijmen dat bekrachtiging van

het huwelijk naderhand mogelijk was, doordat ouders alsnog toestemming gaven.

Vanaf het begin was het huwelijk in een dergelijk geval alsnog rechtsgeldig.1100

Merkwaardig is in dit verband dat de commissarissen tot de huwelijkse zaken

volgens de instructie van art. 4 (II) HOW in geval van meerderjarigheid niet de

vereiste toestemming hoefden te onderzoeken.

Voor meerderjarige trouwlustigen was in de Stads Nieuwe Constituties (1689)

in elk geval wel een financiële prikkel opgenomen om vooraf toestemming aan de

ouders te vragen. Ontbrak deze namelijk, dan waren de ouders ex art. 21 (I) SNC

niet verplicht een uitzet mee te geven. In alle overige gevallen waren ouders vrij

‘nae der ouderen discretie of gelegentheyt’ aan hun huwend kind geld of goederen

ten huwelijk mee te geven, art. 38 (I) SNC. Het bewijs van de uitzet kon slechts

schriftelijk worden geleverd: of wel door middel van een geschrift, voorzien van

stadszegel of ander bevoegd zegel, of wel door middel van een ongezegeld

1094. Zij die vervolgens hielpen een huwelijksbevestiging zonder voorafgaand vereiste toestemming

bevorderen en/of in dat geval als partij optraden bij de op te stellen huwelijksvoorwaarden,

riskeerden een boete van 25 gulden en ontruiming (‘ontwaringe’) van hun huis in stad en gewest

Stad en Lande, art. 6 (I) SNC.

1095. Zie par. VIII.2.3.

1096. Haks, Huwelijk en gezin, 125.

1097. Uitwijken naar oorden waar de rechtstoepassing iets vrijer was, vormde een andere mogelijkheid

om het huwelijk tegen de zin van familie en/of voorstanders door te zetten. Vrije heerlijkheden,

zoals Culemborg, Vianen en Ravenstein, stonden daarom bekend, zie: Haks, Huwelijk en gezin,

125-126.

1098. Laman leidde het toestemmingsvereiste, behalve uit art. 20 (I), af uit art. 19 (I) SNC. Laatst-

genoemde bepaling regelde echter het opmaken van huwelijksvoorwaarden door een meerderjarige

en de daarvoor vereiste toestemming van zijn ouders, zie: Laman, Aanleiding, 30.

1099. De ouderlijke toestemming kon worden afgedwongen door hen bij de Raad of de presiderende

burgemeester bij bevel te laten dagen. Indien de ouders niet verschenen, werd dat voor

stilzwijgende toestemming gehouden, art. 20 (I) SNC.

1100. Laman, Aanleiding, 30.
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ondertekend document, art. 39 (I) SNC, dit met het oog op de klachtenregeling van

art. 41 (I) SNC.1101

Ten slotte vermeldde art. 7 (II) HOW nog een geval waarin toestemming was

vereist. Het bepaalde dat een soldaat voor het doen van trouwbeloften schriftelijke

toestemming nodig had van de compagnieofficier onder wiens bevel hij stond. Dat

kwam zeer veel voor in de garnizoensstad Groningen.1102

Niet gestand (hoeven) doen trouwbelofte.

Na het uitbrengen van een trouwbelofte waren de mogelijkheden beperkt om in de

stad Groningen het aanstaande huwelijk niet meer te laten doorgaan. Zolang de

andere partij de trouwbelofte in beraad hield en zich nog niet uitgesproken had,

bestond de gelegenheid om op de trouwbelofte terug te komen.1103 Had de

spijtoptant niet tijdig zijn gewijzigde opvatting kenbaar gemaakt, dan was hij

gebonden, tenzij een van de volgende situaties zich voordeed.1104

Allereerst kon de trouwbelofte worden vernietigd, indien ook de andere partij

daarmee instemde. Deze mogelijkheid bestond al van oudsher in het canonieke

recht en werd in het stadsrecht opgenomen in 1689 in art. 1 (I) SNC.1105

Indien de wederpartij niet vrijwillig instemde met vernietiging van de trouw-

belofte, kon iemand nog aan zijn trouwbelofte ontkomen, als hij al eerder aan

iemand anders een trouwbelofte had gedaan, art. 7 (I) SNC. Was dat niet aan de

orde, dan resteerde nietigverklaring door het gerecht. Volgens Laman was alleen

nietig de belofte die gedaan was uit ‘dwang of onregtmatige vreese’.1106Onder het

laatste werd overigens niet verstaan ‘kinderlijke vrees’ voor ouders, zie art. 12 van

de Ordonnantie op allerhande conventien en contracten (1701).1107 Voorts was

1101. Art. 41 (I) SNC bood een klachtenregeling met vervaltermijnen voor het geval de beloofde uitzet

door (een) ouder(s) niet was gegeven.

1102. Dit toestemmingsvereiste kwam voor officieren te vervallen bij besluit van Municipaliteit en

Kiezers van 24 november 1797, zie: RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7071, Resoluties

Municipaliteit, 1795-1803 (hieronder voortaan: RM), fol. 272, 24 november 1797, Groningen.

Zie over soldatenhuwelijken: par. VIII.1.

1103. Laman, Aanleiding, 16.

1104. Art. 23 (I) SNC beperkte de verloofde vrouw extra in haar handelen. Na de verloving was zij,

zonder toestemming van haar aanstaande echtgenoot namelijk niet meer bevoegd haar goederen te

schenken. De bepaling was gebaseerd op art. 2 (Liber IX) stadboek 1425 dat een zelfde verbod

inhield.

1105. H.W. Roodenburg, Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van

Amsterdam, 1578-1700 (Hilversum 1990) 238. De kerkorde 1594 bepaalde niets omtrent trouw-

beloften.

Art. 1 (I) SNC bepaalde: ‘dat men daer van sonder wille van zijn wederpartye niet mach

afwijcken’.

1106. Laman, Aanleiding, 17.

1107. RHC GrA, VPO, inv. nr. 661, Ordonnantie op allerhande Conventien ende Contracten in het

Gemeyn ende op Koop en Verkoop in het besonder. Gedrukt bij Cornelis Barlinck-Hof te

Groningen 1701. De ordonnantie kende een vervolg in de ordonnantie van 6 februari 1702, zie:

RHC GrA, VPO, inv. nr. 662, Ordonnantie op allerhande Conventen ende Contracten betreffende

Koop en Verkoop naer-koop en naar pacht, verhuijringe van Huijsen, Lande, Dienstbode, Societeijt,

Scheijdinge, Mandaat, Bier ende andere Boeckschulden, Leeninge, Renten en Interessen, Bewa-

ring.
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nietig de trouwbelofte die gedaan was tijdens overmatig dronkenschap, art. 13

Ordonnantie op allerhande conventien en contracten.

Trachtte een verloofde pas na de sponsalia de praesenti onder een huwelijk uit

te komen, dan had hij zijn mogelijkheden nog verder beperkt. Ontbinding was

alleen nog mogelijk op basis van de beperkte echtscheidingsgronden, omdat

het huwelijk op dat moment volgens de heersende leer al bestond, art. 2 (I)

jo 47 (I) SNC.1108

Ontbraken alle voornoemde uitzonderingen, dan had de andere partij een machtig

wapen. Art. 1 (I) SNC bepaalde namelijk dat een onwillige verloofde in gijzeling kon

worden genomen en tot huwelijksbevestiging worden gedwongen door de wereld-

lijke overheid. In 1709 wachtte Ebelus Burema dat lot. Het stadsbestuur van

Groningen oordeelde op 2 mei van dat jaar dat, indien hij niet ‘goedtwillig’

zijn huwelijk met Swana G. Hovinck liet bevestigen, de ‘stads schulte’ met zijn

dienaren (met andere woorden: onder politiebegeleiding) hem naar de kerk moesten

geleiden om het huwelijk te laten bevestigen.1109

V.3. Verboden huwelijken

Inleiding

De huwelijkspartnerkeuze werd niet alleen beperkt door de vereiste toestemming

voor het doen van een trouwbelofte. De verboden graden en bepalingen die

huwelijken tussen personen van verschillende geloofsovertuigingen ontmoedigden,

stelden ook grenzen. Deze twee categorieën beperkingen komen thans aan de

orde.1110

V.3.1 Verboden graden

Het recht betreffende de verboden graden kent een lange geschiedenis. Al in het

Romeinse recht vormde te nauwe verwantschap een huwelijksbeletsel. Huwelijken

tussen neef en nicht (broers- of zusters zoon en dochter) waren al sinds keizer

1108. De artikelen 26, 27 en 28 (Liber VIII) en art. 40 (Liber IX) stadboek 1425 gingen over overspel.

Echtscheiding was toegestaan in dat geval. Behalve in het geval van ‘ehebreuke’ (overspel), stond

art. 47 (I) SNC echtscheiding ook toe in geval van ‘moetwillige verlatinge’. Laman merkte op dat in

de praktijk huwelijken ook werden ontbonden vanwege ‘onmagt’ (impotentie). Hij vond dat dit niet

als een echtscheidingsgrond moest worden aangemerkt, omdat volgens hem in dat geval van begin

af aan geen sprake was geweest van een huwelijk, zie: Laman, Aanleiding, 100. Voor een

uitgebreide studie over praktijkoplossingen van gestrande huwelijken in Amsterdam, zie: D.M.

Helmers, ‘Gescheurde bedden’. Oplossingen voor gestrande huwelijken, Amsterdam 1753-1810

(Hilversum 2002).

Scheiding van tafel en bed was op ruimere gronden mogelijk, dan de genoemde limitatief

opgesomde echtscheidingsgronden, zie art. 50 (I) SNC.

1109. Voorbeeld geciteerd gevonden bij H.O. Feith, ‘Trouwbeloften’, Groningsche Volksalmanak (1891)

54. Bij het verzoek om het voorgenomen huwelijk te mogen laten proclameren was Burema al

evenmin vrijwillig verschenen. Dat verzoek werd op basis van een raadsbesluit geprotocolleerd,

zie: RHC GrA, BS, inv. nr. 174, Ondertrouwboek 1705-1711, fol. 111.

1110. Uithuwelijking was overigens verboden, art. 5 (I) SNC.
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Theodosius de Grote (379-395) verboden.1111 Het canonieke recht breidde die

verboden verder uit met een beroep op het Oudtestamentische Leviticus 18:5-18 en

20:11-21.

Overigens, het boek Leviticus stond een huwelijk tussen neef en nicht (broers-

of zusters zoon en dochter) weliswaar toe, doch wegens schending van de

eerbaarheid en het natuurrecht verbood het Vierde Lateraanse Concilie (1215)

ook deze huwelijken. De beperkingen wegens te nauwe verwantschap golden

eveneens voor aanverwantschap, omdat man en vrouw door huwelijk één werden,

volgens katholieke opvattingen.1112

Na de reformatie baseerde ook de Gereformeerde kerk de verboden graden op

voornoemde Bijbelpassages, de eerbaarheid en de natuurwet. Op basis van die

laatste twee gronden bleef daarom verboden een huwelijk tussen neef en nicht

(broers- of zusters zoon en dochter). De wereldlijke overheden stelden in die tijd

rechtsregels aangaande verboden graden vast, een en ander in overeenstemming

met de opvattingen van de Gereformeerde kerk.1113

Desondanks gingen verschillende wereldlijke overheden minder ver dan de

gereformeerde leer wenste. De Politieke Ordonnantie van het gewest Holland

(1580) en art. 28 (I) SNC van de stad Groningen stonden huwelijken tussen neef en

nicht (broers- of zusters zoon en dochter) toe.1114Ook in Friesland beperkte art. 2

e.v. van een ordonnantie van 18 maart 1586 de verboden graden slechts tot de in

Leviticus 18 en 20 genoemde gevallen.1115 Het Landrecht van Overijssel (1630)

was weer strenger: het verbood ook de huwelijken tussen neef en nicht, art. 11 e.v.

(Liber II).

Op synodale bijeenkomsten werd daarentegen een huwelijk tussen en neef en nicht

afgeraden, omdat het ‘nyet stichtelyk’ was.1116 In de stad Groningen regelde

de kerkorde van 1594 op dat gebied echter niets, doch een Groningse synode in

1613 keurde het af, omdat de vriendschap tot andere geslachten moest worden

uitgebreid.1117

De verschillen in regelgeving tussen wereldlijke overheden en de Gerefor-

meerde kerkleer leidden in de praktijk tot problemen of een voorgenomen huwelijk

nu verboden was of niet. De wereldlijke overheid behield zich in dezen het recht

voor in individuele gevallen op verzoek dispensatie te verlenen.1118 In de stad

Groningen was het stadsbestuur daartoe bevoegd. Als de kerk in eerste instantie de

huwelijksbevestiging weigerde wegens overtreding van de kerkelijke verboden

graden, kon de wereldlijke overheid de kerk alsnog verplichten het betreffende

huwelijk te bevestigen.1119

1111. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 156.

1112. Voor een uitgebreid overzicht van de verschillende gradenstelsels en de ontwikkeling van het recht

betreffende de verboden graden tot aan de reformatie, zie: Van Apeldoorn, Geschiedenis van het

Nederlandse huwelijksrecht, 155-162.

1113. Huussen jr., ‘Verboden graden van bloed- en aanverwantschap rond 1800’, 213.

1114. Haks, Huwelijk en gezin, 40.

1115. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 161, noot 5.

1116. Haks, Huwelijk en gezin, 40.

1117. L. Knappert, Verloving en huwelijk in vroeger dagen (Amsterdam 1914) 101-102.

1118. Huussen jr., ‘Verboden graden van bloed- en aanverwantschap rond 1800’, 214.

1119. Wumkes, De Gereformeerde kerk in de Ommelanden, 80.
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Het recht betreffende de verboden graden was opgenomen in de artikelen 27 tot

en met 31 (I) SNC. Op 13 maart 1749 gaven Burgemeesters en Raad een commissie

de opdracht een nadere wet op te stellen die verbood

‘alle huwelijken so wegens bloedverwantschap, affinitteit of swagerschap als

wegens natuurlyke eerbaarheid.’
1120

Op dezelfde dag waarop het stadsbestuur deze opdracht gaf, vaardigden de Staten

van het gewest Stad en Lande een resolutie uit om huwelijken tussen protestanten

en katholieken te ontmoedigen.1121 Mogelijk hield de opdracht van het stadsbe-

stuur hiermede verband. De uitkomst van de commissie is onbekend.

Achtergronden verboden graden regeling

De Bijbel vormde dus de basis van de bemoeienis van wereldlijke en kerkelijke

overheden met huwelijksbeletselen wegens te nauwe (aan)verwantschap. Daaruit

vloeide de behoefte voort om seksuele omgang tussen mannen en vrouwen te

reguleren.1122De mogelijkheid een bloedverwant te huwen, zou aanleiding kunnen

geven tot een vroegtijdige ontucht, aldus Haks. Voorts diende de regeling verwar-

ring in gezagsverhoudingen te voorkomen. Het huwelijk bracht namelijk een

intimiteit met zich mee die onverenigbaar was met het vereiste respect voor

bepaalde verwanten.1123

Als biologische reden voor de verboden graden regeling wordt wel opgevoerd

het menselijke instinct dat tegen incest is. Ook het tegenovergestelde, de mense-

lijke neiging tot incest, wordt echter wel gezien als grond voor de regeling,

namelijk om biologische schadelijke gevolgen tegen te gaan. Haks is tijdens zijn

onderzoek laatstgenoemde reden voor de regeling echter niet tegengekomen in

overheids- en kerkelijke bronnen uit de zeventiende en achttiende eeuw.1124

Schelsky en Huussen signaleren nog twee aspecten van de verboden graden.

Schelsky wijst op de sociale functie daarvan. Door te huwen met iemand buiten de

familiekring vergrootte de man zijn sociale netwerk, waardoor hij op een grotere

groep kon terugvallen voor het verlenen van steun. De redengeving van de

Groninger synode in 1613 wijst ook in die richting. Volgens Schelsky waren de

verboden graden daarom ruimer, naarmate een samenleving meer gebaseerd was

op verwantschapsbetrekkingen.1125

Na de omwenteling in 1795 werden in verschillende gewesten van de Republiek

initiatieven ondernomen om het daar geldende recht betreffende de verboden graden

aan te passen. Deze initiatieven vielen samen in een tijd dat overheden een soepeler

1120. RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7044, RR, fol. 196, 13 maart 1749, Groningen.

1121. A. Smith, Geschiedenis der provincie Groningen, van het begin onzer tijdrekening af, tot aan den

jare 1848, handelende over de aloude en tegenwoordige gesteldheid, oorlogen, watervloeden en

andere merkwaardige gebeurtenissen in deze provincie; met eene kaart op welke de plaatsen enz.,

sedert 1277 door den Dollard verzwolgen, worden aangewezen (Groningen 1849) 341.

1122. Huussen jr., ‘Verboden graden van bloed- en aanverwantschap rond 1800’, 212.

1123. Haks, Huwelijk en gezin, 36.

1124. Ibidem.

1125. H. Schelsky, Soziologie der Sexualität, über die Beziehungen zwischen Geschlecht, Moral und

Gesellschaft (Hamburg 1955) 88-93.
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houding aannamen dan tevoren om dispensatie te verlenen. De oorzaak van deze

andere houding is volgens Huussen mogelijk veroorzaakt door gewijzigde omgangs-

vormen binnen families. Gezinnen kwamen volgens hem meer dan voorheen op

zichzelf te staan. Daarnaast bestond volgens hem een niet te verwaarlozen stroming

die op principiële gronden, gebaseerd op de Verklaring van de Regten van den

Mensch en van den Burger (1795), vond dat de individuele huwelijkspartnerkeuze zo

min mogelijk beperkt moest worden.1126

Anders dan in bijvoorbeeld Overijssel en Friesland, veranderde in de stad

Groningen desondanks niets in de regelgeving op het gebied van de verboden

graden. Tot 1 mei 1809 (invoering WNH) bleef de regeling uit 1689 toepasse-

lijk.1127

Verboden graden regeling volgens het Groninger stadsrecht1128

De verboden graden regeling in de Stads Nieuwe Constituties (1689) verdeelde de

bepalingen in gronden waarop ze gebaseerd waren. De verboden in de artikelen 27

(I) en 29 (I) SNC waren gebaseerd op de Bijbel (verboden wegens bloed- en

aanverwantschap), die van art. 30 (I) SNC wegens strijd met de ‘natuyrlijcke

eerbaerheydt.’

Art. 27, tweede zin, (I) SNC verbood huwelijken tussen bloedverwanten die

onderling aan elkaar verwant waren in de opgaande en nederdalende linie,

ongeacht de graad. Art. 27, derde zin, (I) SNC verbood bovendien huwelijken

tussen (half-)broers en (half-)zusters in dezelfde graad. Ten slotte verbood art. 27,

vierde zin, (I) SNC huwelijken tussen bloedverwanten in de ongelijke graad. Dat

wil zeggen, een man of vrouw was niet toegestaan te huwen met een descendent

van zijn broer of zuster, ongeacht de graad en ongeacht of de twee via hele of halve

bedde aan elkaar verwant waren. In weerwil van de gereformeerde leer waren

huwelijken tussen neef en nicht in de vierde graad wel toegestaan, mits in gelijke

linie, art. 28 (I) SNC.

Onder aanverwantschap (‘zwagerschap’) verstond Laman de onderlinge ver-

bintenis tussen een echtgenoot en de bloedverwanten van de andere echtgenoot. De

verbintenis ontstond niet door ‘voortteelinge’, maar door huwelijk.1129 Wegens

‘zwagerschap’ verboden de Stads Nieuwe Constituties daarom een huwelijk tussen

schoonzoon en -moeder of schoondochter en -vader, alsmede tussen stiefkinderen

(of hun afstammelingen) en hun stiefvader/-moeder, art. 29, tweede zin, (I) SNC.

Leviraat, dat wil zeggen een huwelijk tussen een man en de weduwe van zijn

broer, werd, evenals een huwelijk van een vrouw met de weduwnaar van haar

overleden zuster, uitdrukkelijk verboden in art. 29, derde zin, (I) SNC. Voorts

verbood art. 29, derde zin, (I) SNC het huwelijk tussen een weduwnaar met de zuster

van zijn overleden vrouw (sororaat) en, omgekeerd, een weduwe met de broer van

haar overleden man. Wel was het huwelijk toegestaan tussen de broer van bijvoor-

beeld echtgenoot A en de zuster of zelfs de moeder van A’s echtgenote B, omdat

tussen de bloedverwanten van twee echtgenoten geen aanverwantschap ontstond. Zo

1126. Huussen jr., ‘Verboden graden van bloed- en aanverwantschap rond 1800’, 231.

1127. Ibidem, 220, noot 17.

1128. Voor enige overwegingen van Laman over verboden graden, zie: Laman, Aanleiding, 32-36.

1129. Laman, Aanleiding, 31.
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ook het huwelijk tussen weduwnaar A met een schoonzus van zijn overleden vrouw

B. Deze schoonzus stond immers slechts in zwagerschap tot B, niet tot A.

Het verbod van art. 29, derde zin, (I) SNC gold, ongeacht of trouwlustigen uit

hele of halve bedde stamden of dat het afstammelingen van de in art. 29, derde zin,

(I) SNC genoemde personen betrof.

Art. 29, vierde zin, (I) SNC herhaalde voor zwagerschap de hierboven

genoemde verbodsbepaling van art. 27, derde zin, (I) SNC.

Een tweede categorie huwelijken werd verboden wegens strijdigheid met de

natuurlijke eerbaarheid. Art. 30, tweede zin, (I) SNC verbood niet alleen een

huwelijk tussen een kind en de bruid of bruidegom van een van zijn ouders, maar

ook die tussen een ouder en de bruid of bruidegom van zijn kinderen. Onder

‘bruydt en bruydegom’ in art. 30 (I) SNC zullen moeten worden verstaan personen

die met elkaar trouwbeloften hebben uitgewisseld en die hun ondertrouw al hebben

laten aantekenen, maar wier huwelijk - door bijvoorbeeld voortijdig overlijden

van een van beiden - nog niet was bevestigd. Was het huwelijk immers voltrokken,

dan voorzag art. 29, tweede zin, (I) SNC al in een verbod. Deze huwelijken werden

verboden, omdat ze problemen zouden opleveren in de onderlinge gezagsverhou-

dingen. Het verbod was gebaseerd op strijdigheid met de eerbaarheid. De Bijbel

voorzag daarin namelijk niet.

Diezelfde reden speelde een rol bij het laatste huwelijksverbod in art. 30 (I)

SNC. Het verbood het huwelijk tussen een voormond en zijn pupil, zolang hij de

administratie van het vermogen van de pupil deed en geen eindafrekening en

overgave van het beheerde vermogen had gedaan. Het verbod gold niet voor de

twee voogden, omdat zij slechts een controlerende, toeziende rol vervulden.

Overtreders van de artikelen 27 (I), 29-30 (I) SNC werden strafrechtelijk

vervolgd, zoals in het geval van incest, art. 31 (I) SNC. Het huwelijk was nietig.

Art. 39 (II) SNC kende nog een extra sanctie: bij uiterste wil konden de overtreders

elkaar niet begunstigen.

V.3.2 Overige verboden huwelijken

Behalve de vereiste toestemming voor een trouwbelofte en de verboden graden

regeling, kende de stad Groningen nog een aantal beperkingen van overheids-

wege op het gebied van huwelijk(spartnerkeuze). Art. 26 (I) SNC verbood

bijvoorbeeld een weduwe binnen één jaar en zes weken na het overlijden van

haar echtgenoot te huwen. Om onbekende redenen stelden wereldlijke over-

heden in de Republiek voor een dergelijk geval meestal langere termijnen dan

de Gereformeerde kerk.1130

Evenmin als elders in de Republiek, werd in de stad Groningen het huwelijk

bestraft met nietigheid in geval van overtreding van de treurtijd.1131 Wel werd de

weduwe vermogensrechtelijk getroffen. Art. 26 (I) SNC bepaalde dat zij haar

aanspraken verloor op al wat haar krachtens huwelijksvoorwaarden, testament of

anderszins zou toekomen van haar overleden echtgenoot. Het ontbreken van een

1130. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 170.

1131. Ibidem.
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centrale overlijdensregistratie moet controle op naleving van deze bepaling ernstig

hebben bemoeilijkt. Commissarissen tot de huwelijkse zaken waren waarschijnlijk

om die reden op grond van art. 4 en 5 (II) HOW dan ook niet verplicht naleving van

art. 26 (I) SNC te controleren.

Het stadsrecht kende geen bepaling, zoals in veel andere rechtsstelsels in de

Republiek, dat een echtgenoot pas na vijf jaar mocht hertrouwen na vermissing.

Mogelijk waren Burgemeesters en Raad bevoegd verlof te geven in een dergelijk

geval.

Verder stond art. 49 (I) SNC na echtscheiding alleen de onschuldige echtgenoot

toe te hertrouwen. Er zijn geen aanwijzingen dat echtscheidingen veelvuldig

voorkwamen in de stad Groningen in de achttiende eeuw.1132De bepaling had in

de praktijk daarom weinig betekenis.

De Gereformeerde kerk achtte huwelijken tussen christenen van verschillende

gezindten weliswaar ongewenst, raadde ze ook af, maar verbood ze niet. Zelfs

huwelijken tussen gedoopten en ongedoopten verbood de Gereformeerde kerk niet

uitdrukkelijk. Wel weigerde ze in de praktijk deze huwelijken te bevestigen.

De stad Groningen, noch wereldlijke overheden elders in de Republiek,

verboden huwelijken tussen personen van verschillende christelijke gezindten

volstrekt. Ze legden wel beperkingen op aan huwelijken tussen protestanten en

katholieken.1133Zo trachtten de Staten van het gewest Stad en Lande bijvoorbeeld

bij resolutie van 13 maart 1749 huwelijken tussen protestanten en katholieken te

ontmoedigen. De resolutie bepaalde dat mannen in een dergelijk geval minimaal

25 en vrouwen minimaal twintig jaar moesten zijn ten tijde van de sponsalia de

praesenti.1134Deze verhoging van de leeftijd - vergelijk de leeftijden genoemd in

de artikelen 4 (I) en 24 (I) van de SNC - beoogde volgens de toelichting in de

aanhef van de resolutie alle onenigheid, veroorzaakt door in jeugdigheid en

‘onbezonnen drift’ aangegane gemengde huwelijken, te beperken. Deze problemen

zouden kunnen ontstaan, doordat in geval van gemengde huwelijken juist de

katholieken zouden aandringen op een katholieke opvoeding van het te verkrijgen

nageslacht. De resolutie trachtte deze huwelijken bovendien terug te dringen door

trouwlustigen veel gemakkelijker onder gedane trouwbeloften uit te laten komen.

Niet alleen verordonneerde het dat uitgewisselde trouwbeloften in zulke gevallen

geen enkele waarde hadden en het huwelijk dus niet kon worden afgedwongen,

maar dat zelfs na de sponsalia de praesenti en de eerste publieke huwelijksafkon-

diging partijen nog geheel vrijblijvend van elkaar af konden.1135 Van de stad

Groningen is geen vergelijkbare resolutie bekend.

Eerder, op 3 maart 1738 hadden ook de Staten Generaal een besluit genomen

om huwelijken tussen protestanten en katholieken te ontmoedigen. Alle officieren

die een gereformeerde of protestantse belijdenis hadden afgelegd, werd verboden

1132. Behalve de verboden in art. 26 (I) en 49 (I) SNC, was polygamie verboden, art. 34 (I) SNC.

1133. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 166. Voor wereldlijke regel-

geving met betrekking tot gemengde huwelijken, zie voorts: H.F.W.D. Fischer, ‘De gemengde

huwelijken tussen katholieken en protestanten in de Nederlanden van de XVIe tot de XVIIIe eeuw’,

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 31 (1963) 463-485.

1134. Een vergelijkbare regeling vaardigden de Staten-Generaal uit op 3 juni 1750 voor de generaliteits-

landen, zie: Knappert, Verloving en huwelijk, 120-121.

1135. Smith, Geschiedenis der provincie Groningen, 341.
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een katholieke vrouw te huwen op straffe van vervallenverklaring van de militaire

betrekking.1136Het huwelijk zelf bleef rechtsgeldig. Overigens, ook de katholieke

kerk keerde zich tegen huwelijken van katholieken met protestanten.

Huwelijken tussen christenen en joden echter waren verboden in de Republiek.

Het verbod daarop werd echter van overheidswege niet in het lokale positieve recht

neergelegd. Voor de Generaliteitslanden, zoals Westerwolde in het oosten van het

gewest Stad en Lande, bestond een uitzondering. Art. 50 en 51 van het Echtreglement

van 1656, uitgevaardigd door de Staten-Generaal, verbood aldaar huwelijken van

christenen met joden, mohammedanen en heidenen op straffe van verbanning.

Eenmaal gesloten waren deze huwelijken wederom niet nietig.1137

In 1795 kwam aan het verbod voor christenen om met een Jood te huwen te

vervallen als gevolg van de Verklaring van de Regten van den Mensch en van den

Burger. Krachtens deze Verklaring was het onderscheid tussen burgers op grond

van hun godsdienst komen te vervallen. Voorts kwam in dat jaar een einde aan de

regelgevingen die gemengde huwelijken moesten ontmoedigen.1138

V.4. Examinatie door commissarissen tot de huwelijkse zaken1139

Inleiding

Het al genoemde Vierde Lateraanse Concilie (1215) besloot dat voorgenomen

huwelijken voortaan verplicht in de kerk moesten worden afgekondigd. Het besluit

diende om naleving van de verboden graden regeling te verbeteren. Tijdens het

Concilie van Trente (1563) werd bepaald dat een voorgenomen huwelijk op drie

afzonderlijke dagen moest worden afgekondigd. Ontbreken van de afkondiging

leidde niet tot nietigheid van het huwelijk, wel tot excommunicatie.1140

De praktijk van clandestiene huwelijken werd zodoende evenwel niet uit-

gebannen. Immers, volgens het canonieke recht kwam het huwelijk al tot stand

door de sponsalia de praesenti (de wederzijdse wilsverklaring van man en vrouw

gericht op het huwelijk). De tussenkomst van een pastoor was daarvoor niet nodig.

Door clandestien te huwen, konden trouwlustigen huwen, zonder inmenging van

bijvoorbeeld ouders die daar tegen waren gekant.1141De praktijk van clandestiene

huwelijken wortelde bovendien in de uit het Germaanse recht stammende opvat-

ting dat het huwelijk al ontstond door de bijslaap. De bevolking kon, aldus

Hempenius, moeilijk aanvaarden dat deze zo lang gepraktiseerde huwelijksvorm

niet meer deugde en moest plaatsmaken voor de canoniekrechtelijke vorm.1142

Het Concilie van Trente trachtte aan deze clandestiene huwelijken een einde te

maken door bij het decreet Tametsi te bepalen dat de sponsalia de praesenti

1136. Ibidem, 320.

1137. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 166.

1138. Huussen, De codificatie van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht, 35-36.

1139. Voor het navolgende is gebruikgemaakt van: Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 195-210.

1140. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 47, 51.

1141. Ibidem, 92.

1142. Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 196.
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voortaan in tegenwoordigheid van de pastoor en twee of drie getuigen moesten

plaatsvinden.1143

Na de reformatie nam de wereldlijke overheid de katholieke regeling

betreffende huwelijksafkondigingen over. De Politieke Ordonnantie van Hol-

land (1580) scherpte de oude regels aan: niet afkondigen van het voorgenomen

huwelijk leidde voortaan zelfs tot nietigheid van het huwelijk.1144

Art. 59 van de kerkorde 1594 droeg de secretaris van de stad Groningen op na

te gaan of er sprake was van huwelijksbeletselen.1145 Indien deze hem op het eerste

oog afwezig bleken, droeg art. 59 hem eveneens op de namen van het bruidspaar

door te geven aan de predikanten van de gereformeerde kerken in de stad om het

voorgenomen huwelijk op drie achtereenvolgende zondagen af te kondigen. De

namen van het bruidspaar dat om afkondiging verzocht, werden genoteerd in

zogenaamde proclamatieboeken. Het oudste bewaard gebleven exemplaar begint

in februari 1595.

Om te waarborgen dat alleen huwelijken werden afgekondigd die voldeden aan

de voorschriften, werd een voorafgaande controle door de overheid ingesteld: de

huwelijksexaminatie. Eerst verrichtte de stadssecretaris deze taak. Vanaf 1630 was

deze taak opgedragen aan drie, vanaf 1717 aan vier weesheren van de in 1613

opgerichte stedelijke weeskamer.1146 Vanwege deze nevenfunctie werden deze

weesheren commissarissen tot de huwelijkszaken genoemd. Ze bleven deze taak

uitoefenen tot 1811.1147 De eerste instructie die bepaalde hoe de controle moest

worden uitgeoefend, is niet bewaard gebleven, als deze al was opgesteld.1148Vanaf

1724 volgden de commissarissen in elk geval de instructies van de Herziene

ordonnantie op de weeskamer (HOW).1149 Tot 1689 is de inhoudelijke controle

mogelijk gebaseerd geweest op het stadboek 1425 en, voor wat betreft de verboden

graden regeling, waarschijnlijk op het Romeinse recht.1150Nadien controleerden de

weesheren aan de hand van de besproken bepalingen in de Stads Nieuwe

Constituties van 1689.

1143. De decreten van het Concilie van Trente waren van kracht daar, waar ze waren afgekondigd. In de

stad Groningen en de Ommelanden heeft deze afkondiging plaatsgevonden in 1568, zie: D. van

Heel, ‘De minderbroeder Johannes Knijff, bisschop van Groningen’, in: Archief voor de

geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 57 (1933), 211-388, in het bijzonder 278-298, geciteerd

gevonden bij: Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 195.

1144. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 85-87.

1145. Voor een selectie van bepalingen uit de kerkorde 1594, zie bijlage 5.

1146. Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 10.

1147. Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 197-204, m.n. 200-201.

Art. 32 (I) SNC droeg deze taak expliciet op aan de weeskamer.

1148. Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 201.

1149. Deze Instructie en ordonnantie op de Wees-kamer, met den ankleve van dien, als mede voor de

Commissarissen der Huwelykze zaken is opgenomen in: Corpus der Groninger Rechten in deel II

onder nr. XIII (gedrukt 1735) (afb. 99).

1150. Hempenius-van Dijk maakt melding van een instructie (d.d. 15 december 1597) voor de

huwelijksexaminatie door de stadssecretaris. Art. 16 van deze instructie verwees voor de verboden

graden regeling naar het Romeinse recht. Art. 17 van de instructie bepaalde nadrukkelijk dat een

huwelijk tussen neef en nicht voortaan geoorloofd was, hoewel het vanwege de openbare

eerbaarheid moest worden ontraden. Volgens Hempenius-van Dijk is deze instructie echter

waarschijnlijk nooit in werking getreden, zie: Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 199.
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Examinatievoorschriften door commissarissen tot de huwelijkse zaken

Art. 1 en 2 (II) HOW verplichtten alle verloofde burgers en ingezetenen van de

stad, ‘van wat religie zouden mogen wezen’, zich op een zaterdagmiddag om half

zes naar het kantoor van de weeskamer te begeven om hun voorgenomen huwelijk

bij de commissarissen tot de huwelijkse zaken aan te geven en toestemming te

verzoeken om het voorgenomen huwelijk te laten afkondigen.1151 Voor doops-

gezinden gold in de periode 1698-1724 een uitzondering: zij mochten aangifte

doen aan het huis van de voorzittende commissaris.1152

Aangifte van een voorgenomen huwelijk diende te worden gedaan door de

verloofden in persoon, of per schriftelijke volmacht, art. 3 (II) HOW.

Ex art. 4 jo 5 (II) HOW waren de commissarissen verplicht de verloofden te

onderzoeken op:

1. minder- dan wel meerderjarigheid in verband met de vereiste toestemming op

de trouwbelofte;

2. a. verleende toestemming door de in art. 4 (I) SNC genoemde personen;

b. verleende schriftelijke toestemming van de compagnie-officier onder

wiens bevel een verloofde soldaat stond, art. 7 (II) HOW;

3. te nauwe onderlinge bloedverwant- en/of aanverwantschap;

4. aanwezigheid van wettige voorkinderen.

Pas nadat van bezwaren niet was gebleken, mochten de namen van de

verloofden worden aangetekend in het protocol.1153 Art. 8 (II) HOW schreef

voor dat deze aantekening verplicht bevatte (1) jaar, dag en maand van de

aantekening, (2) de voor- en toenamen van de verloofden, (3) de naam van een

vooroverleden echtgeno(o)t(e), (4) de geboorteplaats van de verloofden, alsmede

(5) de charges van de mannelijke verloofde.1154Volgens Hempenius-van Dijk was

deze procedure al vóór 1724 staande praktijk en bevestigde de Herziene ordon-

nantie op de weeskamer dat slechts.1155

Evenals bijvoorbeeld in het gewest Holland, was in de stad Groningen de

wereldlijke overheid bevoegd dispensatie op het afkondigen van huwelijken te

verlenen.1156 Zo kwam het in uitzonderlijke gevallen voor dat een huwelijk

bijvoorbeeld tweemaal op dezelfde dag werd afgekondigd, zodat een huwelijk

op verzoek sneller kon worden bevestigd.1157

1151. Joodse huwelijken vielen buiten deze regeling.

1152. Zie par. V.5.

1153. Een ieder, dus ook niet-burgers en niet-ingezetenen, die buiten de stad Groningen zijn huwelijk had

laten afkondigen, maar in de stad wilde huwen, was verplicht zijn naam in het protocol te laten

opnemen, art. 16 (II) HOW.

1154. Onder toenaam moet worden verstaan het patronymicum en/of de familienaam. Onder civiele

charge moet worden verstaan ambt, bediening en erepost, alsmede, in geval van een militaire

charge, rang in het leger.

1155. Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 204.

1156. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 87.

1157. Bijvoorbeeld de dubbele afkondiging op één dag van het voorgenomen huwelijk van Joseph Keiser

en Enje Ebels, toegestaan op 29 april 1797, zie: RHC GrA, BS, inv. nr. 186, Ondertrouwboek 1792-

1798, fol. 268vo.
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De aantekening in het protocol was de schriftelijke weergave van de sponsalia

de praesenti. Het huwelijk was daarmee volgens de gereformeerde leer

‘gecontraheerd’, maar nog niet voltooid: daarvoor was nog bevestiging door een

gereformeerd predikant vereist.1158

Na de invoering van de nieuwe huwelijksregeling per 26 oktober 1796 bleven

voornoemde voorschriften van de Herziene ordonnantie op de weeskamer gelden.

V.5. Afkondiging

Van voornoemde protocolaantekening werd een zogenaamde proclamatiecedul opge-

maakt ten behoeve van de koster van één van de drie gereformeerde hoofdkerken,

waar het voorgenomen huwelijk vervolgens zou worden ‘geproclameerd’ (afgekon-

digd). De cedullenwerden direct overhandigd aan de kosters van de drie hoofdkerken,

omdat zij verplicht aanwezig waren bij de aangiften op de zaterdagmiddag.

Het proclamatiecedul bevatte dezelfde gegevens als in het protocol was

aangetekend, zodat al deze gegevens afgekondigd konden worden, art. 8 en 10

(II) HOW. Opmerkelijk is dat geen van de op basis van genoemde cedullen aan te

leggen kerkelijke proclamatieboeken bewaard is gebleven. Lichtten de kosters met

de aanleg daarvan de hand, ofschoon art. 10 (II) HOW hen daartoe verplichtte?

Bij resolutie van 21 juli 1666 van het stadsbestuur dienden de huwelijksaf-

kondigingen onmiddellijk voor het zingen door de voorlezer te geschieden tijdens

de zondagochtenddienst; vanaf 1670 door de gereformeerde predikant zelf.1159Na

drie ongehinderde huwelijksafkondigingen stond art. 33 (I) SNC een gereformeerd

predikant toe het huwelijk te bevestigen.1160Van de bevestiging maakte de koster

van de trouwkerk vervolgens een zogenaamde trouwcedul op. Deze moest uiterlijk

drie maanden na huwelijksbevestiging aan de secretaris van de weeskamer worden

overhandigd.1161De secretaris tekende daarna het huwelijk aan bij de ondertrouw

in het proclamatieboek, art. 17 (II) HOW.

1158. Over de periode 1595-1811 zijn drie en dertig proclamatieboeken van de commissarissen tot de

huwelijkse zaken bewaard gebleven, zie: RHC GrA, BS, inv. nrs. 157-189, Ondertrouwboek 1595-

1811. Vanaf 26 oktober 1796 werden daarnaast nog eens twee afzonderlijke protocollen bijge-

houden. In het zogenaamde ‘Derde-Proclamatieboek’, werden in 1796-1803 alle paren aangete-

kend, van wie het aanstaande huwelijk voor de derde keer was afgekondigd, zie ibidem, inv.

nr. 190, Derde-proclamatieboek. In het ‘Trouwboek’ werden in 1796-1811 alle huwelijksvoltrek-

kingen genoteerd, zie ibidem, inv. nr. 191-193, Trouwboek, 1796-1803, 1803-1807, 1807-1811.

1159. RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7020, Resoluties Burgemeesters en Raad, 1605-1795 (hieronder

voortaan: RR), fol. 73, 21 juli 1666, Groningen, en ibidem, voorl. inv. nr. 7021, RR, fol. 133,

22 augustus 1670, Groningen.

1160. De huwelijksbevestiging was geen exclusieve bevoegdheid van gereformeerde predikanten. Be-

halve dat voor doopsgezinden en lutheranen later een uitzondering werd gemaakt, zie par. V.6.1.,

kon een huwelijk ook door het stedelijke gerecht worden voltrokken. Zie hieronder het voorbeeld

van Pieter R.A. van Iddekinge. Zie voorts Laman, Aanleiding, 407.

1161. Deze termijn was alleen in het geval van een huwelijksbevestiging door een doopsgezinde

vermaner verkort tot veertien dagen. Op overschrijding van de termijn stond een boete van een

daalder ‘van 14 dagen tot 14 dagen te verdubbelen’, art. 18 (II) HOW Onbekend is de

achterliggende reden van deze uitzondering.
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Met de invoering van de nieuwe huwelijksregelgeving van 26 oktober 1796

wijzigde de wijze van afkondiging.1162 Voortaan werden de proclamatiecedullen

niet meer van de kansel, maar van de pui van het stadhuis afgelezen. Vervolgens

werden deze gedurende veertien dagen aldaar aangeplakt. Het verwijderen van een

cedul, nadat het voorgenomen huwelijk driemaal was afgekondigd, werd genoteerd

in het zogenaamde Derde-proclamatieboek.

Wettige voorkinderen

Het vierde onderwerp waarop stad-Groninger commissarissen tot de huwelijkse

zaken examineerden, betrof de aanwezigheid van wettige voorkinderen van aan-

staande echtgenoten. De Stads Nieuwe Constituties (1689) en de Herziene

ordonnantie op de weeskamer (1724) beoogden de financiële belangen van de

voorkinderen, die als gevolg van het hertrouwen van één der ouders bedreigd

konden worden, te waarborgen. Voordat het voorgenomen huwelijk in het

proclamatieboek van de weeskamer mocht worden aangetekend, diende een

afkoop/boedelscheiding van de nalatenschap van de vooroverleden ouder aan de

commissarissen getoond te worden.1163De Herziene ordonnantie op de weeskamer

bevatte maar liefst 35 bepalingen over dat onderwerp.

Art. 16 (I) SNC verbood huwelijksproclamata en huwelijksbevestiging, zonder

voorafgaande afkoop/boedelscheiding met de (voorstanders van de) voorkinderen,

op straffe van nietigheid van het huwelijk.1164Art. 16 (I) SNC had verstrekkende

gevolgen. Uitblijven van overeenstemming tussen voorstanders over minderjarige

kinderen en de langstlevende ouder over de afkoop of boedelscheiding kon tot

zodanig uitstel leiden, dat de bepaling werkte als een feitelijk verbod op hertrouw.

Dat ondervond bijvoorbeeld de doopsgezinde Jan Popkes Houttuijn (ca. 1672-

1751). Nadat hij al trouwbeloften had uitgewisseld met een weduwe, moeder van

één kind, weigerden haar bloedverwanten, waaronder ook de voorstanders over het

kind, daarmee in te stemmen en stelden daarop de afkoop uit. De dwarsliggers

zouden tegen Houttuijn hebben gezegd hem ‘tot anstaende groote vacantie te

sullen omleyden’. Houttuijn richtte een verzoekschrift aan het stadsbestuur om uit

de impasse te komen. Hem werd toegestaan om het voorgenomen huwelijk met de

weduwe te laten afkondigen, zonder dat zij een afkoop of boedelscheiding had

gemaakt, mits het paar bij de commissarissen tot de huwelijkse zaken huwelijks-

voorwaarden toonden waaruit bleek dat de goederen van de weduwe buiten zijn

familie zouden blijven en niet in enige gemeenschap van goederen zouden vallen.

1162. RHC GrA, VPO, inv. nr. 1122.

1163. Boedelscheiding moet van afkoop worden onderscheiden. Boedelscheiding hield in een verdeling

van een (ontbonden huwelijksgoederengemeenschap waarvan deel uitmaakte de) nalatenschap door

de deelgenoten. Afkoop hield een combinatie in van een boedelscheidingsovereenkomst en

koopovereenkomst. De afkoper kocht het aandeel in het gemeenschappelijke vermogen. Bij de

vaststelling van dit aandeel gaat het, in de woorden van Hempenius-van Dijk, om de (fictieve)

verdeling van het vermogen, zoals dat er uit ziet na aftrek van de boedelschulden, zie: H.S.

Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 150.

1164. Art. 14 (II) HOW herhaalde dit verbod, doch zonderde professoren van de Groningse universiteit

voortaan daarvan uit.

De resolutie van de Staten van het gewest van Stad en Lande, d.d. 28 januari 1751, bepaalde

hetzelfde voor het gewest, zie: Brucherus, Gedenkboek van Stad en Lande, 278.
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Het stadsbestuur stond voorts toe dat andere bloedverwanten of bekenden van de

weduwe bij de huwelijksvoorwaarden als partij optraden. Verwacht kon immers

worden dat de dwarsliggers ook daaraan niet zouden willen meewerken.1165

Om een dergelijk oponthoud van een huwelijk te voorkomen, werd een met

art. 16 (I) SNC vergelijkbare bepaling niet in het Burgerlijk Wetboek opgeno-

men.1166

Ten slotte had de examinatie betreffende voorkinderen voorts controle op

overtreding van art. 25 (I) SNC ten doel. Art. 25 (I) SNC verbood immers een

weduwe te hertrouwen

‘binnen de tijdt dat sy van haer man swanger muchte zijn’.
1167

Bijzondere procedure ingeval van huwelijksbevestiging buiten de stad

Om niet aan de controle op huwelijksbeletselen te kunnen ontkomen, bepaalde art.

13 jo 14 (II) HOW dat ook huwelijken van burgers en ingezetenen die buiten de

stad zouden worden bevestigd, binnen de stad afgekondigd moesten worden. Om

huwelijksbevestiging buiten de stad te ontmoedigen, was in dat geval een bijdrage

van 24, later vijftien gulden aan de stadsarmen verschuldigd.1168Om betaling af te

kunnen dwingen, mochten de stedelijke kosters pas een cedul overhandigen

waaruit de drie ongehinderde afkondigingen in de stad bleek, nadat het toekom-

stige echtpaar een bewijs van betaling aan de stadsarmen had getoond. Dit cedul

kostte nog eens 1,25 gulden.1169 Overigens, ook degenen die in de stad huwden,

waren een (veel lager) bedrag verschuldigd aan de stadsarmen.

Een jaar na de invoering van de Herziene ordonnantie op de weeskamer (1724)

bepaalde het stadsbestuur dat iedereen die één jaar en één dag in de stad woonde

zijn voorgenomen huwelijk in de stad moest laten afkondigen.1170 Art. 11 (II)

HOW bepaalde al dat deze afkondiging eveneens in de geboorteplaats diende

plaats te vinden, indien men korter dan drie jaar in de stad woonachtig was.

Voordat het huwelijk in de stad bevestigd mocht worden, dienden de trouwlustigen

over een bewijs (attestatie) te beschikken dat het huwelijk ook in de geboorteplaats

ongehinderd was afgekondigd, art. 11 jo 12 (II) HOW.1171 De bepaling diende

te voorkomen dat de stad een toevluchtsoord zou worden voor paren die elders aan

de controle op huwelijksbeletselen wilden ontkomen. Indien het huwelijk buiten de

1165. RHC GrA, ‘requestboeken’, 1 juli 1706, Groningen.

1166. J.C. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetboeken volgens de beraadsla-

gingen deswege gehouden bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 (Utrecht 1837) 193.

1167. Voor een gedetailleerd onderzoek naar afkoop, boedelscheiding en de rol van de Groninger

weeskamer daarin over de periode 1613-1811, zie: Hempenius-van Dijk, De weeskamer, vooral

hoofdstuk VIII (De bewaking van de vermogensrechtelijke belangen van minderjarige kinderen bij

het hertrouwen van de langstlevende ouder) 148-165.

1168. De boete was niet verschuldigd als één van de verloofden buiten de stad ‘fixum domicilium’ had,

art. 15 (II) HOW. De bepaling was eerder opgenomen in een Resolutie van Burgemeesters en Raad

van 31 januari 1674, zie: RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7022, RR, fol. 364, 31 januari 1674,

Groningen.

1169. Herziene weeskamer-ordonnantie van 1724, Taxt der sportulen voor de administratoren deser stadts

weeskamer, geciteerd gevonden bij H.S. Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 321.

1170. RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7037, RR, fol. 175, 17 februari 1725, Groningen.

1171. Een soortgelijke regeling trof voorheen al art. 60 van de kerkorde 1594.
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stad werd bevestigd, verlangden lokale overheden buiten Groningen ook vaak een

dergelijke attestatie (afb. 100).

Afkondigingen joodse en doopsgezinde huwelijken

Stad-Groninger Joden lieten vanaf de invoering van de nieuwe huwelijkswetge-

ving hun voorgenomen huwelijken niet afkondigen in een van de drie gerefor-

meerde hoofdkerken. Zij deden dat veelal in Amsterdam.1172De herkomst van één

der aanstaande echtgenoten is daarvan mogelijk de oorzaak. Vanaf 1750 waren

stad-Groninger Joden zelfs vrijgesteld hun huwelijk te laten afkondigen, nadat een

lid van de Joodse gemeenschap de vereiste afkondiging had geweigerd.1173 Het

stadsbestuur was mogelijk niet al te bang voor schending van het huwelijksrecht,

omdat het aantal Joden in de stad nog steeds zeer gering was, evenals hun

economische positie.

Ook de stad-Groninger doopsgezinden lieten in de zeventiende eeuw hun

huwelijken niet publiekelijk afkondigen. Wellicht bracht hun, met Joden vergeleken,

sterkere economische positie mee dat de commissarissen tot de huwelijkse zaken dit

niet over hun kant lieten gaan. De verplichte afkoop- of boedelscheidingsregeling

(krachtens resolutie van 8 mei 1630) vormde namelijk de aanleiding voor de

commissarissen tot de huwelijkse zaken zich bij het stadsbestuur te beklagen. De

commissarissen stelden dat ‘weijnige ja bekans gene’ van de doopsgezinden afkopen

aan de weeskamer overhandigden en dat zij evenmin hun ‘proclamata’ lieten

aantekenen. Daardoor werd hen onmogelijk gemaakt te controleren of doopsgezin-

den art. 16 (I) SNC naleefden.1174 Uit de proclamatieboeken blijkt inderdaad, dat

maar zelden door doopsgezinden voorgenomen huwelijken werden aangetekend

vóór 1698.

Op 24 november 1698 besloten Burgemeesters en Raad daarom nog maar eens

deze verplichtingen voortvloeiende uit de Stads Nieuwe Constituties aan de

doopsgezinde vermaners bekend te maken. Op de twee daaropvolgende dagen

sprak een raadsheer met hen. Tegen de afkondiging in gereformeerde kerken

hadden zij geen bezwaren, de vermaners verklaarden dat met bereidwilligheid na te

zullen komen. Wel vroegen zij toe te staan de huwelijksaangifte niet op de

zaterdagmiddag ter weeskamer te doen, maar te mogen volstaan met een bekend-

making van de ondertrouw aan het huis van de voorzittende weesheer en aan dat

van de weeskamersecretaris. De doopsgezinden wensten kennelijk geen inzage in

hun vermogens. Het stadsbestuur willigde dat verzoek niet in. De naleving van

art. 16 (I) SNC zou daardoor immers nog steeds niet zijn gewaarborgd.

Bij resolutie van 19 december 1698 besloot het stadsbestuur, dat ook doops-

gezinden ten overstaan van de commissarissen tot de huwelijkse zaken hun

ondertrouw moesten laten aantekenen en de gemaakte afkopen en boedelscheidingen

dienden te tonen. Als tegemoetkoming werd hen echter toegestaan dat voortaan niet

ten kantore van de weeskamer te doen, maar ten huize van de voorzittende

1172. D. Verdooner en H. Snel, Trouwen in Mokum 1598-1811 I (’s-Gravenhage 1992) 138, geciteerd

gevonden bij: Schut, De Joodse gemeenschap, 64 en 227, noot 171.

1173. Schut, De Joodse gemeenschap, 64-65.

1174. RHC GrA, toegang 1462, Weeskamer, 1613-1835, inv. nr. 11, Requesten en andere ingekomen

stukken 1613-1750.
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commissaris. Voor de commissarissen werd de ondertrouwprocedure aldus omslach-

tiger: de ondertrouw vond voortaan plaats op twee locaties in de stad. Deze

onpraktische regeling heeft, anders dan Hempenius-van Dijk aanneemt, slechts

gegolden tot de invoering van de Herziene ordonnantie op de weeskamer.1175

De resolutie van 19 december 1698 trad met onmiddellijke ingang in werking.

Nog geen vijf dagen later doorliep Titia Risemius, de al genoemde fraai geklede

zuster van vermaner med. dr. Gerardus Risemius, met haar verloofde Frans de

Booser als eersten de nieuwe procedure.1176Of doopsgezinden voortaan wel steeds

hun afkopen/boedelscheidingen toonden, valt niet na te gaan, omdat het wees-

kamerarchief niet volledig bewaard is gebleven. Uit de proclamatieboeken blijkt

dat zij voortaan wel hun huwelijken lieten afkondigen in de gereformeerde kerken

van de stad.1177

V.6. Huwelijksbevestiging1178

Een ingrijpende wijziging van de manier waarop huwelijken werden bevestigd in

de stad Groningen maakt een opdeling van de onderzoeksperiode in tweeën

mogelijk: de periode vanaf 1699 tot aan 26 oktober 1796 (zie par. V.6.1.) en de

resterende periode tot 1809 (par. V.6.2.).

V.6.1 Periode 1699-26 oktober 1796

Vóór de reformatie kwam het huwelijk, volgens de katholieke leer, tot stand door

de sponsalia de praesenti. Om controle op de huwelijkssluiting mogelijk te maken,

dienden deze op straffe van nietigheid ten overstaan van de pastoor en twee of drie

getuigen plaats te vinden, sinds het Concilie van Trente (1563). De daaropvol-

gende bijslaap versterkte slechts de huwelijksband.1179 De gesloten huwelijken

dienden in een protocol te worden vastgelegd. Die van de stad Groningen zijn niet

bewaard gebleven uit die tijd. In de praktijk groeide echter de rol van de pastoor.

Na de sponsalia de praesenti bevestigde hij nog eens het huwelijk, zonder dat dit

1175. Art. 1 jo 2 (II) HOW verplichtte namelijk nadrukkelijk verloofde burgers en ingezetenen van de

stad, ‘van wat religie zouden mogen wezen’, zich op een zaterdagmiddag om half zes ten kantore

van de weeskamer te melden.

1176. Over de kleding van Titia Risemius, zie par. III.6.

1177. Ook in de rest van het gewest van Stad en Lande namen doopsgezinden (en katholieken) het

kennelijk niet zo nauw met de verplichting om hun voorgenomen huwelijken publiekelijk te laten

afkondigen in gereformeerde kerken. De Staten van het gewest herinnerde hen nog eens aan deze

verplichting door middel van een resolutie van 17 november 1721, zie: Brucherus, Gedenkboek van

Stad en Lande, 278.

1178. Art. 42 (I) SNC plaatste de gehuwde vrouw onder voogdij van haar echtgenoot. De gevolgen van

het huwelijk voor de handelingsbekwaamheid van de vrouw, geregeld in art. 42-44 (I) SNC, wordt

buiten beschouwing gelaten. Ofschoon denkbaar is dat achttiende-eeuwse meerderjarige vrouwen

bewust ongehuwd bleven om aan de rechtsgevolgen van art. 42 (I) SNC. te ontkomen, staan voor

onderbouwing of weerlegging van deze gedachte geen bronnen ter beschikking.

1179. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 63 en 92.
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volgens het canonieke recht voor het ontstaan van het huwelijk strikt noodzakelijk

was.1180

De Gereformeerde kerk huldigde, als vermeld, andere opvattingen over de

totstandkoming van het huwelijk. Door de sponsalia de praesenti werd het

huwelijk slechts ‘gecontraheerd’. De bevestiging door een predikant in de kerk

voltooide het.1181Gereformeerde wereldlijke overheden rekenden het huwelijk tot

hun domein na de reformatie, omdat het huwelijk volgens de gereformeerde leer

geen sacrament was. Zij droegen de burgerlijke huwelijksbevestiging echter op aan

gereformeerde predikanten. Niettemin kon de overheid, uit de aard der zaken, sinds

de reformatie ook zelf het huwelijk voltrekken. In de stad Groningen gebeurde dat

door het gerecht, bijvoorbeeld in zeldzame gevallen van onwilligheid bruid of

bruidegom.1182 Het opdragen van de huwelijksbevestiging aan de gereformeerde

kerk – in de stad Groningen gebeurde dat vanaf de reductie in 1594 – had ook een

praktische kant. De oude feitelijke gang van zaken bleef gehandhaafd, alleen de

pastoor werd vervangen door de gereformeerde predikant.

Deze gewijzigde gang van zaken stuitte juist bij katholieken en leden van

andere christelijke minderheden op verzet. Ook zij waren immers gedwongen

voortaan hun huwelijken te laten bevestigen door een gereformeerde predikant,

terwijl volgens het canonieke recht het huwelijk op andere wijze tot stand kwam.

Om als katholiek in de stad Groningen geldig te kunnen huwen (zowel naar

wereldlijk als canoniek recht), waren dus twee huwelijksplechtigheden vereist.

Vaak leidde dat tot ongehoorzaamheid aan de wereldlijke regels en nam het aantal

clandestiene huwelijken toe.

De wereldlijke overheid trad in de eerste decennia na de reformatie hard op tegen

ontduiking. De stedelijke ordonnantie van 21 juli 1605 bepaalde bijvoorbeeld dat

kinderen die werden geboren uit paren die niet door een gereformeerde predikant in

het huwelijk waren bevestigd, voor onecht werden gehouden.1183 De kinderen

zouden daardoor erfrechtelijk zwaar gestraft worden. Als onechte kinderen zouden

zij niet van hun ouders kunnen erven, art. 1 (III) SNC. Een tweede plakkaat uit 1612

verbood bovendien katholieken in hun eigen kerken te huwen.1184

Desondanks bleef het stadsbestuur van Groningen moeite houden om de

nieuwe regels te handhaven. Hierboven bleek bijvoorbeeld al dat doopsgezinden

in de zeventiende eeuw hun huwelijken niet via de gereformeerde predikant

lieten afkondigen. Vermoedelijk omstreeks 1620 wisten zij gedaan te krijgen dat

1180. Ibidem, 99.

1181. Voor een onderzoek naar de wisselwerking tussen deze reformatorische huwelijksregels enerzijds

en de vervolgingspraktijk bij overtreding daarvan anderzijds tot 1700, zie: M. van der Heijden,

Huwelijk in Holland: stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht (1550-1700) (Amsterdam 1998).

1182. Het geval van burgemeesterszoon Pieter R.A. van Iddekinge (1753-1831), zoon van de al

genoemde Berend van Iddekinge en Johanna Maria Sichterman, illustreert het voorgaande. Op

18 februari 1785 gelastten Burgemeesters en Raad hem de drie vereiste huwelijksproclamata met

Hilke Berends Draijer (1763-1807) publiekelijk te laten afkondigen. Op 18 maart 1785 werd hun

huwelijk door secretaris J. Gockinga gerechtelijk voltrokken en hun dochter Berendina voor wettig

geboren verklaard, zie: RHC GrA, BS, inv. nr. 185, Ondertrouwboek 1784-1791, fol. 61.

1183. Fockema Andreae, Bijdragen tot de Nederlandsche rechtsgeschiedenis 1, 90.

1184. De Bruijn, Plakkaten van Stad en Lande, nr. 205.
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hun huwelijken voortaan door eigen vermaners mochten worden bevestigd.1185

Ruim 25 jaar na de reformatie in Groningen werd aldus een eerste inbreuk gemaakt

op het huwelijksmonopolie van de Gereformeerde kerk.1186 Bij voornoemde

resolutie van Burgemeesters en Raad van 19 december 1698 werd dat privilege

bevestigd.1187 De stedelijke lutheranen kregen een vergelijkbaar voorrecht

in 1735.1188 Ook zij dienden voortaan, net als doopsgezinden, binnen veertien

dagen na de huwelijksbevestiging hun huwelijken te melden aan de weeskamer.1189

Voor verzachting van de regels moesten katholieken wachten tot de omwente-

ling in 1795. Pas vanaf 1 februari van dat jaar mochten zij ten overstaan van

priesters wettelijk erkende huwelijken sluiten. Joden vielen nooit onder de kerk-

orde van 1594 en waren altijd vrij gelaten.

Tot de nieuwe huwelijkswetgeving van 1796 werden huwelijken in de stad

Groningen voltrokken op basis van een gereformeerd huwelijksformulier. Het

huwelijk moest plaatsvinden ten overstaan van de geloofsgemeente, art. 59 van de

kerkorde 1594. Om die reden werd een meer besloten huwelijk in de consistorie

van de kerk bij resolutie van 13 februari 1710 verboden door het stadsbestuur. De

Groninger Synode van 1607 verbood huwelijksbevestiging thuis, omdat de kerk

anders alle toezicht daarop uit handen gaf.1190Het stadsbestuur stond in 1726 thuis

huwen slechts toe in geval van bijzondere omstandigheden, zoals lichaamszwak-

heid.1191Van deze regeling werd in de praktijk sporadisch gebruikgemaakt.1192

1185. Onbekend is of in die tijd elders in de Republiek dat ook al aan doopsgezinden werd toegestaan.

1186. Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 204, noot 40.

1187. RHC GrA, toegang 1462, Weeskamer, 1613-1835, inv. nr. 11.

De heren van de Ommelanden, zitting hebbend in de Gedeputeerde Staten, hadden hier nog heel

andere gedachten over in 1721. Zij eisten dat zowel de afkondigingen als de huwelijksbevesti-

gingen van doopsgezinden plaatsvonden in gereformeerde kerken in de Ommelanden. De ge-

deputeerden uit de stad wensten dat niet ten aanzien van de huwelijksbevestigingen van

doopsgezinden. Immers, bijna een eeuw lang was in de stad de praktijk al anders. De toon van

de Ommelander heren was hard, ze spraken van ‘afschuwelijke en ten uitersten gevaarlijke

geestdrijverijen’ van doopsgezinden. De stad bleef zich echter verzetten: het door de Ommelanden

gewenste besluit kwam er niet. De stad stemde slechts in met een verplichte afkondiging van

huwelijken van doopsgezinden in gereformeerde kerken op 25 oktober 1721. Zie: RHC GrA,

toegang 1, Staten van Stad en Lande, 1594-1798, inv. nr. 33, ‘Staatsresolutiën’. Net-exemplaar van

het resolutieboek der Provinciale Staten van Stad Groningen en Ommelanden, na 17 februari 1795

van de (Provisionele) Representanten van het Volk van Stad en Lande: d.d. 14 juni 1721,

27 september 1721, 24-25 oktober 1721 en 7-8 november 1721. De resolutie werd afgekondigd

op 17 november 1721. Acht jaar eerder, in 1713 hadden de Ommelander Heren het overigens ook al

eens tevergeefs geprobeerd, zie: RHC GrA, toegang 1, Staten van Stad en Lande, 1594-1798, inv.

nr. 28, ‘Staatsresolutiën’. Net-exemplaar van het resolutieboek der Provinciale Staten van Stad

Groningen en Ommelanden, na 17 februari 1795 van de (Provisionele) Representanten van het Volk

van Stad en Lande: d.d. 18 maart 1713.

1188. Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 205, noot 44.

1189. Voor doopsgezinden was dat bepaald in art. 18 (II) HOW. Ofschoon niet bij resolutie van 1735

bepaald, gold dit ook voor lutheranen. Vanaf 1735 werden de lutherse huwelijken in de

proclamatieboeken aangetekend.

1190. J. Reitsma en S.D. van Veen, Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de

Noordelĳke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620 VII (Groningen 1898) 136. De synode

oordeelde: ‘Die luyden in echt geven yn private husern is ergerlyck en der policie schadelick.’

1191. RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7037, RR, fol. 322, 21 maart 1726, Groningen.

1192. Zo bijvoorbeeld in 1722 het huwelijk van jur. dr. Simeon Zaunslijfer en de doopsgezinde Anna Jans

Block, zie: RHC GrA, BS, inv. nr. 176, Ondertrouwboek 1719-1727, folio 104vo.
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Desondanks kon het er in de ogen van predikanten en stadsbestuur ongepast aan

toegaan voor en na de huwelijksbevestiging. Om ‘onstichtelijke bewegingen’ in de

kerken te voorkomen, mochten bijvoorbeeld vanaf 1785 geen huwelijken meer

bevestigd worden na bedestonden.1193

Om de openbare orde te handhaven waren voorts vanaf 1673 alle huwelijks-

bevestigingen op de vrijdagavond verboden vanwege ‘grote dertelheden en onge-

regeldheden’ waarmee dat gepaard ging, aldus het stadsbestuur.1194Kennelijk viel

dat verbod niet te handhaven en was vanaf 1719 slechts een boete van zes gulden

verschuldigd aan de stadsarmen.1195

Huwelijksbevestigingen op zondagen waren toestaan, maar werden eveneens

ontmoedigd door daarop een breuk te stellen ten gunste van de stadsarmen. Tot

1714 waren doopsgezinden van deze breuk vrijgesteld, maar dat veranderde, nadat

in dat jaar een gereformeerde in het huwelijk trad met een doopsgezinde en vragen

rezen over de verschuldigdheid van de breuk.1196 De breuk gold sedertdien ook

voor de stedelijke doopsgezinden.

Vanaf 1699 was twaalf gulden verschuldigd wegens een huwelijksbevestiging

op tweede Kerstdag, alsmede op de beide Paas- en Pinksterdagen.1197 Doops-

gezinden waren ook hiervan in eerste instantie uitgezonderd. Dat veranderde echter

toen in 1768 twee huwelijken van doopsgezinden op Tweede Paasdag werden

bevestigd en een klacht volgde. Het stadsbestuur besloot dat doopsgezinden

voortaan ook onder het besluit van 1699 vielen.1198

Over de feestelijkheden voorafgaande en na afloop van de huwelijksbevesti-

ging trof het stadsbestuur ook maatregelen. Zo bepaalde art. 5, titel 2 (Kerck-

gangh) van een stad-Groninger ordonnantie uit 1648 dat slechts zes paar mannen

en vrouwen het bruidspaar naar de kerk mochten vergezellen en bepaalde art. 6:

‘sullen oock ter kercken gaen ende weder keeren in alle modestie ende Christe-

lijcke sedicheydt sonder convoy van gewapend volck’
1199

Of deze ordonnantie nog in de achttiende eeuw van kracht was en naleving ervan

werd afgedwongen, is onbekend.

V.6.2 Periode 26 oktober 1796-1809

In 1796 vond een ingrijpende wijziging plaats in de wijze van huwelijkssluiting in

de Republiek. De afkondiging van de Verklaring van de Regten van den Mensch en

van den Burger, na de omwenteling in 1795, bracht volledige gelijkstelling van alle

1193. RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7060, RR, fol. 339, 22 juni 1785, Groningen.

1194. Ibidem, voorl. inv. nr. 7022, RR, fol. 339-340, 22 december 1673, Groningen.

1195. Ibidem, voorl. inv. nr. 7035, RR, fol. 483, 23 maart 1719, Groningen.

1196. RHC GrA, ‘requestboeken’, 17 februari 1714, Groningen.

1197. Ibidem, 22 mei 1699, Groningen.

1198. RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7051, RR, fol. 276, 27 januari 1768, Groningen.

1199. Het verbod op gewapende begeleiding beoogde vreugdeschoten te voorkomen. Zie: RHC GrA,

VPO, inv. nr. 303, Naerdere ordonnantie rakende die Bruijloften, Kindel-bieren, Begraffenisse der

Dooden, ende anders. Gedrukt bij Hans Sas te Groningen 1648.
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geloofs- en levensovertuigingen.1200 Bij publicatie van 24 april 1795 van de

Provisionele Representanten van het Volk van Holland werd de wereldlijke

huwelijkssluiting in het gewest Holland verplicht voor alle ingezetenen.1201 Pas

daarna was een kerkelijke huwelijksbevestiging toegestaan.

Op verschillende tijdstippen volgde de invoering van een vergelijkbare regeling

elders in de Republiek. Het bestuur van de stad Groningen bepaalde bijvoorbeeld

bij resolutie van 26 oktober 1796 dat de huwelijksvoltrekking voortaan niet meer

in kerken mocht plaatsvinden, maar collectief op zondagmorgen om 11.30 uur op

het raadhuis op basis van het nieuwe huwelijksformulier uit 1796.1202 Voortaan

werd in de stad Groningen ten overstaan van twee daartoe gecommitteerde leden

van de municipale raad het huwelijk door een der raadssecretarissen voltrokken.

Dat gebeurde in een ruimte op het raadhuis met de deuren open om het openbare

karakter te benadrukken.1203 Drie dagen later werd tevens bepaald dat voortaan

iedereen, zonder voorbehoud, zijn huwelijk thuis mocht laten voltrekken.1204

1200. Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 206.

1201. Huussen jr., ‘Verboden graden van bloed- en aanverwantschap rond 1800’, 216.

1202. RHC GrA, VPO, inv. nr. 1122. Voor de tekst van het huwelijksformulier, zie: bijlage 12.

1203. Een dag later, op 27 oktober 1796 nam het gewest Stad en Lande een vergelijkbaar besluit.

1204. RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7070, RM, fol. 292-293, 29 oktober 1796, Groningen.

Vanaf 20 juni 1805 werden de twee leden van de raad bij thuishuwelijken niet meer geassisteerd

door een raadssecretaris, maar door een weeskamerdienaar, zie: RHC GrA, ASSG, voorl. inv.

nr. 7081, RR, fol. 20, 20 juni 1805, Groningen.
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98. Paulus Laman (1668-1747). Collectie Groninger Museum, foto John Stoel.
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99. Corpus der Groninger rechten (Groningen 1735). Bijzondere Collecties,

Universiteit van Amsterdam.
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100. Attestatie Willem Geerts van Olst (1707-1780) en Grietje Pieters (1707-na

1780). Collectie SAA.
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VI. Stad-Groninger
huwelijksvermogensrecht

‘Geest en strekking van de voormalige huwelijkscontracten in deze provincie in

het algemeen was om de goederen in de familie te bewaren, en te zorgen, dat die

goederen niet uit de eene familie naar de andere overgingen.’
1205

Inleiding1206

Vanaf de twaalfde en dertiende eeuw verspreidde de wettelijke gemeenschap van

goederen zich vanuit Vlaanderen en Holland naar de gebieden die heden ten dage tot

het noordoosten van Nederland gerekend worden, zoals Overijssel.1207De versprei-

ding zette zich in het noorden voort tot in Hamburg, Bremen en Oldenburg en in het

oosten naar Westfalen en Bohemen.1208Deze succesvolle verspreiding hangt samen

met de opkomst van steden in de Middeleeuwen, de stedelijke samenleving en

stedelijke economie.1209 In deze handelseconomieën bestonden vermogens in toene-

mende mate uit handelsvoorraden en vorderingen en nam het (economische) belang

van voorvaderlijk grondbezit af. Minder vaak dan voorheen hoefde het familie-

grondbezit aan bloedverwanten te worden doorgegeven. De gewijzigde vermogens-

samenstelling vergemakkelijkte de receptie van het nieuwe stelsel.1210

Het stelsel van de wettelijke gemeenschap van goederen verdrong vooral in

verstedelijkte gebieden stelsels met beperkte gemeenschappen. Vooral in

het noorden en het zuiden van het grondgebied van het huidige Nederland

1205. A. Oudeman, ‘Over den aard en de regtskracht der huwelijksvoorwaarden in de provincie

Groningen, onder de Landregten en Statuten opgerigt’, Nieuwe Bijdragen voor regtsgeleerdheid

en wetgeving 16 (1866) 714.

1206. Bestuur over de goederen van de algehele of beperkte gemeenschap zal niet de verzorgingswijze

van de langstlevende echtgenoot hebben beïnvloed. Derhalve wordt hier geen aandacht aan besteed.

1207. Zie over ontstaan van de wettelijke gemeenschap van goederen in de Nederlanden: Thielen, Man

ende wyb ne hebben nen twiet gut, 163-183 (hoofdstuk VII).

1208. R. Schröder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland II.3 (Stettin 1863-1871;

ongewijzigde herdruk; Aalen 1967) 104. Anders daarentegen A.R. de Bruijn. Volgens hem

verspreidde de wettelijke gemeenschap zich juist in tegenovergestelde richting, vanuit de Duitse

Hanzesteden richting de steden in Holland en Vlaanderen, zie: A.R. de Bruijn, Het sluiten van

zaken buiten de huwelijksgemeenschap door erflaters en schenkers overeenkomstig artikel 175 slot

van het Burgerlijk Wetboek (Delft 1945) 31.

1209. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 37.

1210. Thielen bestrijdt deze verklaring. Volgens hem is het een ongemotiveerde stelling dat roerende

goederen in steden veel grotere economische betekenis hadden dan op het platteland. Op het platteland

had huisraad en vee volgens hem een minstens even grote, zo niet grotere betekenis en toch deed de

wettelijke gemeenschap van goederen daar geen intrede. Volgens Thielen had het roerende deel van het

vermogen daarom geen enkele invloed op het al dan niet aanwezig zijn van een wettelijke gemeen-

schap van goederen, zie: Thielen, Man ende wyb ne hebben nen twiet gut, 158.
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bleven verschillende stelsels van gemeenschap van winst en verlies bestaan.1211

Bijvoorbeeld op grond van art. 28 (Liber IV) Oldambtster Landrecht 1618 in de

beide Oldambten en in het rechtsgebied Sappemeer. In laatstgenoemde streek gold

immers ook het Oldambtster Landrecht. Art. 17 en 18 (Liber III) Ommelander

Landrecht 1601 bepaalden dat alle (aangebrachte) roerende goederen, alsmede

winst en verlies, verkregen staande huwelijk, gemeen waren. Alle ten huwelijk

aangebrachte onroerende goederen of staande huwelijk door erfenis of schenking

verkregen, werden niet gemeenschappelijk. Westerwolde en Bellingwolde kenden

een voor de gehuwde vrouw ongunstige regeling: zij behield haar aangebrachte

goederen in privé, maar de winst en verliezen van het huwelijk kwamen alleen aan

de man toe, art. 3 (Liber I) Landrecht van Wedde en Westwoldingelandt 1566. In

de provincie Friesland, evenals in de Friese steden, gold over het algemeen een

stelsel van gemeenschap van winst en verlies.1212

In het landschap Drenthe beïnvloedde de geboorte van kinderen het huwelijks-

goederenregime. In het geval kinderen uit een huwelijk waren geboren en zij de

ouders overleefden, sprak men van een beërfd huwelijk. In geval van een altijd

kinderloos gebleven huwelijk van een onbeërfd huwelijk. Van een onbeërfd geraakt

huwelijk was sprake, indien één of meer kinderen werden geboren, maar allemaal

voor de eerststervende ouder waren overleden. De gemeenschap van winst en verlies

van roerend en aangewonnen onroerend goed gold in Drenthe alleen in het geval van

een onbeërfd huwelijk, art. 23 (Liber III) Landrecht 1608, later art. 22 (Liber III)

Landrecht 1614 en nog weer later op grond van art. 45 (Liber III) Landrecht 1712.

Vanaf 1608 was dat eveneens het geval indien sprake was van een onbeërfd geraakt

huwelijk, art. 23 (Liber III) Landrecht 1608. Art. 22 (Liber III) Landrecht van 1614 en

art. 45 (Liber III) Landrecht 1712 handhaafden die regel.1213Tot 1608 kende Drenthe

de gezamendehandse gemeenschap in geval van een onbeërfd geraakt huwelijk.

Ofschoon de drie genoemde Drentse landrechten zwegen over het huwelijks-

goederenregime in geval van een beërfd huwelijk, heeft De Blécourt met behulp

van oude Drentse rechtspraak aangetoond dat in dat geval sprake was van

wettelijke gemeenschap van goederen.1214

Ten slotte leek het huwelijksvermogensrecht van Selwerd sterk op dat van

Drenthe. Het rechtsgebied grensde ten noordoosten aan Drenthe. In Selwerd gold

de wettelijke gemeenschap van goederen alleen in het geval van een beërfd huwelijk,

art. 10 en 39 (Liber III) Selwerder Landrecht 1673. In geval van een onbeërfd

huwelijk was vermoedelijk, net als in Drenthe, sprake van een beperkte gemeenschap

1211. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 37.

1212. S.J. Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch burgerlijk recht 2 (Haarlem 1906) 170-171. In

Stavoren gold de wettelijke gemeenschap van goederen.

1213. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 31, wekt enige verwarring over het geldende huwelijks-

goederenstelsel in Drenthe. In de hoofdtekst op deze pagina deelt hij mee dat na verloop van tijd het

onderscheid tussen beërfde en onbeërfde huwelijken verdween in Drenthe. In noot 48 op dezelfde

pagina voert auteur daarentegen verschillende bronnen op, waaronder het Landrecht 1614, ter

illustratie van het blijven voortbestaan van het verschil tussen beërfde en onbeërfde huwelijken in

de zeventiende en achttiende eeuw.

1214. De Blécourt, ‘Huwelijksgoederenrecht’, 51-52. Ook nu weer neemt Fockema Andreae in dat geval

abusievelijk een gezamendehandse gemeenschap aan, zie: Fockema Andreae, Bijdragen tot de

Nederlandsche rechtsgeschiedenis 2, 84-86.
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van winst en verlies. In het geval van een onbeërfd geraakt huwelijk week Selwerd

echter af van Drenthe, omdat het Drentse recht in 1608 voornoemde gemeenschap

van winst en verlies introduceerde. Selwerd handhaafde de voorheen ook in Drenthe

geldende gezamendehandse gemeenschap, art. 10 en 39 (Liber III) Selwerder

Landrecht 1673.1215

VI.1. Wettelijk huwelijksgoederenstelsel in stad Groningen, 1374-1809

De invoeringsdatum van de wettelijke gemeenschap van goederen in de stad

Groningen is tot op de dag nauwkeurig bekend: 22 februari 1374.1216Art. 8 (Liber

II) stadboek 1425 bepaalde namelijk met zoveel woorden dat in het jaar 1374 op

‘sente peters dach ad cathedram’ dit stelsel in werking trad.1217 De wettelijke

gemeenschap van goederen verdrong daarmee de voorheen geldende algehele

scheiding van goederen. Dat valt af te leiden uit de samenhang tussen art. 23 (Liber

II) en 24 (Liber II) stadboek (ca. 1400). Art. 23 (Liber II) bepaalde namelijk dat

een vrouw, die al getrouwd was voor de invoering van de wettelijke gemeenschap,

haar eigen goederen mocht terugnemen als het huwelijk door het overlijden van de

man werd ontbonden.1218

De wettelijke gemeenschap van goederen, waarbij beide echtgenoten ieder voor

de helft tot de gemeenschap waren gerechtigd, gold vanaf 1374 in het geval van

een beërfd en onbeërfd huwelijk.1219 In het geval van een onbeërfd geraakt huwelijk

1215. Voor Selwerd neemt Roes abusievelijk voor alle gevallen een stelsel van algehele gemeenschap van

goederen aan, zie: Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 30. Volgens Fockema Andreae, Bijdragen

tot de Nederlandsche rechtsgeschiedenis 2, 82, gold - ten onrechte - in het geval van een beërfd

huwelijk een gezamendehandse gemeenschap. Art. 10 en 39 Selwerder Landrecht 1673 spreekt

namelijk van ‘guederen halff und halff’.

Over het huwelijksgoederenstelsel van Selwerd, zie: De Blécourt, ‘Huwelijksgoederenrecht’,

54-55.

Voor de gezamendehandse gemeenschap, zie par. VI.1.1.

1216. De wettelijke gemeenschap van goederen werd overgenomen in art. 35 (I) SNC in 1689.

1217. Art. 8 (Liber II) stadboek 1425 bepaalde: ‘In den iaer ons herē do mē screef dusent drehondert vier

en̄ tseuentich op sente peters dach ad cathedram do ouerdroech die raed mit der wijsheit vā der

stad so waer een mā na desen daghe nemet ene vrouwe of ene ioncfrouwe en̄ echteliken beslapet

so sal hoer beider guet wesen half en̄ half / Also vro als hie sie beslapē heuet.’

Art. 3 (Liber IX) stadboek 1425 herhaalde dat nog eens met de woorden: ‘Soe wanneer een mā

ene ioncfrouwe eder ene vrouwe echteliken bi slapet na ghesatte der hiligher kerken / In Groningen

so is hoer twier gued half en̄ half als voer inden anderde boke ghescreuen staed.’

1218. Art. 23 (Liber II) stadboek (ca. 1400) luidde als volgt: ‘Soe waer een vrouwe enen man heuet ende

enghene kyndere en wynnet, steruet de man / so sal se oer eghen guet weder hebben.’ Deze

bepaling gold slechts voor de huwelijken ‘de sych versamelt hebben eer der tyt, dat de punte

gemaket woert, de hijrnae geschreuen staet.’ Deze ‘punte’ stond in art. 24 (Liber II) stadboek (ca.

1400), luidende: ‘In den jaer ons Heren doe men schreeff MCCC ende LXXIIII vp Sunte

Petersdach ad Cathedram / doe ouerdroech de raed myt der wysheyt van der stad: soe waer een

man nae desen daghe nemet ene vrouwe off ene juncfrouwe ende echtlicke beslapet / soo sal oer

beyder guet wesen halff ende halff / alsoe vro als he se beslapen heuet.’

De teksten van art. 23 en 24 (Liber II) stadboek ca. 1400 zijn ontleend aan: A. Telting (ed.), Het

stadboek van Groningen. Werken der Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vader-

landsche Recht. Eerste reeks 9 (‘s-Gravenhage 1886) 10-11.

1219. De Blécourt, ‘Huwelijksgoederenrecht’, 57.
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was, net als in Selwerd en in Drenthe tot 1608, sprake van een gezamendehandse

gemeenschap, art. 4 (Liber II) stadboek 1425 en art. 49 (II) SNC.1220

VI.1.1 Gezamendehandse gemeenschap

De gezamendehandse gemeenschap kenmerkte zich door de gerechtigdheid van

beide echtgenoten tot de gehele gemeenschap, onder respectering van elkaars

recht. Er waren geen aandelen te onderscheiden. Beide echtgenoten konden alleen

samen beschikken over goederen behorende tot deze gemeenschap. Er veranderde

niets als een van de echtgenoten stierf, omdat elk van de beide echtgenoten al voor

het geheel tot de goederen van de gemeenschap gerechtigd was.1221

Indien een echtgenoot als eerste stierf, maakte het dus een groot verschil of het

huwelijk onbeërfd of onbeërfd geraakt was. Immers, in het eerste geval behield de

langstlevende alleen zijn helft van de algehele huwelijksgemeenschap. De andere

helft vererfde op de bloedverwanten van de overledene. De langstlevende echtge-

noot was in het Groninger stadsrecht geen ab intestaat erfgenaam, uitgezonderd het

zeldzame geval van art. 63 (II) SNC. Indien sprake was van een onbeërfd geraakt

huwelijk, behield de langstlevende echtgenoot echter als enig gerechtigde het

gehele vermogen, behorende tot de gezamendehandse gemeenschap, met uitslui-

ting van bloedverwanten van de overledene.

Het ontstaan van dit opmerkelijke verschil wordt mogelijk verklaard door het

geven van een bruidschat (dos). De bruidschat van de man aan de vrouw diende

oorspronkelijk tot verzorging van de langstlevende echtgenoot. In het geval van

onbeërfd geraakte huwelijken mocht in Oost- en Westfalen de langstlevende vrouw

de bruidschat geheel behouden en verviel het overgeblevene na haar overlijden aan

haar familie, in plaats dat het terugkeerde naar bloedverwanten van de overleden

man.1222 In het geval van een onbeërfd huwelijk keerde echter de bruidschat na het

overlijden van de langstlevende vrouw terug naar de bloedverwanten van de

overleden man. Hiermee strookt Roes’ vaststelling dat juist in Westfalen de

langstlevende, kinderloze echtgenote alle goederen van de overleden echtgenoot

verkreeg.1223 De bijzondere vermogensrechtelijke positie van de langstlevende,

kinderloos geworden echtgenoot in de stad Groningen is daarom mogelijk terug te

voeren op een verzorgingsgedachte en minder op behoud van familievermogen. In

de Republiek was deze regeling overigens zeer uitzonderlijk.

Volgens latere opvattingen behield de langstlevende, in het geval van een

onbeërfd geraakt huwelijk dus alle goederen krachtens huwelijksvermogensrecht

en erfde hij deze niet. De Blécourt spreekt in een dergelijk geval bijvoorbeeld van

(huwelijksvermogensrechtelijke) aanwas, niet van vererving.1224

1220. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 30, gaat aan de ‘gezamendehandse’ gemeenschap in de stad

Groningen in het geval van een onbeërfd geraakt huwelijk voorbij.

1221. Over de gezamendehandse gemeenschap, zie: Fockema Andreae, Bijdragen tot de Nederlandsche

rechtsgeschiedenis 5, 145-171.

1222. Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch burgerlijk recht 2, 168.

1223. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 45.

1224. De Blécourt, ‘Huwelijksgoederenrecht’, 51.
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Het Groninger stadboek 1425 plaatste deze verkrijging echter binnen het erfrecht.

Art. 4 (Liber II) stadboek 1425 sprak namelijk uitdrukkelijk van ‘erven’.1225

Ook in 1689 nog werd een met deze bepaling vergelijkbare regeling opge-

nomen in het ab intestaat erfrecht: art. 49 (II) SNC.1226

De door de stedelijke wetgever gebruikte terminologie en indeling van het

stedelijke erfrecht maakt het niet eenvoudig de aard van deze verkrijging te duiden

naar toenmalige inzichten. Volgens Roes is deze ‘verwarring’ enerzijds terug te

voeren op de nauwe verwevenheid tussen huwelijksvermogens- en erfrecht in

Middeleeuwen en op het afwijkend gebruik van het woord ‘erven’ in Middel-

eeuwse bronnen anderzijds. Zo ‘erfde’ in Drenthe bijvoorbeeld de langstlevende

echtgenoot zijn aandeel in de wettelijke gemeenschap.1227

Voor een goed begrip van het stad-Groninger recht moet van de aard van de

regelingen worden uitgegaan. Als gevolg van het huwelijk, niet als gevolg van het

overlijden, was de langstlevende gerechtigd tot de gezamendehandse gemeen-

schap. Daarmee is de verkrijging in de kern een huwelijksvermogensrechtelijke,

geen erfrechtelijke.

Ook Roes plaatst de verkrijging in geval van een gezamendehandse gemeen-

schap in het huwelijksgoederenrecht. De opvatting van Roes dat in het geval van

een onbeërfd geraakt huwelijk de langstlevende echtgenoot vervolgens de ene helft

van het huwelijksvermogen krijgt krachtens huwelijksvermogensrecht en de

andere helft (de nalatenschap van de eerststervende echtgenoot) krachtens het

erfrecht bij versterf kan daardoor echter niet juist zijn.1228Verwarrend wordt het als

hij vervolgens de gezamendehandse gemeenschap als een ‘langstlevende-al’

aanduidt.1229Het oudvaderlands recht was helemaal niet ingericht op erfrechtelijke

1225. Art. 4 (Liber II) stadboek 1425 bepaalde: ‘Soe waer een man en̄ ene vrouwe winnet kindere

echtelike en̄ die kindere steruet also dat daer noch soens kindere noch dochtere kinder achter

bleuen en sint / so eruet (cursief MK) de man op die vrouwe / en̄ de vrouwe op den man.’

1226. De receptie van de Lex hac Edictali in 1689 (vgl. art. 15 (I) SNC) noopte de stedelijke wetgever een

extra, met art. 49 (II) vergelijkbare bepaling in te voeren. Op grond van art. 49 (II) had de

langstlevende, kinderloze echtgenoot immers het gehele vermogen. De Lex hac Edictali beoogde

juist een bovenmatige bevoordeling van de langstlevende echtgenoot ten koste van de voorkinderen

van erflater te voorkomen. Art. 50 (II) SNC bepaalde daarom dat de langstlevende tweede

echtgenoot van erflater in geval van een onbeërfd geraakt huwelijk niet meer verkreeg dan art.

15 (I) SNC toestond.

1227. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 26 en 27, noot 30. Volgens Thielens was het gebruik van de

term ‘erven’ in de wetgeving een fictie, voorzover het zag op de helft van de huwelijks-

goederengemeenschap waartoe de langstlevende al gerechtigd was krachtens huwelijksvermogens-

recht. De gemeenschap van goederen werd volgens hem als een statische toestand gezien en niet als

middel van verkrijging. Gefingeerd werd dat de langstlevende de helft van de huwelijksgemeen-

schap verkreeg als erfgenaam en niet als deelgenoot, zie: Thielen, Man ende wyb ne hebben nen

twiet gut, 152-154. E. Pelinck, Geschiedenis van het huwelijksgoederenrecht in Drenthe (Leiden

1879) 60-61, spreekt in dat geval ook van een fictie.

1228. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 188.

1229. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 43 en 45. Voorts neemt Roes ten onrechte voor de stad

Groningen aan dat de langstlevende echtgenoot in het geval van een onbeërfd geraakt huwelijk als

ouder erft van zijn kinderen. Of zoals Roes het formuleert: ‘Op deze wijze erfde hij soms ook de

goederen van de eerststervende echtgenoot, nl.: ‘via’ de kinderen; de langstlevende echtgenoot

‘erfde’ alsdan dus niet (‘rechtstreeks’) van de eerststervende echtgenoot.’ Art. 49 (II) SNC bepaalde
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bescherming van de langstlevende echtgenoot. Zo moest ook Roes concluderen na

zijn bestudering van tientallen verschillende wetgevingen, zoals ze gegolden

hebben tot 1809 in de Noordelijke Nederlanden.1230

VI.1.2 Wettelijke gemeenschap van goederen

Terugkerend naar het wettelijke huwelijksgoederenregime in de stad Groningen,

dan dringt zich de gelijkenis op tussen de rechtsstelsels van Drenthe, Selwerd en de

stad Groningen. In het geval van beërfde huwelijken gold in alle drie rechtsstelsels

van de zeventiende en achttiende eeuw de wettelijke gemeenschap van goederen.

Tot 1374 gold in alle drie gebieden de genoemde gemeenschap van winst en

verlies. Na 1374 liep de handelsstad Groningen niet meer in de pas met de twee

andere rurale streken in het geval van een onbeërfd huwelijk. Groningen voerde

ook in dat geval de wettelijke gemeenschap van goederen in, Drenthe en Selwerd

behielden de gemeenschap van winst en verlies. In het geval van onbeërfd geraakte

huwelijken was tot 1608 eveneens sprake van gelijke stelsels in de drie jurisdicties:

namelijk een gezamendehandse gemeenschap. Na dat jaar liep het landschap

Drenthe uit de pas en introduceerde het voor die huwelijken een gemeenschap van

winst en verlies.1231

Uitgezonderd het geval van een onbeërfd geraakt huwelijk gold in de stad

Groningen dus als wettelijk stelsel de wettelijke gemeenschap van goederen.

Alleen bij huwelijksvoorwaarden konden partijen een andersoortig huwelijks-

goederenregime overeenkomen.

De wettelijke gemeenschap van goederen trad in na de huwelijksbevestiging

door een gereformeerd predikant én, als cumulatief vereiste, nadat de man de

vrouw ‘echtelijken beslapet’ had, aldus art. 35 (I) SNC.1232 Beide echtgenoten

waren elk voor de helft gerechtigd tot deze gemeenschap, art. 35 (I) SNC. Daarin

onderscheidde de wettelijke gemeenschap van goederen zich van de gezamende-

handse.

daarentegen letterlijk ‘zoo ervet de man op de vrouwe, of de vrouwe op de man’. Ook art. 50 (II)

SNC bepaalde: ‘’t sy man of vrouw mede tot des eerst verstorvene erffenisse toegelaten worden’.

Van erven via de kinderen was in de stad Groningen in dat geval geen sprake. Zie hierover: Roes,

Het naaste bloed erfde het goed, 47, noot 108.

1230. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 276: ‘De conclusie moet luiden dat de langstlevende

echtgenoot doorgaans niet door het erfrecht bij versterf werd beschermd, maar anderszins. Men kan

dan denken aan het huwelijksvermogensrecht, het schenkingsrecht en het testamentaire erfrecht.’

1231. Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch burgerlijk recht 2, 173, merkt abusievelijk op dat de in

stad Groningen in geval van een beërfd huwelijk sprake was van een gezamendehandse gemeen-

schap en in geval van een onbeërfd huwelijk een algehele gemeenschap van goederen.

1232. Deze bepaling was gebaseerd op art. 8 (Liber II) stadboek 1425. Art. 8 (Liber II) werd herhaald in

art. 3 (Liber IX) stadboek 1425.
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In de wettelijke gemeenschap van goederen vielen geen leen- en fideï-

commissaire goederen. Of, zoals Hugo de Groot het formuleerde:

‘Leen-goederen ende goederen by uyterste wille verbonden komen in gheen

boedel-menging.’
1233

Deze goederen vererfden op eigen wijze. In de praktijk speelden deze goederen

geen rol van betekenis in het gewest Stad en Lande, omdat zij aldaar weinig

voorkwamen.1234

In de praktijk vielen dus doorgaans alle goederen in de wettelijke gemeenschap.

Deze gemeenschap omvatte schulden, aangebrachte en aangeërfde goederen,

zowel ‘reppelijke’ als ‘onreppelijke’, tegenwoordige als toekomstige, gelegen in

de stad en stadstafel,

‘of ook in een ander landt, daer soodaene gemeenschap plaets heeft’.
1235

Onder ‘reppelijke’ goederen werden verstaan alle goederen die niet vast en

‘onreppelijk’ waren, zoals opgesomd in art. 45 (I) SNC.1236

De bepaling dat alleen goederen die zich bevonden in een ander ‘land’, waar

ook het stelsel van gemeenschap van goederen gold, in de gemeenschap konden

vallen, suggereerde een beperking. Immers, indien goederen zich bijvoorbeeld in

de Ommelanden, Drenthe of Friesland bevonden, zouden deze goederen niet in de

wettelijke gemeenschap van goederen vallen naar stad-Gronings recht.

Over deze consequentie werd door juristen verschillend gedacht. Ondermeer

Huber kende aan de stilzwijgende wil van echtgenoten een zodanige betekenis toe

dat ook goederen, gelegen in gebieden waar geen gemeenschap van goederen gold,

vielen in de wettelijke gemeenschap van goederen.1237 Een andere uitkomst zou

volgens hem ook onbillijk zijn. Immers een goed in de stad gelegen, zou aan

de echtgenoten ieder voor de helft toekomen, terwijl een goed in bijvoorbeeld de

Ommelanden gelegen privé van één echtgenoot zou blijven. Aan de uitdrukkelijke

1233. H. de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid met de te Lund teruggevonden

verbeteringen, aanvullingen en opmerkingen van den schrĳver en met verwĳzingen naar zĳn

andere geschriften. Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid met de te Lund teruggevonden

verbeteringen, aanvullingen en opmerkingen van den schrĳver en met verwĳzingen naar zĳn

andere geschriften. Hugo de Groot. Uitgave van aantekeningen en bĳlagen voorzien door F.

Dovring, H.F.W.D. Fischer, E.M. Meĳers (2e druk; Leiden 1965), Boek II, deel 11, § 10.

1234. Zie par. VII.2.4.

1235. Het gebied van de stadstafel is het gebied van de Ooster- en Westerhamrik, ten oosten en ten westen

van de stad, zie: Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 201, noot 26.

1236. Art. 45 (I) SNC somt limitatief op: ‘landt, zandt, huys, hof op eygen grondt, staende, brouw en

disteleerketels, heerlijkheden ende gerechtigheden, legersteden ofte graeven ende gestoelten in de

kerken, onlosbaere versegelde rentebrieven pachtbrieven over tijn ende meer jaeren, tijnden,

moolen, treckschuyten op ’t Oldampster en Sappemeerster veer, schuyren voor de peerden daer

toe behoorende, als mede het recht van de ordinaris trekvaert aldaer, mitsgaders groote ter zee

vaerende schepen, om koopmansgoederen te laden.’

1237. Huber merkte daarbij overigens wel op dat, ingeval echtgenoten vervolgens naar Friesland zouden

verhuizen, de in Friesland gelegen goederen volgens hem door Fries huwelijksvermogensrecht

zouden worden geregeerd, zie: U. Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in

Frieslandt gebruikelĳk (2e druk; Leeuwarden 1699), Boek I, hoofdstuk 3, § 33 en 34.
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bewoordingen in art. 35 (I) SNC ‘of ook in een ander landt, daer soodaene

gemeenschap plaets heeft’ moest volgens Laman dan ook niet meer betekenis

worden toegekend dan dat de Stad-Groninger wetgever geen wetten kon opstellen

met betrekking tot goederen die buiten haar rechtsgebied lagen.1238 Voorts was

volgens hem van belang dat voornoemde geciteerde bewoordingen ontbraken in

art. 8 (Liber II) stadboek 1425, dat de wettelijke gemeenschap van goederen

regelde. Hij doelde daarmee waarschijnlijk op de onbevoegdheid van Burgemees-

ters en Raad om per ordonnantie af te wijken van het stadboek.1239

Ten slotte maakte art. 35 (I) SNC een onderscheid voor het geval een man een

‘jongh vrouw’ of een weduwe huwde. In beide gevallen gold de wettelijke gemeen-

schap van goederen, indien echtgenoten vooraf geen huwelijksvoorwaarden hadden

opgemaakt. Met deze formulering werd in de stad Groningen de discussie beslecht of

in geval van een tweede of volgend huwelijk de wettelijke gemeenschap van goederen

toegestaan was, zoals naar de mening van Hugo de Groot het geval was.1240

Uitdrukkelijke wetgeving, zoals art. 35 (I) SNC die in een dergelijk geval een

wettelijke gemeenschap van goederen toestond, was nuttig. Daarmee werd voorkomen

dat partijen die in tweede echt in wettelijke gemeenschap van goederen wilden huwen

altijd op huwelijksvoorwaarden waren aangewezen waarin dat werd overeengekomen.

Een algehele gemeenschap, overeengekomen in huwelijksvoorwaarden, kon overi-

gens ook weer tot problemen aanleiding geven vanwege de Lex hac Edictali.1241

Schulden en wettelijke gemeenschap van goederen

Op het punt van schulden in relatie tot de wettelijke gemeenschap bepaalden de

Stads Nieuwe Constituties vrijwel niets. Art. 35 (I) SNC regelde slechts dat alle

‘uytschulden’ ten huwelijk aangebracht of tijdens het huwelijk gemaakt, in de

wettelijke gemeenschap vielen. Echtgenoten waren elk voor de helft draagplichtig

voor gemeenschapsschulden, omdat beiden elk voor de helft tot de gemeenschap

gerechtigd waren, art. 35 (I) SNC. De Stads Nieuwe Constituties voorzagen niet

expliciet in een regeling met betrekking tot verhaal door gemeenschapscrediteuren.

Uit art. 42 (I) SNC valt af te leiden dat de hoofdregel was dat verhaal op de gehele

gemeenschap mogelijk was.1242

Indien de gemeenschap was ontbonden door overlijden continueerde de ge-

meenschap tot het moment van de boedelscheiding/afkoop. Voor gemeenschaps-

crediteuren dreigde verhaalsverlies daarom pas na verdeling.1243 De verplichte

1238. Laman, Aanleiding, 80.

1239. In hoofdstuk IX zal blijken of in de praktijk aan deze problematiek aandacht werd besteed in

huwelijksvoorwaarden.

1240. De Groot, Inleidinge, Boek II, deel 11, § 9.

1241. Zie par. VII.2.3.

1242. Art. 42 (I) SNC bepaalde dat door één der echtgenoten wegens misdaad verbeurde goederen niet de

goederen van de onschuldige echtgenoot raakte. In geval van een wettelijke gemeenschap zal

daarmee de helft van de gemeenschap zijn bedoeld. Met ‘misdaad’ was bedoeld een onherroepe-

lijke veroordeling wegens een misdaad waarop verbeurte van goederen stond, zoals valsemunterij,

art. 21 (Liber VIII) stadboek 1425.

1243. Een aan art.1:102 BW gelijkende bepaling ontbrak in het Groninger stadsrecht. Noch de versie van

deze bepaling die tot 1 januari 2012 geldend recht was, noch de sindsdien gewijzigde versie kwam

op enigszins vergelijkbare wijze voor in het Groninger stadsrecht.
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tussenkomst van de weeskamer bij boedelscheidingen en afkopen ex art. 16 (II)

HOW, ongeacht of kinderen van de overledene meerder- of minderjarig waren,

heeft mogelijk enige belangenbehartiging ten gunste van gemeenschapscrediteuren

door weesheren opgeleverd.1244

Evenmin kende het stadsrecht de mogelijkheid afstand te doen van de

huwelijksgemeenschap (beneficium abdicationis), ofschoon het volgens Roes

een algemeen verspreid rechtsfenomeen was in de Noordelijke Nederlanden.1245

Door uitoefening van het recht van afstand van de ontbonden huwelijksgemeen-

schap - in het oudvaderlands recht meestal alleen specifiek bedoeld voor de

weduwe - werd de langstlevende gevrijwaard van gemeenschapsschulden.1246

Stad-Groninger doopsgezinden zouden overigens weinig baat hebben gehad bij

een dergelijke regeling: het recht op afstand gold namelijk doorgaans niet voor

weduwen die onderneemsters waren, omdat de schulden dan wellicht (mede) aan

haar zelf te wijten waren.1247

Ontbinding van de wettelijke gemeenschap van goederen1248

‘De burgermaatschappij, bedacht

dat eens ’t geweld zou scheuren

die boeijen, gaf haar meerder kracht, en grendelde de deuren

des echts, terwijl ze uit hoogen nood

de sleutels afstond aan den dood.’
1249

De huwelijksgemeenschap werd in de praktijk nagenoeg uitsluitend ontbonden

door de dood van één der echtgenoten. Slechts in uitzonderingsgevallen konden

echtelieden zonder elkaar verder na echtscheiding, art. 46 (I) SNC, of na scheiding

van tafel en bed, art. 50 (I) SNC.1250

In geval van overlijden was de langstlevende gerechtigd tot de helft van de

ontbonden huwelijksgoederengemeenschap en de erfgenamen tot de andere helft,

art. 37 (I) SNC, mits het huwelijk niet onbeërfd was geraakt. De peildatum voor de

1244. Deze mogelijke waarborg ontbrak in minimaal twee gevallen. Indien sprake was van een negatief

saldo, was een afkoop niet mogelijk, omdat niets viel af te kopen. Voorts was een afkoop/

boedelscheiding buiten de weeskamer om toegestaan in het geval de voorstanders over minderjarige

erfgenamen bij testament waren benoemd, zie: Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 97 en 150.

1245. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 141. Over afstand van de wettelijke gemeenschap van

goederen in de Republiek (1581-1795), zie: Thielen, Man ende wyb ne hebben nen twiet gut, m.n.

247-264 (hoofdstuk XI).

1246. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 139-140, zo ook: Thielen, Man ende wyb ne hebben nen

twiet gut, 248.

1247. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 141.

1248. Over de gecontinueerde gemeenschap van goederen in de Republiek (1581-1795), zie: Thielen,

Man ende wyb ne hebben nen twiet gut, 223-245 (hoofdstuk X).

1249. T. Modderman, Nagelaten gedichten uitgegeven door mr. H.A. Spandaw (Groningen 1817) 21.

1250. Over echtscheiding en het Groninger stadsrecht, zie verder: Laman, Aanleiding, 103-112. Art. 50 (I)

SNC. bepaalde dat scheiding van tafel en bed slechts voor een termijn werd toegestaan. Over de

maximale duur van deze termijn bepaalde het niets. Scheiding van tafel en bed kon, behalve op de

limitatieve echtscheidingsgronden, ook om andere redenen door het gerecht worden uitgesproken.
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bepaling van de omvang van de ontbonden gemeenschap was de overlijdens-

datum.1251 Deze peildatum was niet van belang, indien afstammelingen, geboren

uit het huwelijk van erflater en diens langstlevende echtgenoot, erfgenaam waren.

In dat geval was namelijk sprake van een gecontinueerde gemeenschap met de

langstlevende echtgenoot.1252 De peildatum was uiteraard evenmin van belang,

indien de langstlevende echtgenoot als enige gerechtigd was op grond van art. 49 (II)

SNC (gezamendehandse gemeenschap).

Over een peildatum in geval van echtscheiding zwijgt het stadsrecht. Dat was

ook niet nodig, indien uit het huwelijk geen wettige kinderen in leven waren

gebleven. In dat geval kwamen namelijk alle gemeenschapsgoederen toe aan de,

volgens het gerecht, aan de echtscheiding onschuldige echtgenoot, art. 48 (I) SNC.

Het stadsrecht voorzag niet in een regeling, indien in dat geval wettige kinderen in

leven waren. Mogelijk gold in dat geval art. 36 (I) SNC (gecontinueerde gemeen-

schap) analoog.

In het geval de gemeenschap werd ontbonden door overlijden - anders dan in

geval van een gezamendehandse gemeenschap - moest voor de bepaling van de

omvang van de te verdelen gemeenschap rekening worden gehouden met een aantal

in te brengen goederen en waarden. Voor de bepaling van de omvang dienden de

(voor)kinderen van de overleden echtgenoot namelijk in te brengen wat zij van hun

ouder(s) hadden vooruit ontvangen tot ‘bevorderinge en ondersteuninge van haer

houwlijk of koopmanschap’, of een bedrag gelijk aan de nominale waarde daarvan,

art. 37 (I) SNC jo art. 44 (II) SNC. Bepalend voor de hoogte van de vergoeding, was

de waarde ten tijde van de verkrijging.

De inbreng betrof dus nadrukkelijk niet alleen de ondersteuning die (voor)

kinderen van de overleden ouder hadden ontvangen. Ook de ondersteuning ontvan-

gen van de langstlevende ouder moest worden ingebracht in de ontbonden huwelijks-

goederengemeenschap bij het overlijden van de eerststervende. Van deze inbreng

profiteerden dus ook de langstlevende en diens overige kinderen, zoals art. 37 (I)

SNC nadrukkelijk bepaalde.

Van voornoemde inbreng in de ontbonden huwelijksgemeenschap was uit-

gesloten hetgeen een voorkind van de overledene van diens al eerder overleden

ouder had ontvangen. Dat was immers al bij de toenmalige ontbinding

ingebracht.

Indien in huwelijksvoorwaarden een (beperkte) gemeenschap van goederen was

overeengekomen, verplichtte art. 40 (I) SNC nog tot een extra inbreng bovenop die

van art. 37 (I) SNC.1253Echtgenoten noch hun erfgenamen mochten namelijk wegens

verdeling iets uit de (beperkte) gemeenschap ontvangen, voordat door hen was

ingebracht hetgeen bij huwelijksvoorwaarden was beloofd.1254 Deze beloofde

goederen konden alleen schriftelijk worden bewezen, art. 39 (I) SNC.

1251. Laman, Aanleiding, 101.

1252. Kinderen (en hun afstammelingen) van erflater, geboren uit een eerder huwelijk van erflater waren

dus geen deelgenoot in de gecontinueerde gemeenschap met de langstlevende echtgenoot, vgl.

Laman, Aanleiding, 102.

1253. Art. 40 (I) SNC was gebaseerd op de inbrengverplichting van art. 4 (Liber IX) stadboek 1425.

1254. Art. 41 (I) SNC bood een klachtenregeling met vervaltermijnen betreffende de inbreng van hetgeen

bij huwelijksvoorwaarden was beloofd.
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Ook na de inbreng van de voornoemde goederen/waarden volgde nog niet de

verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap. De langstlevende mocht

namelijk eerst nog zijn in art. 37 (I) SNC gegeven recht uitoefenen om al zijn

kleding vooruit te nemen uit de huwelijksgemeenschap (de zogenaamde voordeel-

goederen). Zo bepaalde ook al art. 9 (Liber II) stadboek 1425. De langstlevende

echtgenoot nam daarenboven nog zijn wapen vooruit. De vermelding van’s mans

wapen refereerde waarschijnlijk aan de burgerwacht waaraan iedere mannelijke

burger moest deelnemen.1255

In de praktijk nam vanaf de zeventiende eeuw de langstlevende ouder op basis

van art. 37 (I) SNC zijn gehele persoonlijke lijfstoebehoren (dus niet alleen kleding,

maar ook sieraden en zelfs boeken) vooruit. Gaandeweg kende men ook aan het

persoonlijke lijfstoebehoren van de overleden echtgenoot een vergelijkbare bijzon-

dere positie toe. Dat betekende dat zij evenmin meetelden voor de bepaling van de

omvang van de huwelijksgemeenschap en uitsluitend bestemd waren voor de

erfgenamen.1256

Als vermeld, de overlijdensdatum had als peildatum voor de bepaling van de

omvang van de ontbonden gemeenschap geen betekenis in het geval kinderen van

de overleden echtgenoot medegerechtigd waren tot de ontbonden huwelijksge-

meenschap. Art. 36 (I) SNC bepaalde namelijk dat in dat geval de boedelmenging

zich voortzette.1257 Dat gold niet voor beperkte gemeenschappen, zoals die van

winst en verlies. In die gevallen was geen sprake van een gecontinueerde

gemeenschap.1258 Ofschoon de gecontinueerde gemeenschap formeel geen huwe-

lijksgoederenrecht was, maar een direct gevolg van de ontbonden huwelijks-

goederengemeenschap, mag hier niet aan deze rechtsfiguur worden voorbijgegaan.

De gecontinueerde gemeenschap duurde in de stad Groningen tot het moment

van de boedelscheiding/afkoop. Onbekend is of de gecontinueerde gemeenschap

ook eindigde, ingeval binnen een bepaalde tijd een inventaris van de nalatenschap

werd opgemaakt, zoals elders in de Republiek.1259

De helft van latere aanwinsten door de langstlevende na ontbinding verkregen,

kwam de kinderen toe, art. 36 (I) SNC.1260 De bepaling sprak niet van later

1255. Het Groninger stadsrecht rekende geen onroerende goederen tot de voordeelgoederen, zoals elders

in de Republiek soms wel het geval was met betrekking tot allodiale goederen. Zie voor

voorbeelden: Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 110, noot 375. Art. 37 (I) SNC lijkt op het

huidige art. 1:101 BW.

1256. Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 152.

1257. In geval van een kinderloos huwelijk was geen sprake van een gecontinueerde gemeenschap.

Erfgenamen van de overleden echtgenoot hadden geen aanspraak op de helft van de nadien

opgekomen aanwinsten. Art. 36 (I) SNC gaf dat recht alleen aan kinderen van de overledene.

1258. Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, Boek I, hoofdstuk 11, § 45 en 46.

1259. Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch burgerlijk recht 2, 184. Werd de inventaris opgemaakt,

dan eindigde de gecontinueerde gemeenschap en was voortaan sprake van een gewone gemeen-

schap.

1260. Volgens Fockema Andreae, Bijdragen tot de Nederlandsche rechtsgeschiedenis 2, 150, vielen

onder ‘erffenissen’ van art. 36 (I) SNC alleen de erfenissen van de overleden echtgenoot in de

gecontinueerde gemeenschap en niet de erfenissen die de kinderen nadien kregen. Volgens Thielen

is deze opvatting strijdig met art. 37 (I) SNC dat bepaalt dat de gecontinueerde gemeenschap tussen

de langstlevende en de kinderen half-half gedeeld moet worden. Dat houdt volgens hem in dat alle
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opgekomen schulden.1261 Zij vielen niet in de gecontinueerde gemeenschap,

daarmee leek de stad-Groninger regeling op die van Holland, aldus Roes. De

gecontinueerde gemeenschap vormde daardoor ook in de stad Groningen een soort

straf voor de langstlevende. Volgens hem viel deze straf in de praktijk nogal mee,

omdat de langstlevende de gecontinueerde gemeenschap op de koop toe zou

hebben genomen.1262

De gecontinueerde gemeenschap kon lang voortduren. Een boedelscheiding

of afkoop werd namelijk meestal pas gemaakt in het geval daartoe aanleiding

was, zoals hertrouwen door de langstlevende, zie art. 16 (I) SNC. Tot die

tijd beheerde de langstlevende het gehele vermogen.1263 Bij de keuze tussen

boedelscheiding of afkoop koos de langstlevende echtgenoot in de stad Groningen

in de praktijk meestal voor afkoop, omdat in dat geval alle goederen van de

nalatenschap eigendom werden van de langstlevende en hij op de oude voet kon

voortleven.1264 De afkoopsom werd meteen of op een later moment aan de

erfgenamen uitbetaald. In de achttiende eeuw werd doorgaans afgesproken dat

uitbetaling pas zou volgen als de langstlevende zijn kind niet meer hoefde te

onderhouden.1265 Behalve in geld, vond in de praktijk ook inbetalinggeving door

middel van goederen plaats.

Voor de betrokken kinderen was tot aan de boedelscheiding/afkoop de ge-

continueerde gemeenschap geen straf. Behalve dat na de ontbinding opgekomen

schulden niet in de gemeenschap vielen, werden de kinderen voorts beschermd

tegen schade als gevolg van (slecht) beheer door de langstlevende. Vanaf de datum

van ontbinding van het huwelijk tot aan het moment van de boedelscheiding/

afkoop rustte namelijk tot zekerheid van de erfdelen van de kinderen op alle

roerende en onroerende goederen van de langstlevende ouder een stilzwijgend

zekerheidsrecht.1266Dit recht had geen wettelijke grondslag.

Ofschoon de gecontinueerde gemeenschap algemeen verbreid was opgenomen

in rechtstelsels in de Republiek, werd zij in de loop der tijd afgeschaft, beperkt,

of werden geboden tot inventarisering ingevoerd in gebieden, waar de wettelijke

gemeenschap van goederen gold, aldus Roes. Dat hing volgens hem samen

erfenissen onder die verdeling begrepen moeten zijn, zie: Thielen, Man ende wyb ne hebben nen

twiet gut, 235-236.

De herhaling van het woord helf(e) in de formulering van art. 36 (I) SNC duidt er niet op dat de

kinderen slechts een vierde deel van deze aanwinsten toekwam, Laman, Aanleiding, 101.

1261. Begrafeniskosten en overige doodschulden, zoals rouwkleding voor dienstpersoneel, kwamen niet

ten laste van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap, maar vormden schulden van de

nalatenschap, art. 37 slot, (I) SNC.

1262. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 76.

1263. Elders in de Republiek, bijvoorbeeld in Overijssel en Gelderland, werd in dat verband gesproken

van ‘eruiterschap’ (boedelhouderschap). De langstlevende echtgenoot hield de nalatenschap van

rechtswege in bezit gedurende een bepaalde periode, zie hierover: Roes, Het naaste bloed erfde het

goed, 141-142.

1264. Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 149 en 152.

1265. Ibidem, 152.

1266. Ibidem, 82, 151 en 250, noot 9.
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met de destijds door bloedverwanten ‘reëel beleefde’ achterdocht ten opzichte van

de ‘ingetrouwde’, langstlevende echtgenoot. Deze kreeg immers al de helft van de

wettelijke gemeenschap. Voorkomen moest worden dat de andere helft verloren

ging.1267

Deze uitdrukkingswijze valt niet te prefereren, althans niet voor de situatie in

stad Groningen. De gecontinueerde gemeenschap deed zich daar niet voor in geval

van een kinderloos huwelijk. Naaste bloedverwanten van de overledene hoefden

deze ‘achterdocht’ daarom niet gekoesterd te hebben. Voorkinderen van de

overledene waren evenmin deelgenoot in een gecontinueerde gemeenschap. Voor

hen was een afschaffing of beperking evenmin relevant. De familierelatie tussen

meerderjarige kinderen van de overledene en de eigen langstlevende ouder zal de

door Roes veronderstelde ‘achterdocht’ ook wel enigszins getemperd hebben. In

plaats van ‘achterdocht’ hoeft bij de invoering van beschermende bepalingen, zoals

in de stad Groningen de ‘stilzwijgende hypotheekverlening’, eenvoudigweg alleen

maar gedacht te worden aan de bescherming van de belangen van minderjarige

kinderen van de overledene. Die was in dat geval van belang, omdat de langst-

levende ouder na het overlijden van de andere ouder van rechtswege de voogdij

over de minderjarige kinderen uitoefende en dus controle door voorstanders

ontbrak, zolang een boedelscheiding/afkoop uitbleef.

VI.2. Huwelijksvoorwaarden1268

Inleiding

Het stadboek besteedde maar liefst dertien artikelen aan de handhaving van de

openbare orde in verband met het opmaken van huwelijksvoorwaarden en

huwelijksfeestelijkheden: de artikelen 5-17 (Liber IX) stadboek 1425. Ze legden

beperkingen op aan de kleding van betrokkenen, het aantal voor te zetten schalen

met voedsel, evenals aan het aantal muzikanten.

De wijnkoop werd verboden in art. 5 (Liber IX) stadboek 1425. Wijnkoop was

de maaltijd die aanstaande echtgenoten met familieleden gebruikelijk waren te

nuttigen na het overeenkomen van huwelijksvoorwaarden. Mogelijk beoogden de

opstellers van het stadboek met het verbod onmatige alcoholconsumptie en

onnodige verspilling van middelen tegen te gaan. Het verbod heeft de wijnkoop

echter niet voorgoed doen verdwijnen. Nog in 1648 achtte het stadsbestuur het

nodig om feestelijkheden rond het opmaken van huwelijksvoorwaarden te regu-

leren. Zowel het overeenkomen van huwelijksvoorwaarden als daarmee samen-

hangende publieke maaltijden en gasterijen op vrije dagen, zoals zon- en

feestdagen, werden verboden.1269 Het gebruik van de wijnkoop bleek echter

1267. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 68 en 78.

1268. Over huwelijksvoorwaarden in de Republiek (1581-1795), zie ook: Thielen, Man ende wyb ne

hebben nen twiet gut, m.n. 265-290 (hoofdstuk XII).

1269. RHC GrA, VPO, inv. nr. 303: art. I en II, titel I (Van de Heylige-daghen).
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moeilijk uit te bannen. Nog in de achttiende eeuw kwam het voor.1270 De Stads

Nieuwe Constituties besteedden overigens geen aparte aandacht aan de wijnkoop.

Het stadboek 1425 besteedde daarentegen maar één bepaling aan materiële en

formele huwelijksvoorwaarden: art. 3 (Liber IX) stadboek 1425. Het bevatte een

aantal regels. Zo erkende art. 3 (Liber IX) stadboek 1425 de voor de invoering van

het stadboek gemaakte huwelijksvoorwaarden (‘gemaket ēn beloeft sint in voer-

tiden ēn hier namels gheschien moghen’) en bepaalde het ten aanzien van de vorm

dat huwelijksvoorwaarden tegenover raadsheren (‘bi des rades woerden’) in

aanwezigheid van naaste verwanten (‘raed luden’) overeengekomen moesten

worden.

De huwelijksvoorwaarden golden niet als een overeenkomst tussen de aan-

staande echtgenoten alleen, maar tussen hen en een bredere kring van betrokkenen.

Laman definieerde huwelijksvoorwaarden als een overeenkomst

‘tusschen de toekoomende ehelieden ende wederzyds vrienden, raakende de

hebbende en toekoomende goederen der ehelieden, ende het regt der ervenisse

omtrent deselve.’
1271

Met andere woorden, de bij het ‘belyen’ aanwezige familieleden van de aanstaande

echtgenoten waren partij bij de huwelijksvoorwaarden. Huwelijksvoorwaarden

waren familiecontracten (pacta familiae).

Het gerechtshof te Groningen dat op 12 januari 1847 nog uitspraak moest doen

over Groninger huwelijksvoorwaarden uit 1797 oordeelde dat:

‘geest en strekking van de voormalige huwelijkscontracten in deze provincie in

het algemeen was om de goederen in de familie te bewaren, en te zorgen, dat die

goederen niet uit de eene familie naar de andere overgingen.’
1272

Dat laatste kon gemakkelijk, omdat de beperkingen die legitieme aanspraken aan de

testeervrijheid oplegden, niet golden voor regelingen in huwelijksvoorwaarden.1273

Met andere woorden, aanstaande echtgenoten konden elkaar bij huwelijksvoorwaar-

den bevoordelen met voorbijgaan van familiebelangen. De familieleden waren

medepartij om te bewaken of, en hoeveel, de echtgenoten elkaar begunstigden ten

nadele van de familie. Om te waarborgen dat de regelingen, getroffen in het

familiecontract, niet zo maar ongedaan gemaakt konden worden door echtgenoot

of echtgenoten, bepaalde art. 3 (Liber IX) stadboek 1425 en later art. 22 (I) SNC, dat

een echtgenoot niet bij latere huwelijksvoorwaarden of bij uiterste wil van het in

huwelijksvoorwaarden overeengekomene mocht afwijken, zonder toestemming van

de andere echtgenoot en van twee van diens bloedverwanten.1274Het karakter van de

huwelijksvoorwaarden als familiecontract had dus alles in zich om de vermogens-

1270. Alberts, ‘Het huwelijk in de stad Groningen’, 83. Alberts verwijst naar dagboekaantekeningen van

de gereformeerde predikant R. Alberthoma die op 4 januari 1753 een wijnkoop bijwoonde wegens

het aanstaande huwelijk van zijn dochter Margaretha Geertuid Alberthoma met Paulus Chevallier.

1271. Laman, Aanleiding, 19.

1272. Oudeman, ‘Over den aard en de regtskracht der huwelijksvoorwaarden’, 714.

1273. Zie par. VII.2.3.

1274. Art. 3 (Liber IX) stadboek 1425 (Van hilixx vorwarde) luidde als volgt:
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rechtelijke belangen van een familie te beschermen, maar ook om de positie van de

langstlevende onherroepelijk te versterken!

Over de regelingen die in huwelijksvoorwaarden getroffen konden worden,

zweeg het stadboek 1425. Art. 3 (Liber IX) bepaalde slechts dat bij huwelijks-

voorwaarden van de wettelijke gemeenschap van goederen mocht worden afge-

weken. De Stads Nieuwe Constituties van 1689 wijdden daarentegen maar liefst

zestien bepalingen aan het onderwerp. In de artikelen 8-15, 17-19, 22, 40 en 41 (I),

evenals 26 en 27 (II) werden niet alleen de vormvoorschriften nader uitgewerkt,

maar stelden ze ook regels met betrekking tot materiële huwelijksvoorwaarden.

VI.2.1 Vormvoorschriften huwelijksvoorwaarden

Huwelijksvoorwaarden konden in de stad Groningen alleen voor het huwelijk

rechtsgeldig worden overeengekomen en nadien niet meer worden opgeheven of

gewijzigd (onveranderlijkheidsbeginsel). Conform het genoemde art. 35 (I) SNC,

bepaalde art. 8 (I) jo art. 11 (I) SNC dat aanstaande echtgenoten en naaste vrienden

de overeengekomen huwelijksvoorwaarden moesten overeenkomen en ‘belyen’

ten overstaan van één burgemeester of twee leden van de Raad van de stad

Groningen ‘voor de echte beslapinge’.1275 Laatstgenoemde tijdsbepaling was een

relict uit het verleden. In de praktijk werd bedoeld: voor de huwelijksbevestiging.

De ‘belyinge’ werd bewezen door de schriftelijke vastlegging door een

secretaris in aanwezigheid van één burgemeester of de twee raadsleden en de

aansluitende ondertekening door burgemeester of twee raadsleden. Partijen bij de

overeenkomst ondertekenden de schriftelijke vastlegging niet (afb. 101-103).

Art 10 (I) van de SNC bepaalde vervolgens dat binnen een termijn van één jaar en

zes weken, beginnend op de dag van de ‘belyinge’, alle huwelijksvoorwaarden op

fransijn (perkament), vastgelegd moesten worden.1276Vervolgens werd het met een

‘onstraffelijk uythangend zegul’ bevestigd (afb. 104).1277Met het zegel werd bedoeld

het stadszegel.1278Niet-burgers en niet-ingezetenen mochten volstaan met een ander

‘Soe wanneer een mā ene ioncfrouwe eder ene vrouwe echteliken bi slapet na ghesatte der

hiligher kerken / In Groningen so is hoer twier gued half en̄ half als voer inden anderde boke

ghescreuen staed / nochtans soe sint huwelics vorwerden to holden die tusschē den māne en der

vrouwe gemaket en̄ beloeft sint in voertiden en̄ hier namels gheschien moghen voer raed luden

bi des rades woerden / En̄ negheen mā en sal quijt scheldinghe doen of quijt gheuen yenighe

huwelix vorwerde ofte ienigher leye loften die der vrouwen en̄ horē vrenden ontheten ende

gheloeft sint in vergaderinghe der effcap voer den raed luden buten consente der vrouwē en̄ hore

twee naeste mundighe erfnamen van mānes personen / En̄ des ghelikes salmē dat holdē vanden

ioncfrouwē en vrouwē als voerscreuen staed vandē mannen.’

1275. De ‘belyingen’ van huwelijksvoorwaarden in de stad Groningen zijn bewaard in: RHC GrA, VGG,

inv. nrs. 3484-3934, Minuten en concepten van akten. (ten archieve ook bekend als RA, III-ij).

1276. In samenhang met het bepaalde in art. 9 (I) SNC zal met ‘alle’ huwelijksvoorwaarden in art. 10 (I)

SNC bedoeld zijn alle huwelijksvoorwaarden die in de stad voor burgemeester of raadsleden waren

opgemaakt.

1277. Een enigszins vergelijkbare regeling biedt de hieronder te bespreken art. 28 (II) SNC voor het

opmaken van testamenten door burgers en ingezetenen.

1278. Onstraffelijk wil zeggen: niet vals.
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‘onstraflijk’ zegel, aldus Laman.1279Deze schriftelijke vastlegging op fransijn hoefde

dus niet eveneens voor het huwelijk te hebben plaatsgevonden.1280Niet-naleving van

art. 8 (I) en 10 (I) SNC maakte het overeengekomene ‘krachteloos en van geender

weerden’, art. 10 (I) SNC.1281 Overschrijding van de termijn van art. 10 (I) SNC

leidde echter niet tot nietigheid, indien het verzuim niet door partijen was veroor-

zaakt, maar het gevolg was van bijvoorbeeld traag draaiende ambtelijke molens op de

stadssecretarie. De stadssecretarie maakte namelijk op verzoek van partijen één of

meer exemplaren aan de hand van de tekst van de ‘belyinge’.

De tekst van de ‘belyinge’ van huwelijksvoorwaarden hoefde niet verplicht in

een protocol te worden opgenomen. Art. 6 en 7 van de ordonnantie van 19 mei

1613 van de Brede Raad, stond wel vrijwillige opname toe in het voor andere

doeleinden opgerichte ‘schuldprotocollen’ of ‘protocollen van verzegeling’.1282

Genoemd art. 6 gaf daarvoor als reden:

‘Dewyle oock door verloop van tyden, vyer vnd waters nooden dickwils geboeret,

dat voorgemelte brieven, als mede hijlcxvoorwaerden, testamenten, donatie-

brieven, scheitbrieven, etc. vorlustich worden, daer door van de rechte arffge-

namen van hare goederen frustrieret, vnd vele pleitens ghecausieret wort’.
1283

Desondanks werd in de achttiende eeuw maar zeer weinig gebruikgemaakt van

deze mogelijkheid.

Het stadsrecht erkende huwelijksvoorwaarden die buiten de stad en de stads-

jurisdictie waren opgemaakt, mits zij ex art. 9 (I) SNC gemaakt waren

‘voor de echte beslapinge wettelijk ende in behoorlijke forma nae de maniere ende

het recht van die plaetse daer derselve zijn opgericht’.
1284

Onafhankelijk van het antwoord op de vraag of het elders mogelijk was rechts-

geldig huwelijksvoorwaarden staande huwelijk te maken, in de stad Groningen

werden deze dus niet erkend. Omgekeerd hing het van elders geldende land- en

1279. Laman, Aanleiding, 21. Met een ander zegel is bedoeld het zegel van een ander bevoegd zegelaar,

zoals een redger in de Ommelanden.

1280. Tijdens de Republiek kende de stad Groningen geen verplichting dat gezegeld papier/perkament

voor officiële stukken gebruikt moest worden (klein-zegelrecht), zie: Matthey, ‘Op fiscaal kompas’,

203-204.

1281. Art. 10 (I) SNC bepaalde dat de sanctie alleen aan de orde was in geval het zegel ontbrak door

‘versuim der partijen’, niet indien het zegel ontbrak door verzuim van de zegelaar, vgl. Laman,

Aanleiding, 21.

1282. In verband met belastingheffing bepaalde art. 2 van de ordonnantie van 19 mei 1613 dat alle

‘rentebrieven, verseghelde obligatien, coopbrieven, versetbrieven, pachtbrieven, offte diergelijcke

contract-brieven, daer door eenige goederen worden veralieneert offte beswaret’ verplicht ter

optekening de stadssecretarie worden aangeboden om de afgeschreven tekst in het schuldprotocol

ter stadssecretarie te kunnen opnemen. Deze schuldprotocollen worden bewaard in: RHC GrA,

VGG, inv. nrs. 3935-4162, Minuten van akten (ten archieve bekend als RA, III-x).

1283. Citaat ontleend aan: Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 249, noot 92.

1284. In 1659 erkenden het landschap Drenthe en de stad Groningen uitdrukkelijk over en weer de

huwelijksvoorwaarden en testamenten in beide rechtsgebieden opgemaakt, mits deze aan de lokale

formele vereisten voldeden, zie RHC GrA, ASSG, inv. nr. 740r, Reciproque resolutien van Stadt

Groningen en Drenthe, nopende de validiteit van hylixvoorwaerden en testamenten.
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stadsrechten af of, en in hoeverre, het naar Groninger stadsrecht rechtsgeldig

opgemaakte huwelijksvoorwaarden daar werden erkend.1285

Aan welke inhoudelijke minimumeisen dienden de stad-Groninger huwelijks-

voorwaarden te voldoen? Op grond van art. 11 (I) SNC diende de akte verplicht de

namen van de partijen bij de overeenkomst te bevatten. Dat waren niet alleen (1) de

aanstaande echtgenoten, (2) hun beider ouders, maar ook (3) de ‘naeste vrienden’

of andere meerderjarige personen die ‘over het sluyten van ’t houwelijk hebben

gestaan‘.1286

Voorts diende in de huwelijksvoorwaarden te zijn opgenomen, of de huwe-

lijksvoorwaarden ‘by vrienden raadt’ waren opgemaakt of niet. Laman merkte op

dat deze passage rond 1738 meer scheen te dienen tot eer en fatsoen van de

contracterende aanstaande echtgenoten dan dat het een wezenlijk onderdeel van de

huwelijksvoorwaarden zelf vormde. Weglating van de passage leidde volgens hem

niet tot ongeldigheid van de huwelijksvoorwaarden.1287

De Stads Nieuwe Constituties bevatten twee aparte voorschriften over de

benodigde partijen bij het overeenkomen en ‘belyen’ van de huwelijksvoorwaar-

den: art. 18 (I) en 19 (I) SNC.

Art. 18 (I) SNC trof een regeling in het geval een aanstaande echtgenoot

minderjarig was. Een minderjarige kon slechts in aanwezigheid en met toestem-

ming van zijn ouders of de langstlevende hunner huwelijksvoorwaarden overeen-

komen en ‘belyen’. In het geval beide ouders waren vooroverleden en geen

voorstanders over de minderjarige waren benoemd, traden op beide grootouders of

de langstlevende hunner. Indien ook zij beiden al waren overleden, namen

meerderjarige broers en zusters van de minderjarige deze plaats in. Indien

voorstanders over de minderjarige waren benoemd, traden ten slotte deze samen

met twee naaste bloedverwanten, uit de familie van de overleden ouder op. In het

geval geen van al voornoemde personen in leven, respectievelijk benoemd waren,

konden de aanstaande echtgenoten volstaan met twee naaste bloedverwanten van

zowel vaders- als moederszijde.1288 Op overtreding van art. 18 (I) SNC stond

nietigheid van de huwelijksvoorwaarden.

Op meerderjarige aanstaande echtgenoten die ‘haers verstandts wettigh sijn

ende haer eygen goedt hebben’, verklaarde art. 19 (I) SNC de regeling van art. 18

1285. Laman, Aanleiding, 22-24, meende dat het een algemene grondregel was dat ‘De Hooge Magten

van ieder land bieden malkanderen de hand, ten einde de regten van ieder op elk syn onderdanen,

schoon elders synde, soo verre gelden, als het niet is strijdig met de magt of het regt des anderen in

syn bedryf.’

1286. Onder ‘vrienden’ moet worden verstaan: bloed- en aanverwanten. Met ‘over het sluyten van ’t

houwelijk hebben gestaan’ werden bedoeld de personen genoemd in art. 18 (I) en art. 19 (I) SNC.

Het raadplegen over de inhoud van de huwelijksvoorwaarden en het meesluiten daarvan werd

‘dedigen’ genoemd. Deze personen heetten derhalve ook wel ‘dedingslieden’.

1287. Laman, Aanleiding, 22.

1288. Een bijzonderheid was aan de orde in geval ‘veniam aetatis’ (handlichting) was verleend aan een

minderjarige. Evenals naar huidig recht (vgl. art. 1:235 BW), verkreeg de minderjarige daardoor

niet de bevoegdheid om als een meerderjarige alle rechtshandelingen te verrichten. Zo bleef hij

onder art. 18 (I) SNC vallen. Als leges speciales stonden de artikelen 30 (II) jo 38 (II) SNC hem

echter wel toe zonder toestemming bij (openbaar en/of gesloten) testament over zijn nalatenschap te

beschikken.
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(I) SNC van overeenkomstige toepassing. De regelingen van art. 18 (I) en 19 (I)

SNC zijn daarmee identiek aan art. 4 (I) SNC.

Art. 19 (I) SNC kende een versoepeling in het geval een medepartij niet kwam

opdagen of niet binnen’s lands was. In dat geval mochten aanstaande echtelieden met

raad van andere vrome lieden bondige huwelijksvoorwaarden maken. Wat onder

‘bondige’ huwelijksvoorwaarden werd verstaan, lichtte art. 19 (I) SNC niet toe.1289

De tekst van art. 19 (I) SNC wekt de indruk dat twee meerderjarige verloofden

die niet over eigen goederen beschikten, vrij waren, zonder ‘naeste vrienden’

huwelijksvoorwaarden op te maken. Mocht dat zo zijn, dan bevestigt dat

het uitgangspunt dat familievermogensrechtelijke belangen voorop stonden bij

het overeenkomen en ‘belyen’ van huwelijksvoorwaarden. In het geval een

meerderjarige ‘haers verstandts’ niet ‘wettigh sijn’, zal ten slotte de regeling van

art. 18 (I) SNC van overeenkomstige toepassing zijn geweest.

De invloed van de ‘naeste vrienden’ op de inhoud van de huwelijksvoorwaar-

den zal in geval van minderjarige trouwlustigen groter zijn geweest dan in geval

van meerderjarigen. De familieleden waren immers beter in de gelegenheid om hun

toestemming, onmisbaar voor het rechtsgeldig uitwisselen van trouwbeloften, te

koppelen aan de eis dat huwelijksvoorwaarden met een bepaalde inhoud opge-

maakt dienden te worden. In het geval van meerderjarigheid was deze druk minder,

omdat meerderjarigen immers vervangende toestemming voor de trouwbeloften

konden krijgen bij het gerecht en ‘bondige’ huwelijksvoorwaarden konden

opmaken of helemaal geen.

VI.2.2 Materiële huwelijksvoorwaarden

Het Groninger stadsrecht bood weinig houvast aan de inhoud van huwelijksvoor-

waarden. Voor zover aanstaande echtgenoten bij huwelijksvoorwaarden niet

van de wettelijke gemeenschap van goederen afweken, bleven de hierboven

besproken regels betreffende de wettelijke gemeenschap werken, art. 12 (I)

SNC. Het stadsrecht bevatte slechts één uitdrukkelijke huwelijksvermogensrechte-

lijke beperking: het verbood de overeenkomst die een echtgenoot recht gaf op

huwelijkswinst, zonder gehouden te zijn schulden van de gemeenschap te dragen,

art. 13 (I) SNC (verbod op de Societas Leonina).1290Verder bepaalde het stadsrecht

niets over materiële huwelijksvoorwaarden.

Het Groninger stadsrecht gaf dus ook geen regels voor alternatieve huwelijks-

goederenstelsels, zoals het Burgerlijk Wetboek die nog kende tot het jaar 2012.

Alternatieven werden overgelaten aan contractspartijen zelf. Zij konden bijvoor-

beeld een beperkte gemeenschap van winst en verlies overeenkomen.

Beperkte gemeenschap van winst en verlies

Volgens Laman bleven in het geval van een gemeenschap van staande huwelijk

opgekomen winsten en verliezen ten huwelijk aangebrachte goederen en schulden,

1289. Het onderzoek in hoofdstuk IX heeft geen bondige huwelijksvoorwaarden opgeleverd.

1290. Dit verbod is vergelijkbaar met het huidige art. 1:121, lid 2 BW.
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evenals tijdens huwelijk verkregen schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen

ongemeen.1291Onder ten huwelijk aangebracht vermogen – uitsluitend te bewijzen

door middel van een staat van aanbrengsten - werd verstaan al het aanwezige

vermogen van echtgenoten ten tijde van de huwelijksbevestiging, evenals aange-

brachte rechten uit lijfrenten en/of aangebrachte rechten op vruchtgebruik.1292

Tijdens het huwelijk ontvangen lijfrente-uitkeringen of vruchten, alsmede de uit de

genoemde uitkeringen of vruchten voortgekomen opbrengsten moesten, volgens

hem, gerekend worden tot de winsten van het huwelijk en waren daarom gemeen.

Bij huwelijksvoorwaarden kon daarvan worden afgeweken. Naar hun aard waren

het recht uit lijfrente en het recht op vruchtgebruik volgens hem ingesteld tot

(verruiming van het) levensonderhoud van de begunstigde/vruchtgebruiker. Daar-

bij kwam, nog steeds volgens Laman, dat het van algemene bekendheid was dat bij

het aangaan van huwelijken zeer veel gelet werd op de inkomsten van de

aanstaande echtgenoot om

‘soo veel te beter de lasten van het houwlik te konnen dragen ende uitvoeren.’
1293

Indien voornoemde lijfrente-uitkeringen en vruchten tot het kapitaal gerekend

zouden moeten worden, eindigde door het overlijden van de begunstigde/vrucht-

gebruiker niet alleen het recht, maar zouden ook de ontvangen lijfrente-uitke-

ringen/vruchten terugbetaald moeten worden, wat volgens hem strijdig was met

voornoemde reden van instelling.1294

Hetgeen voor aangebracht vermogen in de plaats kwam, viel evenmin in de

gemeenschap van winst en verlies.1295De Stads Nieuwe Constituties gaven niet aan

wanneer sprake was van zaaksvervanging.

Onder vruchten, zoals renten en huren, dienden te worden verstaan netto-

vruchten, dus na aftrek van gemaakte kosten.1296

Onder verliezen, behorende tot de gemeenschap van winst en verlies moesten

volgens Laman gerekend worden:

‘alle door ongelukken, siekten, rampen an des een of anders goed overgekomen,

en de daar over angewende kosten’.
1297

Hiervan waren uitgezonderd schulden voortvloeiend uit misdaad, art. 42 (I) SNC.

Volgens Hugo de Groot was het in Hollandse huwelijksvoorwaarden toegestaan

te bepalen dat de langstlevende echtgenote, in geval van gemeenschap van winst

1291. Laman, Aanleiding, 81.

1292. De beschrijving van de ten huwelijk aangebrachte goederen werd niet altijd gemaakt. Huber merkte

daarover op: ‘hoewel het selve niet veel in acht genomen wort, tot geen kleine afbreuk van veele,

die haer goedt alsoo bijster worden’, zie: Huber, Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, Boek I,

hoofdstuk 11, § 34.

1293. Laman, Aanleiding, 88.

1294. Voor een uitgebreide uiteenzetting over de aard van ontvangen lijfrentetermijnen en vruchten

wegens het recht van vruchtgebruik, zie: Laman, Aanleiding, 84-99.

1295. Laman, Aanleiding, 97.

1296. Ibidem, 89.

1297. Ibidem, 82.
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en verlies, na het overlijden van de man, mocht kiezen of ze de helft van de

beperkte gemeenschap wilde of dat ze alleen haar eigen aangebrachte goederen

terugnam.1298 Laman liet zich hier niet over uit.1299

Op de ontbinding van de beperkte gemeenschap van winst en verlies waren in

beginsel ook van toepassing voornoemde inbrengverplichtingen op basis van de

artikelen 37 (I) jo art. 44 (II) SNC, 40 (I) SNC, alsmede het vooruitneemrecht van

art. 37 (I) SNC. Echter, anders dan in het geval van wettelijke gemeenschap van

goederen, diende bij de ontbonden gemeenschap van winst en verlies nog een extra

vergoedingsrecht in acht te worden genomen, alvorens deze kon worden verdeeld.

Eerst dienden namelijk de vergoedingsrechten ten gunste van de privévermogens

van de beide echtgenoten bepaald te worden.

De langstlevende echtgenoot en de erfgenamen van de gestorven echtgenoot

hadden na ontbinding van de beperkte gemeenschap namelijk recht op een

vergoeding gelijk aan de intering en/of waardedaling van het privévermogen, tot

aan de waarde van het privévermogen ten tijde van de huwelijksbevestiging.

Inflatoire waardedaling van ten huwelijk aangebracht vermogen werd dus afge-

wenteld op de gemeenschap van winst en verlies en dus voor de helft op de andere

echtgenoot.

Om de hoogte van de vergoedingsrechten te kunnen bepalen, was voorafgaand

aan het huwelijk inventarisatie van de aangebrachte vermogens, inclusief waarde-

bepalingen, noodzakelijk. Volgens gewoonte werden van deze inventarisatie en

waardering uitgezonderd verbruikbare goederen, zoals linnen en beddengoed.1300

De onderzochte inventarissen bevestigen deze praktijk.1301

De last die de administratie van de afzonderlijke vermogens en van de ver-

goedingsrechten echtgenoten bezorgde, is niet onbekend aan hen die in de twintigste

eeuw een gemeenschap van winst en verlies volgens het Burgerlijk Wetboek

overeenkwamen. Evenmin aan hen die in die tijd hadden gekozen voor een wettelijk

deelgenootschap als huwelijksgoederenstelsel. Na het verschijnen van de dissertatie

van Van der Burght in 1973 waren laatstgenoemden tenminste gewaarschuwd

voor deze nadelen van het wettelijk deelgenootschap.1302 Zij hadden bovendien

de mogelijkheid staande huwelijk hun huwelijksgoederenregime te wijzigen. Voor de

achttiende-eeuwse stad-Groninger was het te laat indien hij tijdens zijn huwelijk de

administratieve nadelen van de gemeenschap van winst en verlies bemerkte. Staande

huwelijk mocht hij zijn huwelijksgoederenregime immers niet meer wijzigen.

1298. De Groot, Inleidinge, Boek II, deel 12, § 10. Volgens Thielen, Man ende wyb ne hebben nen twiet

gut, 215, was deze keuzemogelijkheid algemeen toegestaan in de Republiek.

1299. In hoofdstuk IX zal worden onderzocht of van deze keuzemogelijkheid gebruik werd gemaakt in de

stad Groningen.

1300. Laman, Aanleiding, 97.

1301. Zie hoofdstuk II.

1302. Gr. van der Burght, Het wettelĳk deelgenootschap (Deventer 1973).
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VI.2.3 Partiële vernietiging van huwelijksvoorwaarden: ‘beknuppen’

Ten slotte boden de Stads Nieuwe Constituties de mogelijkheid om als derde op te

komen tegen de inhoud van huwelijksvoorwaarden door deze te ‘beknuppen’, art. 17

(I) SNC. Een ‘knup in de huwelijksvoorwaarden slaan’ leidde tot partiële vernieti-

ging van het overeengekomene. Laman meende dat geen ‘knup’ in alle overeen-

gekomen bepalingen afzonderlijk kon worden geslagen, omdat dan een geslaagde

‘beknupping’ alsnog tot vernietiging van de hele overeenkomst zou leiden.1303

Partiële vernietiging van huwelijksvoorwaarden was slechts mogelijk voor

zover de huwelijksvoorwaarden strijdig waren met het stads- of landrecht, waar het

goed, waarover de huwelijksvoorwaarden een regeling troffen, gelegen was. Een

geslaagde ‘beknupping’ had alleen rechtsgevolg ten opzichte van degene die de

huwelijksvoorwaarden had tegengesproken en diens rechtsverkrijgers. Voor ande-

ren bleven de huwelijksvoorwaarden in stand.1304

Mogelijk waren ‘beknuppingen’ in de praktijk vooral gericht tegen regelingen in

huwelijksvoorwaarden die de langstlevende verzorging boden in geval

van overlijden, ten koste van financiële belangen van de familie van de overledene.

Daarnaast is denkbaar dat ‘beknuppingen’ gericht waren tegen bepalingen

die de wettelijke gemeenschap van goederen van toepassing verklaarden op goederen

die gelegen waren in gebieden waar een dergelijke gemeenschap niet bestond.1305

Ondanks dat art. 17 (I) SNC anders leek te bepalen, het sprak namelijk

generaliserend van ‘iemandt’, was Laman van mening dat de bevoegdheid om te

‘beknuppen’, ongeacht de graad van verwantschap, alleen toekwam aan bloed-

verwanten van de (aanstaande) echtgenoten.1306Familieleden die medepartij bij de

huwelijksvoorwaarden waren geweest, hadden dat recht niet.1307Na het verstrijken

van de vervaltermijn van één jaar en zes weken na de ‘belyinge’ kon niet meer

tegen de huwelijksvoorwaarden worden opgekomen, art. 17 (I) SNC.

VI.3 Tot besluit

In de stad Groningen gold sinds 1374 de wettelijke gemeenschap van goederen,

art. 8 (Liber II) stadboek 1425. In 1689 werd deze bepaling herhaald in art. 35 (I)

SNC. Alle goederen en schulden, uitgezonderd leengoederen en fideï-commissair

vermogen, vielen in deze gemeenschap. Deze uitzonderingen kwamen echter zo

weinig voor in de stad Groningen in de achttiende eeuw, dat zij in de praktijk

nauwelijks een rol speelden bij de verzorging van de langstlevende echtgenoot.

1303. Laman, Aanleiding, 30.

1304. Oudeman, ‘Over den aard en de regtskracht der huwelijksvoorwaarden’, 704.

1305. Daarnaast was ‘beknupping’ waarschijnlijk mogelijk als huwelijksvoorwaarden strijdig waren met

huwelijksvoorwaarden wegens een eerder huwelijk van een echtgenoot of als ze strijdig waren met

die van de ouders wegens schending van art. 26 (II) en 27 (II) SNC.

1306. Laman, Aanleiding, 29.

1307. Oudeman, ‘Over den aard en de regtskracht der huwelijksvoorwaarden’, 711.
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De wettelijke gemeenschap van goederen kon uit haar aard meer goederen (en

schulden) omvatten dan een beperkte gemeenschap. Vergeleken met zijn gerechtig-

heid tot laatstgenoemde gemeenschap, bleef de langstlevende echtgenoot daarom

beter verzorgd achter indien hij in de wettelijke gemeenschap van goederen

gehuwd was geweest en de overledene van zijn zijde per saldo meer netto

vermogen had aangebracht dan de langstlevende zelf.

Indien echtgenoten (1) in de wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd

waren, (2) het huwelijk door overlijden werd ontbonden en bovendien (3)

descendenten uit dat huwelijk in leven waren gebleven, bracht de gecontinueerde

gemeenschap in dat geval met zich mee dat de langstlevende echtgenoot over alle

goederen van de overledene kon blijven beschikken, art. 36 (I) SNC. Aan deze

verzorgingswijze kwam pas een einde op het moment van afkoop of boedelschei-

ding tussen de erfgenamen en de langstlevende. Dat einde was onvermijdelijk

indien de langstlevende hertrouwde, art. 16 (I) SNC.

Als echtgenoten in de wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd waren

geweest en het huwelijk onbeërfd geraakte (dat wil zeggen alle uit het huwelijk

geboren kinderen waren voor de eerst gestorven echtgenoot overleden), dan bood

het stad-Groninger huwelijksvermogensrecht de beste verzorging voor de langst-

levende. Art. 4 (Liber II) stadboek 1425 bepaalde, dat de langstlevende als enige

gerechtigd was tot alle goederen van de overledene.

Roes vermoedt in zijn proefschrift dat in de stad Groningen al lange tijd vóór

1689 een einde was gekomen aan de werking van art. 4 (Liber II) stadboek 1425.

Art. 49 (II) SNC uit 1689 herhaalde echter deze bepaling uit 1425. Het werd in dat

jaar zelfs uitgebreid met een variant: art. 50 (II) SNC. Deze uitbreiding was

noodzakelijk geworden vanwege de codificering van de Lex hac Edictali. Het

bijzondere rechtsgevolg van art. 4 (Liber II) stadboek 1425 behoorde dus nog

steeds tot het positieve recht in 1689.
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101. Eerste blad ‘belyinge’ huwelijksvoorwaarden van Harmen Roelofs

Roseboom (gest. 1787) en Jantien Meijnders (gest. 1754), 1734. Beleden

voor burgemeester Paulus Laman, auteur van Anleiding tot de eerste begin-

selen der Groninger regtskennis. Collectie RHC GrA.
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102. Tweede blad ‘belyinge’ huwelijksvoorwaarden van Harmen Roelofs

Roseboom (gest. 1787) en Jantien Meijnders (gest. 1754), 1734. Collectie RHC

GrA.
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103. Derde blad ‘belyinge’ huwelijksvoorwaarden van Harmen Roelofs

Roseboom (gest. 1787) en Jantien Meijnders (gest. 1754), 1734. Collectie

RHC GrA.
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VII. Stad-Groninger erfrecht

Inleiding

Het erfrecht in het stadboek 1425 was de neerslag van gewoonterecht, aangevuld

met Romeins recht. De invloed van het Romeinse recht blijkt bijvoorbeeld uit de

bepalingen betreffende het testamentaire erfrecht. De Germanen kenden geen

testamentair erfrecht, omdat grond aan de familie behoorde en uitsluitend binnen

eigen familiekring doorgegeven moest worden. Door het canonieke recht deed het

testamentaire erfrecht - beïnvloed door het Romeinse erfrecht - vanaf de dertiende

eeuw zijn intrede in land- en stadsrechten, ook in de stad Groningen. De

Romeinsrechtelijke invloed op het stad-Groninger ab intestaat erfrecht is bijvoor-

beeld herkenbaar in het erfrechtelijke gradenstelsel dat afweek van het graden-

stelsel volgens het canonieke recht, zo zal hieronder blijken.1308

In de stad Groningen wijdde het stadboek 1425 de artikelen 1-7, 9-20 (Liber II)

aan het ab intestaat erfrecht. De ordonnantie van de Brede Raad van 19 maart 1553

wijzigde dat ingrijpend. Art. 56 (Liber IX) verbeterde ondermeer de positie van

dochters ten opzichte van zonen in de nalatenschap van hun ouders en maakte

plaatsvervulling (recht van representatie) mogelijk in de nederdalende lijn.1309

In 1689 werd het stad-Groninger erfrecht nieuw geordend en op onderdelen

gewijzigd in de Stads Nieuwe Constituties. Dit erfrecht heeft in de stad gegolden

tot de invoering van Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland

(WNH) op 1 mei 1809.

Eerst zal worden uitgewerkt het ab intestaat erfrecht en vervolgens het

testamentaire erfrecht van de stad Groningen in de periode 1689 – 1 mei 1809.

Voor zover van belang wordt daarbij aandacht besteed aan de regeling van het

stadboek 1425. Voor een goed begrip van het contractuele erfrecht in huwelijks-

voorwaarden volgt dit onderwerp als laatste. Ten slotte wordt afgesloten met een

zeer korte behandeling van het stad-Groninger schenkingsrecht. Tijdens het

huwelijksvoorwaardenonderzoek zal namelijk blijken dat stad-Groninger doops-

gezinden uiterst zelden schenkingen deden boven tweehonderd daalders, waarvoor

het vormvereiste gold van art. 2 (IV) SNC.1310

1308. Zie par. VII.1.

1309. Het scherpe plakkaat van 5 september 1601 van Burgemeesters en Raad van Groningen had

buitensporige consequenties. Het bepaalde namelijk dat een ieder die niet gereformeerd gedoopt

was niet kon erven. De maatregel had het vooral op doopsgezinden gemunt. De stedelijke

doopsgezinden deden daarom in 1607 een beroep op de Staten-Generaal om van het scherpe

plakkaat af te komen. De Staten-Generaal maande vervolgens de stad de doopsgezinden niet boven

recht en billijkheid te bezwaren en hen te behandelen, zoals in de rest van de Republiek gebruikelijk

was, zie: S. Zijlstra, ‘Het “scherpe plakkaat” van Groningen uit 1601’, 67 en 69.

1310. Zie hoofdstuk IX.
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VII.1. Ab intestaat erfrecht

Onder een nalatenschap begrepen de Stads Nieuwe Constituties ‘den geheelen

boedel van den overledene, bestaende in alle het recht ende last in ‘t gemeen, van

de versturvene’, art. 1 (II) SNC.1311 In het geval niet bij testament, andersoortige

uiterste wil of bij huwelijksvoorwaarden over een nalatenschap was beschikt,

vererfde een nalatenschap krachtens stadserfrecht, art. 40 (II) SNC.

In de Republiek van de achttiende eeuw konden vier van elkaar verschillende

erfrechtelijke stelsels worden onderscheiden. Ze worden in hoofdlijnen geschetst.

Het aasdomsrecht, zoals dat bijvoorbeeld gold in het gewest Holland ten noorden

van de Hollandse IJssel, telde drie groepen erfgenamen. Als eerste werden ab

intestato bloedverwanten in de nederdalende lijn tot een nalatenschap geroepen,

vervolgens die in de opgaande lijn en ten slotte die in de zijlijn. De naaste in graad

ging daarbij voor, plaatsvervulling was uitgesloten. Halve verwanten erfden

evenveel als hele verwanten.

Het tweede stelsel, het schependomsrecht, gold bijvoorbeeld in het gewestHolland

ten zuiden van de Hollandse IJssel. Ook het schependomsrecht ging uit van drie

groepen erfgenamen: (1) kinderen van de overledene, (2) ouders en (3) grootouders. In

alle drie de groepen was plaatsvervulling toegestaan. De gehele nalatenschap van

erflater vererfde alleen op de familie van de gestorven ouder(s) (tweede groep) of, bij

gebreke daarvan, alleen op de familie van de gestorven grootouder(s), omdat het

schependomsrecht uitging van de veronderstelling dat erflater niets had verkregen van

een bloedverwant die nog leefde.

Het Friese erfrecht vormde het derde stelsel. Het Friese erfrecht onderscheidde

twee kringen van erfgenamen.De eerste kring bestond uit (1) descendenten, (2) ouders

en (3) broers en zusters. De tweede kring werd gevormd door overige verwanten. Een

kenmerk van de eerste kring was dat de man voor de vrouw ging en dat de rang van

iedere erfgenaam in het bijzonder was aangewezen. In de tweede kring van erf-

genamen namen man en vrouw een gelijke positie in, de rang van erfgenaamschap

werd bepaald door de graad ten opzichte van de erflater.

Ten slotte kon een vierde Drents stelsel worden onderscheiden. Ook daarin was

iets van twee kringen te onderscheiden. De eerste kring bestond uit (1) descendenten,

(2) volle broers en volle zusters (zonder plaatsvervulling), alsmede (3) ouders,

1311. De wijze van aanvaarding of verwerping van een nalatenschap was geregeld in art. 3 tot en met

20 (II) SNC, alsmede in een resolutie van Burgemeesters en Raad van 28 augustus 1694. In

laatstgenoemde resolutie was bepaald dat voogden van gasthuizen, weeshuizen, kerken en diakenen

der stadsarmen ipso iure beneficiair aanvaardden, zie: RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7029, RR,

fol. 419, 28 augustus 1694, Groningen. De resolutie bepaalde dat het zowel voor testamentaire als

ab intestaat verkrijgingen (sic!) gold.

Art. 2 (II) jo 25 (II) SNC bepaalden dat op de afwikkeling van nalatenschappen het recht van

toepassing was van de plaats waar het onroerend goed gelegen was. Op roerende goederen,

‘personele actien’, vorderingsrechten en schulden van de nalatenschap was het recht van het

sterfhuis van toepassing. Bij testament of huwelijksvoorwaarden kon een afwijkende rechtskeuze

worden gemaakt. Art. 21 (II) en art. 65 (II) SNC bood een regeling voor de afwikkeling van

onbeheerde nalatenschappen. Hieraan wordt verder geen aandacht besteed, omdat aanvaarding en

afwikkeling van een nalatenschap buiten het onderzoek valt. Over de afwikkeling van een

nalatenschap waarbij een minderjarige betrokken was, is de studie voorhanden van Hempenius-

van Dijk, De weeskamer.
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halfbroers en –zusters. De halfbroers kwamen voor twee delen op, de halfzusters

voor slechts één. Tot de tweede kring behoorden grootouders, ooms, tantes, neven en

nichten.1312 Na de al geconstateerde gelijkenis met het Drentse huwelijksvermo-

gensrecht zal het niet verrassen dat ook het erfrecht van Selwerd en de stad

Groningen leek op het Drentse. Het erfrecht van de stad Groningen en van Selwerd

waren daarvan varianten.

Alvorens op de stad-Groningse variant van het Drentse ab intestaat erfrecht in

te gaan, volgt eerst een toelichting op enige erfrechtelijke begrippen uit de Stads

Nieuwe Constituties.

Graad. Onder graadmoest in de stad-Groningen, volgens Laman, worden verstaan

‘de tusschenwydte van nabestaandheid’.1313 Het stadsrecht zelf bepaalde daarover

niets. In de stad Groningen was het Romeinse, niet het canonieke gradenstelsel

toepasselijk.1314Om het aantal graden van bloedverwantschap tussen twee personen te

kunnen berekenen, moesten de generaties geteld worden die twee bloedverwanten aan

elkaar verbond via de eerstkomende gemeenschappelijke voorouder.

Voorbeeld (zie figuur VII.1.): D stond tot zijn oudoom A (broer van zijn grootvader

B) in de vierde graad van verwantschap. Hun gemeenschappelijke voorouder was de

overgrootouder van D die tevens ouder was van A. Grootvader B en kleinzoon

D stonden tot elkaar in de tweede graad.

Figuur VII.1.: Gradenstelsel

A    B

C

D

Linie. Een versterferfgenaam behoorde, ofwel tot de rechte linie of tot

de zijlinie.1315 Het eerste hield in de opgaande en neergaande lijn van

1312. Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch burgerlijk recht 2, 296-298. Zie voorts over het Friese

en Drentse erfrecht: E.M. Meyers, Het Friese en het Drentse erfrecht en huwelijksgoederenrecht’,

in: Akademiedagen (Leeuwarden 30-31 maart 1948) (Leiden 1949) 37-71.

1313. Laman, Aanleiding, 37.

1314. Het canonieke recht telde de graden in de op- en neergaande lijn op dezelfde wijze als in het

Romeins recht. In de zijlinie telde het canonieke recht daarentegen als het ware in generaties.

Broers en zusters behoorden volgens deze telling tot de eerste graad, kinderen van ooms en tantes

tot de tweede graad.

1315. Een linie werd in de stad Groningen ook wel aangeduid als ‘ryge’.
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bloedverwantschap (ascendenten en descendenten), de zijlinie omvatte de overige

bloedverwanten.1316

Recht van representatie. Een erfgenaam kon opkomen ‘bij manne hoofden’ of

krachtens ‘recht van representatie’. Naar huidig recht spreekt men in het eerste

geval van erven uit eigen hoofde.1317 De erfgenaam werd rechtstreeks door de

wetgever tot de nalatenschap geroepen. In het tweede geval spreekt men naar

huidig recht van plaatsvervulling.1318De erfgenaam nam de erfrechtelijke positie in

van degene wiens plaats hij vervulde en trad in diens rechten als erfgenaam. De

plaatsvervuller verkreeg tot erflater de graad van de persoon wiens plaats hij

vervulde.

Het recht van representatie werd alleen verkregen krachtens stadsrecht, testa-

ment of huwelijksvoorwaarden. Het stadsrecht kende slechts in twee gevallen het

recht van representatie toe: (1) aan descendenten van de erflater tot in het

oneindige op grond van art. 43 (II) SNC en (2) aan kinderen van volle en van

halfbroers/-zusters van erflater, art. 48 (II) SNC. Laatstgenoemden konden door

plaatsvervulling slechts één generatie opklimmen.

Voorbeeld (figuur VII.2.). Gesteld dat erflater A kwam te overlijden met achterla-

ting van broer B en dat broer C op dat moment was vooroverleden. C had ten tijde

van het overlijden van A een zoon D, alsmede een kleinzoon F, zoon van een

vooroverleden zoon E. Art. 48 (II) SNC bepaalde dat B en D elk voor de helft

opkwamen in de nalatenschap van A met uitsluiting van F.

Figuur VII.2.: Recht van representatie

| | |

A B C
/  \

D E
|

F

Bij testament kon het recht van representatie aan alle graden van de zijlinie worden

toegekend, doch slechts ten aanzien van goederen waarover testateur vrij was te

beschikken.1319 Huwelijksvoorwaarden boden de ruimste mogelijkheid: partijen

werd in huwelijksvoorwaarden toegestaan het recht van representatie toe te kennen

aan alle graden in de zijlinie met betrekking tot al hun goederen.

1316. De zijlinie viel nog verder onder te verdelen in de gelijke (‘aegale’) en ongelijke zijlinie. Tot de

gelijke zijlinie hoorden personen die in gelijke graad van bloedverwantschap stonden tot een

gemeenschappelijke voorouder, bijvoorbeeld twee broers.

1317. Vgl. art. 4:11, lid 1 BW.

1318. Vgl. art. 4:12 BW.

1319. Laman, Aanleiding, 201.
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Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht per 1 januari 2003, is het mogelijk

ook in andere gevallen dan vooroverlijden bij plaatsvervulling op te komen in een

nalatenschap, zie art. 4:12, lid 1 BW. Het Groninger stadsrecht kende waarschijn-

lijk al in de achttiende eeuw een enigszins daarop gelijkende regeling. Art. 43 (II)

en 48 (II) SNC beperkten weliswaar plaatsvervulling tot het geval van voorover-

lijden, doch, zonder nadere bronvermelding achtte Laman ook voor een zoge-

naamde ‘deficierende’ ouder plaatsvervulling mogelijk. Ter illustratie daarvan gaf

hij het voorbeeld van iemand die een nog niet opengevallen nalatenschap had

verkocht, met een beperkt recht had bezwaard of had vervreemd (‘veralieneerd’) en

daardoor, in de huidige terminologie, onwaardig werd om te erven op grond van

art. 22 (II) SNC. Indien vervolgens de betreffende nalatenschap openviel, terwijl de

onwaardige nog in leven was, was volgens Laman plaatsvervulling door een kind

van de onwaardige toegestaan.1320

Delen bij geslachte. Hieronder moest worden verstaan staaksgewijze opkomen

in de nalatenschap. Zij die bij plaatsvervulling opkwamen, ontvingen samen het

erfdeel van degene wiens plaats zij vervulden, vgl. art. 43 (II) SNC.

Het ab intestaat erfrecht in de stad Groningen

De indeling van het stad-Groninger ab intestaat erfrecht is hierboven getypeerd als

een variant op het vierde, Drentse stelsel. Fockema Andreae wees al op de

overeenkomstige indeling van de ab intestaat erfgenamen in de stad Groningen:

(1) descendenten, (2) broers en zusters en hun kinderen, (3) ouders en (4)

grootouders en overige verwanten.1321 De opstellers van het stad-Groninger

erfrecht blijken echter geen strakke indeling conform het Drentse erfrecht te

hebben gevolgd. De erfrechtelijke positie van kinderen van broers en zusters ten

opzichte van de grootouders van de overledene past namelijk niet in het stelsel, zie

hieronder de bespreking van art. 53 (II) SNC. Dit is echter een geringere inbreuk

op de indeling en daardoor plausibeler dan de indeling die Laman aanbracht in het

stad-Groninger ab intestaat erfrecht. Zijn indeling moet onjuist zijn.

Laman lijkt er namelijk van uit te zijn gegaan dat het stad-Groningse erfrecht

gebaseerd was op het Hollandse aasdomsrecht.1322 Volgens hem was in de stad

slechts sprake van drie groepen erfgenamen: (1) descendenten, (2) ascendenten en

(3) de zijlinie bestaande uit broers en zusters, vol en half, alsmede hun kinderen,

ooms en tantes, vol en half, en hun kinderen.

Deze indeling moet hem ernstige hoofdbrekens hebben gekost. Het recht van

volle broers en zusters van erflater om uit eigen hoofde voor de ouders van erflater

te erven (art. 47 (II) jo 52 (II) SNC), het recht van kinderen van deze volle broers

en zusters om bij plaatsvervulling te erven voor de ouders van erflater (art. 49 (II)

SNC), alsmede het recht van de kinderen van deze volle broers en zusters om uit

eigen hoofde te erven samen met de grootouders (art. 53 (II) SNC), dwong hem

inbreuken toe te staan op de door hem gewenste indeling. Deze inbreuken duidde

hij aan als privileges.

1320. Ibidem.

1321. Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch burgerlijk recht 2, 297-298.

1322. Laman, Aanleiding, 198-217.
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Vanwege de gelijkenis van de indeling van de groepen erfgenamen en de

historische verwevenheid van het stad-Groninger erfrecht met het Drentse erfrecht,

alsmede de geringe afwijking die art. 53 (II) SNC veroorzaakte, is het verdedigbaar

dat het stad-Groningse erfrecht in de kern het Drentse heeft gevolgd, niet het

aasdomsrecht. Uit de navolgende bespreking van het stad-Groninger erfrecht zal

voorts blijken dat het stad-Groninger erfrecht ook inhoudelijk niet op het aasdoms-

recht leek.

Eerste groep: descendenten

Indien niet over een nalatenschap was beschikt, viel deze met uitsluiting van de

langstlevende echtgenoot, ten deel aan descendenten van de overledene, art. 41 (II)

SNC. Een kind erfde slechts, indien het wettig (‘egt’) was. Een kind dat voor de

huwelijksbevestiging van zijn ouders was geboren en door het daaropvolgende

huwelijk was ‘gelegitimeert’, werd voor wettig gehouden, art. 46 (II) SNC.1323

Het stadsrecht kende met art. 45 (II) een aan het huidige art. 1:2 BW gelijkende

bepaling.1324Art. 1:2 BW merkt een kind, waarvan een vrouw zwanger is, aan als

reeds geboren, zo dikwijls zijn belang dit vordert. In het geval de vader voor de

geboorte al is overleden wordt de ongeborene daarom als reeds geboren en dus als

erfgenaam van de vader aangemerkt, als het vervolgens levend ter wereld komt.

Explicieter dan art. 1:2 BW bepaalde art. 45 (II) SNC dat het kind dat levend

geboren werd na het overlijden van de moeder – gedoeld zal zijn op een

gecompliceerde bevalling – werd aangemerkt als reeds geboren, alsof beide ouders

in leven waren. De boreling was ook in dat geval wettig.

Art. 45 (II) SNC was opgenomen omdat de erfrechtelijke positie van onechte

kinderen zwak was. Onechte kinderen, dat wil zeggen kinderen die buiten huwelijk

waren geboren en niet waren gelegitimeerd, waren onder te verdelen in kinderen

geboren uit overspel (‘ehebreuke’) of bloedschande (uit huwelijken die bevestigd

waren ondanks strijd met de verboden graden regeling) enerzijds en natuurlijke

kinderen (‘speelkinderen’) anderzijds.1325 Natuurlijke kinderen waren kinderen

geboren uit ongehuwde ouders die volgens het Groninger stadsrecht niet verhin-

derd waren met elkaar te huwen, vgl. art. 4 (III) SNC.1326

1323. Art. 46 (II) SNC was gebaseerd op art. 16 (Liber II) stadboek 1425 die hetzelfde bepaalde.

1324. Vgl. par. II.3.2.: tabel II.8.

1325. In het geval een vondeling kwam te overlijden, voorzag het stadsrecht in een bijzondere regeling.

Had de vondeling geen descendenten, dan vererfde zijn nalatenschap op zijn opvoeder(s) en in

geval van het vooroverlijden van de opvoeder, op de erfgenamen van de opvoeder(s). Indien zowel

opvoeder(s) of erfgenamen ontbraken, verviel de nalatenschap aan de stad Groningen.

1326. Veldhuis telde in de stad Groningen in de jaren 1640-1811 in totaal tweeduizend gedoopte

‘speelkinderen’, derhalve gemiddeld elf per jaar met rond het jaar 1800 een stijging tot twintig

per jaar. Daarbij geteld dienen te worden de miskramen, de doodgeborenen en als baby

gestorvenen, alsmede de overige niet gedoopte ‘speelkinderen’, zie: A. Veldhuis, ‘Vader onbekend

in de stad Groningen 1640-1811’, Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse genealogische

vereniging 10/11 (2011) 563 en 569, noot 1.
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De erfrechtelijke positie van deze twee groepen onechte kinderen verschilde

van elkaar. Kinderen geboren uit overspel of bloedschande konden niet van hun

ouders, noch van hun bloedverwanten erven. Zij ‘sullen ook niet meer hebben, als

hun de ouders geven’, art. 1 (III) SNC.1327

Natuurlijke kinderen daarentegen waren gerechtigd in de nalatenschappen van

hun moeder, van hun grootouders van moederszijde, alsmede van hun eveneens

natuurlijke broers en zusters uit dezelfde moeder geboren, art. 4 (III) en 5 (III)

SNC.

Kinderen van erflater erfden niet voor gelijke delen. Art. 42 (II) SNC bepaalde

dat een zoon tweemaal zoveel erfde als een dochter.1328 Deze ongelijkheid was

geen vanzelfsprekendheid in het recht in de Republiek. In het gewest Holland

kwamen zonen en dochters bijvoorbeeld voor gelijke delen op in de nalatenschap

van hun ouders. Volgens Roes hangt deze gelijkberechtiging samen met het

verstedelijkte karakter van dit gewest. Roerende goederen speelden in een handels-

economie een voorname rol.1329Deze opvatting volgend zouden de opstellers van

de wetgeving in de stad Groningen uit handelsoverwegingen dus merkwaardiger-

wijs wel voor de wettelijke gemeenschap van goederen, maar niet voor een gelijke

erfrechtelijke positie van zonen en dochters hebben gekozen.

Genoemde erfrechtelijke ongelijkheid was in de stad Groningen beperkt tot de

descendenten van de eerste graad. Descendenten in de tweede of verdere graad

kwamen door middel van plaatsvervulling voor gelijke delen staaksgewijze op

voor het erfdeel van de vooroverleden zoon of dochter van erflater. De plaats-

vervulling in de eerste groep vond tot in het oneindige plaats, art. 43 (II) SNC.1330

Behalve het verschil in erfdelen, maakte het stadsrecht geen verder erfrechtelijk

onderscheid tussen zonen en dochters van erflater. Zonen, noch oudste zonen hadden

bijvoorbeeld bijzondere aanspraken op ‘onreppelijke’ goederen van de overleden ouder.

Voornoemde erfrechtelijke regels die de verkrijgingen van kinderen en andere

descendenten van erflater bepaalden waren, met navolgende kanttekening, ook van

toepassing op descendenten van een erflater die zelf geboren was uit overspel of

bloedschande. Er was echter één bijzonderheid: ouders of hun naaste bloed-

verwanten van erflater konden in dat geval een ‘privilege’ uitoefenen door uit

1327. Beide ouders waren namelijk verplicht deze kinderen te onderhouden, totdat zij zich zelf konden

onderhouden, art. 2 (III) SNC.

1328. Oorspronkelijk sloot art. 1 (Liber II) stadboek 1425 dochters als erfgenaam uit van de ouderlijke

nalatenschap. Zij hadden slechts recht op uitboedeling. Uitboedeling was een huwelijksgift van

ouders aan hun dochter en was definitief. Dochters erfden later niets meer van hun ouders, zodat de

voorvaderlijke bezittingen in geheel door de zonen werden geërfd. Volgens Roes kwam uitboede-

ling alleen in het noorden van de Nederlanden voor, zie: Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 99.

Uitboedeling moet worden onderscheiden van inboedeling, hieronder moet, in de huidige erf-

rechtelijke terminologie, inbreng worden verstaan (vgl. de huidige artikelen 4:229-233 BW). De

ordonnantie van 19 maart 1553 van de Brede Raad wijzigde de erfrechtelijke positie van zonen en

dochters met betrekking tot de nalatenschap van hun ouders. Deze en andere ordonnanties werden

opgenomen in Liber IX. De verbetering van de erfrechtelijke positie van dochters is opgenomen in

art. 56 (Liber IX) stadboek 1425.

1329. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 207.

1330. Art. 43 (II) SNC sprak van descendenten in infinitum. De beperking die art. 63 (II) SNC stelde

(slechts tot en met de tiende graad kan geërfd worden) heeft in de nederdalende linie geen

praktische betekenis gehad.
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de nalatenschap vooruit hun giften terug te nemen, waarvan zij konden bewijzen

dat zij deze aan erflater hadden gedaan, zie art. 3 (III) SNC.

Tweede groep: volle broers en volle zusters en hun kinderen

Indien descendenten van erflater ontbraken, werden volle broers/zusters tot de

nalatenschap geroepen. Een volle broer kwam voor twee delen op, een volle zuster

slechts voor één, art. 47 (II) SNC.1331 Plaatsvervulling kwam toe aan de kinderen

van volle broers en volle zusters.1332 Anders dan descendenten van de erflater

konden zij door plaatsvervulling dus slechts één graad klimmen, art. 48 (II) SNC.

Naar mijn mening kwam dit recht van plaatsvervulling de kinderen van volle

broers/zusters alleen toe, indien minimaal één volle broer/zuster van erflater in leven

was ten tijde van het overlijden van erflater. Art. 47 (II) jo 48 (II) SNC bepaalde dat

niet uitdrukkelijk, maar dat volgt uit de samenhang tussen art. 48 (II) en 51 (II) SNC.

Art. 48 (II) bepaalde namelijk dat deze kinderen staaksgewijze bij plaatsvervulling in

de nalatenschap opkwamen, terwijl art. 51 (II) dezelfde kinderen voor gelijke delen uit

eigen hoofde liet erven, indien geen volle broer of zuster van de erflater in leven was.

Deze regeling had grote erfrechtelijke gevolgen. Het maakte een groot verschil

of een volle broer van erflater met achterlating van afstammelingen kwam te

overlijden voor of na de erflater, zie het volgende voorbeeld (figuur VII.3.).1333

Ongehuwde erflater A overleed met achterlating van slechts één volle broer B.

Volle zuster C was vooroverleden met achterlating van twee kinderen (E en F). B

had één kind D. De nalatenschap van A bedroeg 30. De beide kinderen van C

kwamen op bij plaatsvervulling en verkregen elk 5, art. 47 (II) jo 48 (II) SNC. B

verkreeg 20. Indien daarentegen ook B was vooroverleden, had art. 51 (II) SNC

ten gevolge dat de kinderen van B en C ‘bij manne hoofden’ opkwamen in de

nalatenschap, dus ieder voor 10.

Figuur VII.3.: Tweede groep ab intestaat erfgenamen

| | |

A B C
/  \

ED F

|

1331. Oorspronkelijk sloot art. 2 (Liber II) stadboek 1425 volle zusters als erfgenaam uit van de

nalatenschap van een broer of zuster, maar bij ordonnantie van 19 maart 1553 van de Brede Raad

werd art. 2 (Liber II) stadboek 1425 gewijzigd. De nieuwe regeling werd opgenomen in art. 56

(Liber IX) stadboek 1425.

1332. Laman sprak in dit verband van een ‘privilege’, omdat deze oom-/tantezegger van erflater erfde,

voordat de ouders van erflater als ab intestaat erfgenaam mogen optreden.

1333. Dat zou reden kunnen zijn om bij huwelijksvoorwaarden of testament te bepalen dat in het geval

van art. 48 (II) SNC afstammelingen van een vooroverleden volle broer of zuster niet uit eigen

hoofde, maar staaksgewijs bij plaatsvervulling opkomen in de nalatenschap.
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Laman kreeg een probleem bij zijn indeling door de werking van art. 51 (II) SNC.

Gesteld dat B en C (figuur VII.3.) waren vooroverleden, doch naast de kinderen

van B en C óók de ouders van erflater A in leven waren. Erfden deze kinderen dan

uit eigen hoofde met voorbijgaan van de ouders en hadden ze in Lamans woorden

een privilege, of gingen de ouders op deze kinderen die uit eigen hoofde erfden

voor, omdat de ouders tot de tweede groep behoorden volgens het aasdomsrecht?

Om zijn indeling, gebaseerd op het aasdomsrecht, overeind te kunnen houden,

hield Laman het hier op een privilege van deze kinderen.1334

Overigens, in de tweede groep namen halfbroers en –zusters en hun kinderen

geen erfrechtelijke plaats in. Zij werden, ook bij Laman, pas met de overige

verwanten (zijlinie) tot de nalatenschap geroepen.

Uit de hierboven beschreven erfrechtelijke positie van volle broers en zusters

en hun kinderen boven ouders en halfbroers en –zusters van erflater moet volgen,

dat het stad-Groninger erfrecht niet op het aasdomsrecht was gebaseerd. In het

aasdomsrecht erfden volle broers en volle zusters immers pas na de opgaande lijn

en erfden halve broers/zusters evenveel als volle broers en volle zusters, omdat zij

de erflater even na waren.

Derde groep: ouders

Over de derde groep kan het kort worden gehouden. Indien erflater geen

afstammelingen, noch volle broers of volle zusters met kinderen achterliet,

vererfde de nalatenschap op de ouders. Art. 52 (II) SNC bepaalde:

‘Als de verstorvene gheen descendenten noch een egade / by dewelke hy kinderen

heeft gehadt / als booven geseght / noch geen volle broeder noch volle suster met

derselver kinderen naelaet / soo vervalt de erffenisse op de vader ende moeder /

met exclusie van de half broeder en half suster.’

De ouders erfden elk de helft van de nalatenschap.

Vierde groep: grootouders en zijlinie

De erfgenamen in de vierde groep werden bepaald met behulp van een bonte

verzameling artikelen: art. 53 (II) tot en met 59 (II) SNC. In hoofdlijnen bepaalde

de graad van bloedverwantschap wie tot de nalatenschap werd geroepen. Groot-

ouders traden niet altijd als erfgenaam op met uitsluiting van andere bloed-

verwanten. Art. 53 (II) SNC bepaalde bijvoorbeeld dat in een specifiek geval de

grootouders tegelijk met een halfbroer, een halfzuster, een oom, een tante en

kinderen van een volle broer of volle zuster als erfgenaam tot een nalatenschap

werden geroepen. Art. 53 (II) SNC verstoorde de indeling van Fockema Andreae.

Immers, ex art. 53 (II) SNC kwamen erfgenamen uit de vierde en tweede groep

tegelijk op in de nalatenschap.1335

1334. Laman, Aanleiding, 210-211.

1335. Ibidem, 211, merkte op, dat art. 53 (II) SNC in de praktijk zelden of nooit voorkwam. Betekende

dat de regeling van art. 53 (II) SNC uitsluitend gold, indien alle genoemde personen ook

daadwerkelijk aanwezig waren als erfgenaam? Of volstond de aanwezigheid van twee of meer
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Indien halfbroers en –zusters tot de nalatenschap werden geroepen, samen met

één of meer bloedverwanten in art. 53 (II) SNC genoemd, erfden zij voor gelijke

delen. Dat was echter anders, indien de halfbroers en -zusters enig erfgenaam

waren. In dat geval paste art. 56 (II) SNC dezelfde regeling toe als art. 47 (II) SNC.

Een halfbroer kwam voor twee delen, een halfzuster voor slechts één deel in de

nalatenschap op. De regeling dat mannen tweemaal zoveel erfden als vrouwen gold

daarom niet alleen voor kinderen van de overledene, maar ook voor diens ervende

volle broers en zusters, alsmede halfbroers en -zusters.

De wettelijke plaatsvervullingsregeling voor kinderen van vooroverleden half-

broers en -zusters (art. 57 (II) jo 58 (II) SNC) was eender aan die voor kinderen van

volle broers en zusters (art. 48 (II) jo 51 (II) SNC). Ook hier deed zich de gevolgen

voelen of een halfbroer van erflater met achterlating van afstammelingen kwam te

overlijden voor of na erflater.

Uit de terminologie in de wetsbepalingen grootvader en –moeder in plaats van

grootouders, zie art. 53 (II) en 54 (II) SNC, moet worden afgeleid, dat de Stads

Nieuwe Constituties uitgingen van kloving van een nalatenschap in het geval

grootouders opkwamen in de nalatenschap. De helft van de nalatenschap kwam toe

aan de grootouders van vaderszijde, de andere helft aan die van moederszijde.

In afwijking van het voorgaande erfde enkel de moeder en bij haar ontbreken

alleen de grootouders van moederszijde in het geval een natuurlijk kind zonder

descendenten kwam te overlijden, art. 4 (III) en 6 (III) SNC. Bloedverwanten van

vaderszijde kwamen niet op in deze nalatenschap.

Voorts konden ook alleen natuurlijke broers/zusters van een en dezelfde moeder

tot de nalatenschap van deze erflater geroepen worden. Genoemd artikel gaf niet

aan of deze broers/zusters ook het privilege van art. 47 (II) SNC genoten. Van de

erfrechtelijke positie van de kinderen van natuurlijke broers/zusters repte art. 4 (III)

SNC niet. Ofschoon de vader, noch diens bloedverwanten van het natuurlijke kind

konden erven, hadden zij wel het recht door hem/hen gedane giften uit de

nalatenschap van erflater vooraf terug te nemen, art. 6 (III) SNC. Anders dan

art. 3 (III) SNC voegde art. 6 (III) SNC aan de genoemde giften niet de zinsnede

toe ‘als sy bewijsen kunnen.’

In het geval erflater uit overspel of bloedschande was geboren en zonder

descendenten stierf, gold ten slotte eveneens een bijzondere regel. In plaats dat

(groot)ouders of andere bloedverwanten erfden, bepaalde art. 3 (III) SNC dat de

nalatenschap, zelfs met voorbijgaan van de echtgenoot, aan de stad verviel. Ouders

en bloedverwanten hadden wel het hierboven genoemde recht om giften aan de

erflater terug te nemen uit de nalatenschap, mits deze giften bewezen konden

worden.

‘Restgroep’

De in art. 60 (II) SNC genoemde erfgenamen behoorden tot de ‘restgroep’. Deze

groep werd gevormd door bloedverwanten van erflater die niet tot de vier

van hen? Het laatste geval zou de toepasbaarheid van de bepaling aanzienlijk hebben vergroot. Art.

59 (II) SNC kende een met art. 53 (II) SNC vergelijkbare regeling. Indien de in deze bepaling

genoemde verzameling bloedverwanten in leven waren bij het overlijden van erflater, dan traden zij

voor gelijke delen op als erfgenaam.
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hierboven genoemde groepen behoorden én die bovendien niet verder van erflater

verwijderd waren dan de tiende graad. Binnen deze groep erfgenamen speelde het

geslacht van de erfgenaam geen rol: mannen en vrouwen erfden voor gelijke delen.

Binnen deze ‘restgroep’ erfde het naaste bloed het goed. Art. 60 (II) SNC drukte

dat uit met de woorden dat ‘het naeste lidt het verder uytsluyt’, doch met dien

verstande dat de regels van art. 61 (II) SNC van toepassing waren.

Art. 61 (II) SNC bepaalde dat volle verwanten (‘sibbe’) die een graad verder

verwijderd waren dan een halve verwant (‘half-sibbe’), als gelijke graad opkwa-

men in de nalatenschap. Daarnaast sloten volle verwanten, in gelijke graad tot de

erflater staande als halve verwanten, laatstgenoemden uit van de nalatenschap.

Tot deze ‘restgroep’ moest voorts worden gerekend de echtgenoot. Hij kon pas

ab intestato erven in het uitzonderlijke geval dat tot en met de tiende graad geen

bloedverwanten van erflater in leven waren, art. 63 (II) SNC. Deze bepaling sloot

dus ook uit dat de echtgenoot al eerder op grond van bloedverwantschap tot en met

de tiende graad als erfgenaam opkwam, art. 60 (II) SNC. Deze rechtsregel was een

receptie van het praetorische edict unde vir et uxor en kwam veelvuldig voor in

rechtsstelsels binnen de Republiek.1336

Het stad-Groninger erfrecht zette de langstlevende echtgenoot dus erfrechtelijk

buiten spel. Op een lokaal georiënteerde huwelijksmarkt was de kans dat de

langstlevende een bloedverwant was binnen de tiende graad reëler dan een

erfgenaamschap op grond van art. 63 (II) SNC.1337 Art. 63 (II) SNC deed zich

namelijk pas voor, indien geen enkele afstammeling van de twee en dertig bet-bet-

overgrootouders van de erflater in leven was. Indien ter wille van de eenvoud

dertig jaar per generatie wordt gerekend, overspande deze bepaling een periode

van 150 jaar.1338

In het zeldzame geval dat erflater bloedverwanten tot en met de tiende graad,

noch een echtgenoot achterliet, verviel de nalatenschap na tien jaar aan de stad

Groningen. De nalatenschapsgoederen, althans voor zover zij zich in de stad of de

stadstafel bevonden, werden namelijk nog eerst gedurende tien jaar beheerd

(art. 64 (II) SNC), omdat er mogelijk nog bloedverwanten als erfgenamen

opkwamen. Het beheer van elders gelegen nalatenschapsgoederen vielen onder

het aldaar geldende stads- of landrecht.

Een tweede situatie waarin goederen binnen de stad en/of stadstafel gelegen aan

de stad vervielen, was op grond van het curieuze art. 24 (II) SNC. Het bepaalde

namelijk dat de stad Groningen een vierde van al deze goederen verkreeg voor

zover ze geërfd werden door erfgenamen die buiten de Eems, Lauwers of Coev-

orden woonachtig waren. Of deze bepaling in de achttiende eeuw nog levend recht

vormde is zeer de vraag, omdat het bijvoorbeeld uiterst nadelig was voor iedere

immigrant in de stad met familie elders.

1336. Bijvoorbeeld in Friesland, Groningen, Drenthe en Gelderland, maar niet (of nauwelijks) in Utrecht,

Holland en Zeeland, zie: Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 48-49.

1337. Zie par. VIII.1.

1338. Vgl. hoofdstuk II, tabel II.9.
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‘Onwaardige’ personen

Een viertal groepen personen kon geen voordeel trekken uit een nalatenschap op

grond van het Groninger stadsrecht. (1) Hij die een nog niet opengevallen

nalatenschap verkocht, vervreemdde (‘veralieneerde’) of met een beperkt recht

bezwaarde, verloor zijn erfrechtelijke aanspraken, art. 22 (II) SNC. Hetzelfde gold

voor de persoon die genoemde rechtshandelingen verrichtte na het openvallen van

de nalatenschap, maar voordat hij ‘heer der goederen’ was geworden.1339 De

genoemde rechtshandeling was nietig (‘van onwaarde’). Hieraan wordt verder geen

aandacht besteed, omdat de afwikkeling van een nalatenschap buiten het bestek

van dit onderzoek valt.1340 (2) Hij wiens ‘bloedighe handt die oorsake heeft

gegeven, tot des overledenen doodt al waer hy de naeste in bloede’, art. 23 (II)

SNC. Voorts (3) de zogenaamde eigenluiden, art. 23 (II) SNC en, ten slotte, (4) de

persoon waarmee iemand volgens stadsrecht onder ‘verboden ondertrouw’ stond of

gehuwd was, art. 39 (II) SNC.1341Verboden wil zeggen, strijdig met de verboden

graden regeling. Art. 39 (II) SNC verbood niet alleen testamentaire, maar ook ab

intestaat verkrijgingen, denk aan art. 49 (II), 50 (II) en 63 (II) SNC.

Meerderjarige kinderen, gehuwd zonder toestemming van hun ouders, waren

niet onwaardig om in de nalatenschap van hun ouders als erfgenaam op te treden.

Ten slotte bood art. 34 (II) SNC de mogelijkheid om zelf bij testament of

huwelijksvoorwaarden een descendent om ‘erheffelijke redenen’ onwaardig te

verklaren om te erven.1342

VII.2. Testamentair erfrecht

‘Enigsints swak van lichaam maar synes verstants ten vollen magtig en niet in

sijne vier palen liggende’
1343

Aan het erfrecht bij versterf kon in de praktijk een eigen wending gegeven worden

door de opengevallen nalatenschap onder de erfgenamen afwijkend te verdelen.

1339. Met ‘heer’ worden is waarschijnlijk bedoeld ná de verdeling van de nalatenschap.

1340. Zie bijvoorbeeld de artikelen art. 3 tot en met 21 (II) en 65 (II) SNC, de genoemde resolutie van

Burgemeesters en Raad van 28 augustus 1694 over de wijze van aanvaarding/verwerping van een

nalatenschap, alsmede de bijzondere verdelingsregeling van art. 62 (II) SNC in het geval tot een

opengevallen nalatenschap een ‘steenen huys of hofstede in dese stadt of desselfs taeffel gelegen’

behoorde en verschillende erfgenamen daarin gerechtigd waren.

Zie voorts over inbreng: par. VI.1.2., alsmede Laman, Aanleiding, 204-207 en 226-242.

1341. Voor de eigenluiden, zie par. VII.2.2.

Onder ondertrouw wordt verstaan ‘onder de geboden staan’, dus niet de daaraan voorafgaande

periode waarin trouwbeloften waren uitgewisseld en aanvaard.

1342. Zie par. VII.2.3.

1343. RHC GrA, RA, III-ij, 31 januari 1725, Groningen: aanhef van het testament van med. dr. Hubertus

Brucherus. De uitdrukking ‘in sijne vier palen liggende’ was ontleend aan art. 60 (Liber IX)

stadboek 1425. Genoemde bepaling verbood een persoon te testeren, indien hij ‘in zyn veer palen

oft dootbedde voer’, dat wil zeggen aan huis gebonden was of op zijn doodsbed lag. Met de vier

palen werd uiteraard niet de doodskist bedoeld, dan viel er immers niets meer te testeren door

erflater.
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Hierboven bleek al dat in de stad Groningen de afkoop van een nalatenschap

veelvuldig voorkwam in geval de overledene een echtgenoot en kind(eren)

achterliet. Als gevolg van de afkoop die de langstlevende echtgenoot in een

dergelijk geval maakte met (de voorstanders van) zijn (minderjarige) kinderen,

verkreeg de langstlevende doorgaans de eigendom van alle goederen van de

nalatenschap, ofschoon de kinderen als ab intestaat erfgenamen als enigen tot de

goederen van de nalatenschap gerechtigd waren. De positie van de langstlevende

echtgenoot werd door een dergelijke afkoop stevig versterkt. Hij kon op de oude

voet voortleven. Het was gebruikelijk overeen te komen dat de langstlevende de

vordering wegens overbedeling renteloos schuldig bleef. Een nadeel voor de

langstlevende echtgenoot vormde de voor de afkoop verplichte medewerking

van de (voorstanders van de minderjarige) kinderen, hetgeen tot onverkwikkelijk-

heden aanleiding kon geven, indien zij niet voetstoots de vereiste medewerking

wilden verlenen.

Indien iemand tijdens leven van het stad-Groninger ab intestaat erfrecht wilde

afwijken om de positie van de langstlevende echtgenoot te versterken, kon hij een

testament maken en/of, in geval hij ging trouwen, bij huwelijksvoorwaarden

erfrechtelijke regelingen treffen. De toegestane afwijkingen waren echter niet

onbeperkt. Alvorens hierop in te gaan, zullen eerst de volgens het Groninger

stadsrecht toegestane testamentsoorten en de vormvoorschriften aan de orde

komen. Daarna volgen testeerbevoegdheid en testamentaire beschikkingen en,

ten slotte, de volgens het stadsrecht toegestane erfrechtelijke afspraken in huwe-

lijksvoorwaarden.

VII.2.1. Testamentsvormen

Laman onderscheidde drie testamentsvormen: het reguliere of openbare testament,

het geslotene of ‘secrete’ testament en het codicil. Het stadsrecht sprak alleen van

testament, andere uiterste wil of codicil. Omwille van de leesbaarheid wordt de

door Laman gehanteerde terminologie gebruikt.

Vormvoorschriften van stad-Groninger openbare en gesloten testament

Art. 28 (II) SNC bepaalde dat burgers en ingezetenen van de stad Groningen

slechts een openbaar testament konden opmaken door hun uiterste wilsbeschikking

(en) te ‘belyen’ tegenover één burgemeester of twee raadsleden, zonder getuigen

wel te verstaan.1344 Vervolgens legde de stadssecretarie de tekst vast op fransijn

(perkament) voorzien van het stadszegel. Evenals in het geval van huwelijksvoor-

waarden, kon de testateur vrijwillig om opname van het testament in de ‘schuld-

protocollen’ verzoeken op grond van art. 6 en 7 van de ordonnantie van 19 mei

1613. Na het overlijden van de testateur was het mogelijk een uittreksel van het

1344. Indien een burger die buiten de stad woonachtig was en zijn burgerschap niet had verloren,

bijvoorbeeld wegens zijn ambtsuitoefening was hij elders woonachtig, was ook hij gehouden aan de

testamentaire vormvoorschriften van art. 28 (II) SNC, vgl. Laman, Aanleiding, 184.
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testament te verkrijgen. Daartoe moest een verzoek worden gericht aan het

stadsbestuur.1345

De uiterste wilsbeschikkingen, neergelegd in een gesloten testament, dienden

door testateur zelf, of door een ander, op fransijn vastgelegd te worden en

vervolgens eigenhandig door testateur ondertekend te worden.1346 De in het

gesloten testament gebruikte formuleringen moesten gelijk zijn aan openbare

testamenten. Na de opschriftstelling en ondertekening moest het document een-

maal over de lengte, de bovenzijde naar onderen, gevouwen worden, zodanig dat

het gedeelte dat aan de onderzijde onbeschreven was gebleven vervolgens over het

toegevouwene heen geslagen kon worden.1347 Het gevouwene moest worden

dichtgelakt met het zegel van testateur of met andermans zegel.1348Een persoonlijk

zegel was derhalve geen onderdeel van de vormvereisten. Vervolgens diende

testateur tegenover één burgemeester of twee raadsheren op de buitenzijde van het

verzegelde perkament te verklaren dat daarin zijn laatste wil was verwoord. De

inhoud bleef geheim (‘secreet’). Burgemeester of raadsleden plaatsten vervolgens

onder deze verklaring de volgende tekst:

‘Wy Borgemeesteren ende Raadt betuigen met desen versegulden brieve, dat

persoonlyk voor ons gecompareert is … (naam testateur, MK) synes verstants

magtig, welke verklaarde en voor ons belede in bovenstaande by hem gecachet-

teerde en eigenhandige onderteekende schriftuir syne laatste wil begrepen te

wesen, invoegen aldaar vermeld, versoekende van ons ten einde. Wy het selve met

onsen stadts segul wilden bekragtigen, alwaaromme wy tot oirkonde en vestenisse

der waarheid onsen Stadts segul beneden an desen hebben doen hangen, en met

onse Stadts segul gecorroboreert. In den Jaare (…) doe Borgemeesteren waren

onser Stadt (…) den (…).’

Over de bewaring van het gesloten testament regelde het stadsrecht niets. Ook bij

het opmaken van een gesloten testament traden geen getuigen op.

In openbare en gesloten testamenten konden zowel één als twee personen

tegelijkertijd als testateur optreden. In het laatste geval was sprake van een

zogenaamd mutueel (‘reciproq’) testament. In een mutueel testament beschikten

testateurs niet alleen over eigen goederen, maar tezelfdertijd ook over elkaars

goederen.1349

In geval van een mutueel testament was het de langstlevende van de mutuele

testateurs niet toegestaan zijn wilsbeschikkingen eenzijdig te herroepen na het

overlijden van de ander

1345. Bijvoorbeeld: RHC GrA, ‘requestboeken’, 13 april 1737, Groningen. Eén dag na het overlijden van

de doopsgezinde koopman Wolter Greving (ca. 1680?–1737) werd het verzoek van de voorstanders

over diens minderjarige dochter om een uittreksel van diens testament ingewilligd.

1346. Art. 28 (II) SNC bepaalde slechts dat het gesloten testament door testateur zelf ondertekend diende

te zijn. Dat liet de ruimte om het gesloten testament door een ander te laten opschrijven.

1347. Het omvouwen van het onbeschreven onderste deel van de akte verhinderde latere toevoegingen en

vormde een voorloper van het aflijnen van de tegenwoordige notariële akte, vgl. art. 41, lid 1, sub c

WNA.

1348. Laman, Aanleiding, 185.

1349. Ibidem, 188.
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‘voornaamelik soo (de langstlevende, MK) uit dien hoofde eenig voordeel van de

eerst-verstorvene heeft genoten’.
1350

Of herroeping van een beschikking in een mutueel testament tijdens leven van de

ene mutuele testateur door één andere onmogelijk was, bepaalde het stadsrecht

niet. Voor de hand ligt dat herroeping eveneens slechts samen kon geschieden in

een nieuw mutueel testament.

Algehele herroeping van een eenzijdig testament kon op twee manieren.

Testateur kon een nieuw openbaar of gesloten testament maken en daarmee een

vroeger testament herroepen. Daarnaast was herroeping ook mogelijk door het

stadszegel van het fransijn te verwijderen of het fransijn te vernietigen, art. 36 (II)

SNC.

Gedeeltelijke herroeping van een eenzijdig testament was mogelijk door een

nieuw, rechtsgeldig testament te maken. Indien door gedeeltelijke herroeping

tegenstrijdigheden tussen verschillende testamenten ontstonden, verschafte

art. 37 (II) SNC geen uitlegregeling, maar bepaalde het kortweg dat de laatste

dispositie gevolgd moest worden.

Gehele of gedeeltelijke herroeping van een testament diende volgens Laman

‘met voorbedagten gemoede’ door testateur plaats te vinden. Dat werd bij het

maken van een nieuw testament gecontroleerd door de door testateur af te leggen

verklaringen tegenover burgemeester of raadsleden.

Het verwijderen van het stadszegel of vernietiging van het fransijn kon echter

ook bij toeval of per ongeluk gebeuren. In deze gevallen bleef het testament van

kracht, mits het leesbaar was.1351 Over de bewijsmoeilijkheden die konden

ontstaan rond de vraag of het zegel bij toeval of per ongeluk was verwijderd,

informeert Laman ons niet. Indien iemand daarbij een handje hielp, leidde dat in

elk geval niet tot diens onwaardigheid op grond van art. 22 (II) en 23 (II) SNC.1352

Het was mogelijk dat testateur door de stadssecretarie verschillende verzegelde

exemplaren van hetzelfde testament had laten vervaardigen. Wat was rechtens,

indien hij niet alle exemplaren vernietigd had of niet van alle exemplaren het

stadszegel had verwijderd? Volgens Laman gold het testament in dat geval niet als

herroepen, tenzij de erfgenamen, die volgens de wet in de nalatenschap zouden

opkomen, indien het testament wel herroepen zou zijn, stelden en bewezen dat

testateur de exemplaren vernietigde, omdat hij zijn nalatenschap niet volgens dat

testament, maar volgens de wet wilde laten vererven.1353

Sinds de ordonnantie van 8 maart 1692 gold met betrekking tot de herroeping

van legaten aan armen een bijzondere regeling. Ook al werd geen verzegeld

exemplaar van het testament gevonden, maar bleek het legaat aangetekend te zijn

in een zogenaamd legatenboek dat ter stadssecretarie werd bijgehouden, dan

dienden de erfgenamen het legaat uit te keren, tenzij ze konden bewijzen dat de

1350. Ibidem.

1351. Ibidem, 189.

1352. Het Groninger stadsrecht kende geen met art. 4:3, lid 1, onder e BW vergelijkbare bepaling.

1353. Laman, Aanleiding, 189.
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overledene het legaat had herroepen.1354 Het probleem dat hier door de resolutie

werd opgelost, werd mede veroorzaakt door art. 35 (II) SNC dat bepaalde immers

dat legaten ‘aen een of ander kerck, gasthuys, weeshuys of gemeente armen’ niet

aan de vormvereisten van het openbare of gesloten testament hoefden te voldoen.

Zij konden dus ook bij codicil worden gemaakt.

Een andere moeilijkheid die met herroeping van uiterste wilsbeschikkingen

samenhing, was de vraag welk testament rechtsgeldig was, indien testateur na

elkaar twee testamenten had gemaakt en in de eerste een zogenaamde derogatoire

(opheffende) clausule had opgenomen. Deze clausule hield in dat testateur bij

testament had beloofd geen tweede te zullen maken. Volgens Laman had in dat

geval alleen het tweede testament rechtskracht. Aan de belofte kon dus geen recht

worden ontleend. Om te voorkomen dat een later testament een eerder (geheel of

ten dele) herriep, kon testateur in zijn eerste testament bepalen dat het latere slechts

dan rechtsgeldig was, indien het bepaalde woorden herhaalde die in het eerdere

testament waren opgenomen, bijvoorbeeld ‘welvaar het Vaderland’.1355

Vormvoorschriften stad-Groninger codicil

Aan een codicil stelde het stadsrecht geen vormvereisten. Onbekend is of een

codicil, evenals het gesloten testament, ook door een derde geschreven mocht

worden.

Vormvoorschriften testament/codicil van buiten stad en stadstafel

Testamenten (openbaar en gesloten), alsmede codicillen die buiten de stad en

stadstafel waren opgemaakt, werden naar Groninger stadsrecht voor echt erkend,

indien zij waren opgemaakt conform de geldende vormvoorschriften waar zij

waren opgemaakt, art. 29 (II) SNC.1356

VII.2.2. Testeerbevoegdheid

Blijkens art. 38 (II) SNC waren navolgende personen onbevoegd te testeren:

1. ongehuwde mannen en vrouwen jonger dan twintig jaar;

2. gehuwde en ongehuwde mannen en vrouwen, ouder dan twintig, die:

a. ‘in haer uytterste op haer doodt bedde’ lagen;

b. zowel doof als stom waren;

c. ‘sinnelose of die haer verstandts niet wettigh’ waren;

1354. RHC GrA, VGG, inv. nrs. 4168-4173, Registers van legaten aan armen, weeshuizen of anderzins

voor vrome doeleinden (ad pios usus) (ten archieve bekend als: RA, III-cc 1-6). Deze registers zijn

een uitvloeisel van de bepalingen in de instructie van 23 oktober 1604 voor de secretaris en

ondersecretaris. In het legatenboek werden onmiddellijk na het testeren de vermaakte legaten

genoteerd.

1355. Laman, Aanleiding, 190.

1356. De stadstafel bestond uit het gebied van de Ooster- en Westerhamrik, ten oosten en ten westen van

de stad gelegen.
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d. van wie de goederen wegens verkwisting onder stadstoezicht waren ge-

plaatst (een zogenaamd stadskind);

e. ter dood veroordeelden; en

f. eigenluiden (‘eygenlieden’).

Ad 1. Al stond een ongehuwd minderjarige onder het gezag van zijn ouders of

voorstanders, hij kon vanaf twintig jaar rechtsgeldig testeren, mits de testateur

‘eygen’ goederen bezat.1357Onder ‘eygen’ goederen moesten in elk geval worden

begrepen hetgeen de minderjarige van bloedverwanten of derden had geërfd. Het is

de vraag of onder ‘eygen’ goederen ook ander niet geërfd vermogen begrepen

moest worden, bijvoorbeeld uit arbeid verkregen. Art. 3 (Liber II) Oldambtster

Landrecht bepaalde bijvoorbeeld dat door arbeid verworven vermogen van min-

derjarigen die bij hun ouders inwoonden, eigendom werd van hun ouders, ‘ten sy

deselve sulx anders behaagde’. Een soortgelijke bepaling ontbrak echter in het

stadsrecht.1358

ad 2a. Laman voegde bij de uitleg van deze bepaling toe dat het volgens hem

moest gaan om personen die geheel niet meer konden spreken of zich slechts met

knikken konden uiten. Personen die wegens hoge leeftijd, zwakte of door ziekte

bezwaarlijk konden spreken, waren volgens hem wel bevoegd te testeren. Deze

toelichting verduidelijkte de bepaling echter niet. De bepaling wijst namelijk

eerder op de ziekte waaraan betrokken persoon kwam te overlijden als onder-

scheidend criterium.1359

Ad 2b. Doofstommen waren onbevoegd om een openbaar testament te maken.

Doofheid alleen vormde geen belemmering. Doofstommen en stommen konden

wel een gesloten testament opmaken, mits zij konden schrijven. De verklaring van

testateur tegenover burgemeester of twee raadsleden dat het verzegelde perkament

diens uiterste wilsbeschikkingen bevatte, diende testateur in dat geval schriftelijk

af te leggen.1360

Ad 2c. Onder ‘sinnelosen’ waren te verstaan al diegenen die door onvermogen

der natuur onbekwaam waren te testeren. Wie uitmaakte of iemand voor deze

kwalificatie in aanmerking kwam, bepaalde het stadsrecht niet. Aan het woordje

‘of’ in artikel 38 (II) SNC moet geen zelfstandige betekenis worden toegekend.

Met de formulering ‘sinnelose of die haer verstandts niet wettigh’ werd een en

dezelfde groep personen bedoeld.

Ad 2d. Stadskind (prodigus) was een persoon die wegens verkwisting van

stadswege onder curatele was gesteld.

Ad 2f. Eigenluiden (homines proprii) waren onvrije personen, gebonden aan

grond. In het Groningen van de achttiende eeuw was deze bepaling al lang geen

levend recht meer, zie ook art. 23 (II) SNC. Met de Verklaring van de Regten van

1357. Vgl. thans art. 4:55, lid 1 BW.

1358. Voorts is onduidelijk of een minderjarige burger of ingezetene van de stad Groningen rechtsgeldig

mocht testeren over ‘eygen’ goederen die gelegen waren in gebieden, waar volgens het daar

geldende recht hogere leeftijdseisen aan de testateur werden gesteld, zoals bijvoorbeeld in het

Oldambtster Landrecht, waar de minimumleeftijd voor een ongehuwde testateur 25 jaar bedroeg,

art. 68 (Liber III) Oldambtster Landrecht.

1359. Laman, Aanleiding, 182-183. Vgl. het huidige recht 4:59, lid 1 BW.

1360. Vgl. Laman, Aanleiding, 183.
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den Mensch en van den Burger (1795) was onvrijheid en horigheid in Nederland

definitief voorbij.1361

VII.2.3.Waarover bij testament beschikt mocht worden

Bij uiterste wilsbeschikking mocht tijdens leven worden beschikt over het eigen

vermogen. Alleen bij huwelijksvoorwaarden was het partijen toegestaan door

middel van contractuele erfstellingen en dito legaten over toekomstige erfrechte-

lijke verkrijgingen (verwachtingen) te beschikken, art. 14 (I) SNC.1362

Uitgezonderd contracten van oevelgank en huwelijksvoorwaarden, zie art. 14

(I) SNC, mocht echter niemand tijdens zijn leven contracteren over zijn nog niet

opengevallen nalatenschap.1363

Behalve het voornoemde, werd de testeervrijheid voorts beïnvloed door de aard

van het vermogen waarover getesteerd werd. Art. 32 (II) SNC onderscheidde voor

het erfrecht vermogen in twee hoofdcategorieën: (1) aangewonnen en (2) aan-

geërfd vermogen. Beide categorieën konden weer worden onderverdeeld in drie

subcategorieën.

Aangewonnen vermogen werd onderverdeeld in (1a) aangewonnen, (1b)

aangekocht en (1c) verbeterd vermogen. Het aangeërfde vermogen in (2a)

patrimoniaal, (2b) aangeërfd en (2c) aangestorven vermogen. Deze indeling was

gebaseerd op een ordonnantie van de Brede Raad van 9 juni 1584 en toegevoegd

aan het stadboek 1425 in art. 60 (Liber IX).

Onder de subcategorie aangewonnen vermogen (1a) dienden volgens Laman

verstaan te worden goederen die iemand door ‘vlyt, arbeid of employ’ verkreeg.

Daarnaast moest daaronder ook begrepen worden vermogen dat krachtens testa-

ment van niet-bloedverwanten of krachtens contractuele erfstelling/legaat in

huwelijksvoorwaarden van niet-bloedverwanten werd verkregen.1364

Aangekocht vermogen (1b) scheen zich, Laman was hierover voorzichtig, te

onderscheiden van de subcategorie aangewonnen vermogen (1a), doordat daaron-

der werd verstaan vermogen dat – vermoedelijk voor honderd procent – was

betaald met gelden afkomstig uit de hoofdcategorie aangeërfd vermogen.

1361. Aan voornoemde zeven groepen personen die onbevoegd waren te testeren, kan nog één bijzondere

categorie worden toegevoegd. Een resolutie van Burgemeesters en Raad, d.d. 19 juni 1693,

bepaalde namelijk dat al degenen die onderstand of een aalmoes ontvingen van gasthuizen hun

goederen verplicht moesten laten vererven op het gasthuis, waarvan ze de hulp hadden ontvangen.

Deze regel bleek al te gelden voor alle personen die in een gasthuis waren ondergebracht of die hulp

van de diaconie ontvingen. De resolutie van 1693 gold ook voor degenen die al ondersteuning

ontvingen. Indien deze personen niet met deze nieuwe resolutie instemden, zouden ze van verdere

hulp moeten afzien, zie: RHC GrA, VPO, inv. nr. 640, Resolutie omtrent de Gasthuizen in deze

stad. Gedrukt.

1362. Zie par. VII.3.

1363. Art. 7 van de Ordonnantie op allerhande conventien en contracten (1701) herhaalde dat verbod nog

eens: ‘men mach geen contracten off handel maken over een erffenisse van een seker persoon die

noch in levende lyve is, ten waare in cas van oevelganck’, zie: RHC GrA, VPO, inv. nr. 661.

Voor oevelgank, zie par. VII.4.

1364. Laman, Aanleiding, 193-194.
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Gerechtigden tot het aangeërfde vermogen hadden na vervreemding aanspraak op

een nominaal vergoedingsrecht ter grootte van het geïnvesteerde bedrag.1365

Onder verbeterd goed (1c) moesten volgens Laman worden begrepen goederen

‘die noch door intrinsique valeur, noch door verandering van tydt beter geworden

syn, (want in soo verre syn en blyven deselve ervgoed,) maar die door konst en

gedaane onkosten verbeetert syn.’

Ter illustratie voerde hij aangeërfd onland op, dat door de verkrijger tot goed land

werd toegemaakt.1366 Het toegemaakte land moest vervolgens tot de hoofdcate-

gorie aangewonnen goederen gerekend worden, doch alleen voor zover het

toegemaakte land ‘meer waardig syn als bevoorens’.1367Of in een dergelijk geval

een oorspronkelijk aangeërfd goed een verbeterd goed was geworden, werd

kennelijk bepaald door de manier waarop waardestijging van het aangeërfde

goed was gerealiseerd. Onduidelijk is hoe omgegaan moest worden met een

goed dat in waarde was gestegen, zowel door tijdverloop als door verbetering. Uit

Lamans definiëring vloeit in elk geval voort dat aangeërfde goederen die als

gevolg van verbetering in waarde waren gedaald, niet tot aangewonnen goed

gerekend werden.

De tweede hoofdcategorie (aangeërfde goederen) werden onderverdeeld in

patrimoniale (2a), aangeërfde (2b) en aangestorven (2c) goederen. Onder patrimo-

niale goederen begreep Laman goederen die van ouders of voorouders in de

opgaande lijn ab intestaat of testamentair waren geërfd, door hen ten huwelijk

waren meegegeven of door hen anderszins waren geschonken.1368 Tot de sub-

categorie aangeërfde goederen behoorden goederen krachtens testament verkregen

van andere bloedverwanten dan ouders en andere ascendenten. Onbekend is of

verkrijgingen bij huwelijksvoorwaarden besproken daar ook onder vielen. Testa-

mentaire verkrijgingen van niet-bloedverwanten en verkrijgingen krachtens con-

tractuele erfstellingen in huwelijksvoorwaarden vielen, als vermeld, onder de

subcategorie aangewonnen goederen (1a). Ten slotte moesten onder aangestorven

goederen worden verstaan goederen die ab intestato waren geërfd, anders dan van

ascendenten.

Voorgaande indeling wordt samengevat weergegeven in figuur VII.4.

1365. Ibidem, 192.

1366. Tot onlanden zijn te rekenen woeste gronden die pas na bewerking geschikt werden voor landbouw.

1367. Laman, Aanleiding, 192.

1368. Ibidem, 193.
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Figuur VII.4.: Aangewonnen en aangeërfde goederen volgens het Groninger

stadsrecht

Aangewonnen (1) aangeërfd (2)

Aangewonnen

- door vlijt
- ex testamento van

niet-bloedverwanten
- ex huwelijksvoorwaar-
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verbeterd patrimoniaal

- ab.intestaat
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- schenkingen
door ouders
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testamentair
verkregen
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verwanten

aangestorven

ab intestaat,
anders dan
van ascen-
denten

De indeling is ingewikkeld en maakt een enigszins gekunstelde indruk. Zij diende

om familievermogen te beschermen. De aanwezigheid van wettige afstammelingen

beperkte namelijk een ouder over zijn nalatenschap te beschikken. Art. 32 (II) jo

art. 4 (IV) SNC stond bijvoorbeeld een ouder slechts toe over de helft van zijn

‘aengewonnene’ (1a), ‘aengekoghte’ (1b), ‘verbeterde’ (1c), ‘patrimoniale’ (2a),

‘aengeerfde’ (2b) en ‘aengestorvene’ (2c) goederen testamentair te beschikken of te

schenken.1369Daarnaast verbood art. 3 (IV) SNC een ieder aangeërfde onroerende

goederen (hoofdcategorie 2) bij leven te schenken. Bij huwelijksvoorwaarden was

men echter geheel vrij afspraken te maken die de rechten van legitimarissen

schonden. Art. 30 (II) tot en met 33 (II) SNC legden de beperkingen ter bescherming

van legitimarissen namelijk niet op aan regelingen in huwelijksvoorwaarden opge-

nomen! Daardoor werden huwelijksvoorwaarden een zeer sterk instrument om de

langstlevende echtgenoot te verzorgen ten koste van legitimarissen.

Een ouder kon dus slechts onaantastbaar over de helft van zijn gehele

vermogen beschikken bij testament. De andere helft (het zogenaamde gereser-

veerde deel) vererfde conform het stadsrecht op zijn descendenten, art. 33 (II)

SNC, ook al had hij daarover beschikt. Deze descendenten namen als legitimaris

de positie van erfgenaam in.

Voorbeeld (figuur VII.5.): A overleed met achterlating van echtgenoot B en twee

zonen C en D. Bij testament had A zijn echtgenoot B tot enig erfgenaam benoemd.

C en D konden met een beroep op het stadserfrecht de erfstelling ten gunste van B

partieel vernietigen en elk voor ¼ deel opkomen in de nalatenschap. Zij namen de

positie in van erfgenamen. In het geval C en D een dochter en een zoon waren,

kwamen zij voor respectievelijk 1/3 en 1/6 op in voornoemde nalatenschap, art. 41

(II) jo 42 (II) SNC.

1369. Art. 32 (II) SNC was overgenomen van art. 60 (Liber IX) dat op basis van een ordonnantie van de

Brede Raad van 9 juni 1584 aan het stadboek 1425 werd toegevoegd. Het stadboek 1425 voorzag

voordien niet in een vergelijkbare regeling.
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Figuur VII.5.: Voorbeeld 1

A B---------------------
|                   |

C                  D

Uit het voorbeeld mag niet de algemene regel worden afgeleid dat kinderen (of

hun afstammelingen) altijd een legitieme portie ter grootte van de helft van

hun versterferfdeel hadden. Indien erflater, behalve een echtgenoot, tevens wettige

kinderen uit een vorig huwelijk naliet, was de legitieme van de voorkinderen beperkt

tot het kindsdeel dat zij zouden hebben ontvangen, indien de langstlevende echtge-

noot voor een kindsdeel mede-erfgenaam zou zijn geweest, art. 15 (I) SNC.1370Onder

kindsdeel diende te worden verstaan het kleinste kindsdeel.1371 Dat wil zeggen,

indien zich onder de voorkinderen een dochter bevond, mocht aan de langstlevende

slechts het kindsdeel van een dochter vermaakt worden.

Voorbeeld (figuur VII.6.): erflater A liet, behalve echtgenoot B en twee zonen C

en D uit zijn huwelijk met B, tevens twee voorzonen E en F uit een eerder

huwelijk na. De legitieme van E en F bedroeg 1/5 elk (namelijk ter grootte van het

fictieve kindsdeel). In het geval A niet hertrouwd was, zou op grond van

voornoemde art. 32 (II) SNC. de legitieme van E en F ieder 1/8 hebben bedragen.

Figuur VII.6.: Voorbeeld 2

-------------- A ----------------------- B
|        |                  |               |             

E       F                 C              D

De betekenis van het kleinste kindsdeel wordt duidelijk in het geval E (in figuur

VII.6.) een voordochter was in plaats van een voorzoon. In dat geval bedroeg de

legitieme van E 1/8 deel van de nalatenschap en die van C, D en F elk ¼, omdat

maximaal 1/8 vermaakt mocht worden aan B.

Deze beperking van het beschikbare deel ten gunste van de langstlevende

stiefouder is bekend als de Lex hac Edictali. Erflater mocht slechts in beperkte

1370. Art. 15 (I) SNC bepaalde dat slechts ‘een kindts gedeelte’ mocht worden vermaakt. Een zinnige

wetsuitleg brengt mee dat bedoeld is het kindsgedeelte, indien de langstlevende echtgenoot uit

eigen hoofde zou mede-opkomen in de nalatenschap. Immers, een andere uitleg heeft immers ten

gevolge dat, indien in het aangehaalde voorbeeld A slechts één voorkind zou hebben én geen

kinderen uit het huwelijk met B, A vrijelijk de gehele nalatenschap zou kunnen vermaken aan B.

1371. Aldus Laman, Aanleiding, 25.
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mate over zijn nalatenschap beschikken ten gunste van de langstlevende echtge-

noot, indien hij kinderen uit een eerder huwelijk had. De Lex hac Edictali was een

regel die veel voorkwam in wetgevingen in de Republiek.1372

In de juridische literatuur woedde in de zeventiende en achttiende eeuw een

discussie of een (beperkte) gemeenschap van goederen bij huwelijksvoorwaarden

overeengekomen ook een rechtshandeling was, die onder de werking van de Lex

hac Edictali viel. Immers, als de hertrouwende echtgenoot met voorkinderen, rijker

was dan de andere echtgenoot, kon achter de vorming van een (beperkte)

gemeenschap ook een bevoordeling van de andere echtgenoot schuil gaan.1373

Het Groninger stadsrecht maakte deze discussie onmogelijk. Art. 15 (I) SNC

begrensde namelijk uitdrukkelijk alleen bedingen van erfrechtelijke aard, ongeacht

of die in huwelijksvoorwaarden of in een testament waren neergelegd.

Indien iemand geen wettige descendenten naliet, was hij geheel vrij bij

(openbaar of gesloten) testament van al zijn ‘aengewonnene’ (1a), ‘aengekoghte’

(1b), ‘verbeterde’ (1c) goederen zowel de volle eigendom als het vruchtgebruik

(‘lijftocht’) na te laten, art. 30 (II) SNC.1374 Over zijn ‘patrimoniale’ (2a),

‘aengeërfde’ (2b) en ‘aengestorvene’ (2c) goederen, binnen de stad en/of stadstafel

gelegen, was hij slechts bevoegd voor de helft te beschikken bij testament, art. 31

(II) SNC, doch met inachtneming van het al genoemde art. 3 (IV) SNC.1375Art. 3

(IV) SNC verbood immers alle schenkingen bij leven van aangeërfde onroerende

goederen (hoofdcategorie 2). Ook nu was men echter geheel vrij in huwelijks-

voorwaarden afspraken te maken, die de rechten van legitimarissen schonden.

Art. 30 (II) tot en met 33 (II) SNC legden de beperkingen ter bescherming van

legitimarissen namelijk niet op aan regelingen in huwelijksvoorwaarden getroffen!

Indien in weerwil van art. 31 (II) SNC werd beschikt, vererfde het niet-

beschikbare deel van de nalatenschap volgens stadsrecht, art. 31 (II) SNC. De

overige bloedverwanten van de overledene namen in dat geval dus de positie in

van legitimaris. Naar Groninger stadsrecht hadden dus niet alleen descendenten die

‘bij manne hoofde’ of krachtens recht van representatie in de nalatenschap

1372. Thielen, Man ende wyb ne hebben nen twiet gut, 206-207. In het Burgerlijk Wetboek werd de

regeling gehandhaafd tot 1 januari 1970 (art. 4:949 BW (oud) met betrekking tot bevoordeling door

een testamentaire beschikking, art. 1:236 BW (oud) en art. 1:237 BW (oud) met betrekking tot

bevoordeling door boedelmenging, respectievelijk door huwelijksvoorwaarden).

1373. Zie voor deze discussie uitvoerig: Thielen, Man ende wyb ne hebben nen twiet gut, 199-221.

1374. Art. 30 (II) SNC was overgenomen van art. 60 (Liber IX) dat op basis van een ordonnantie van de

Brede Raad van 9 juni 1584 aan het stadboek 1425 werd toegevoegd. Het stadboek 1425 voorzag

voordien niet in een vergelijkbare regeling.

1375. De passage ‘onder deser stadt ende taeffel gelegen’ is wat overbodig. Immers, art. 2 (II) SNC

bepaalde al dat ‘in alle erffenissen sullen alle roerlijke goederen / personele actien, in ende

uytschulden volgen ‘t recht van de plaetse des erfhuys / maer de vaste ende onroerlijke goederen het

recht daer het goedt is gelegen.’ Net als art. 30 (II) en 32 (II) SNC was art. 31 (II) SNC

overgenomen van art. 60 (Liber IX) dat op basis van een ordonnantie van de Brede Raad van 9 juni

1584 aan het stadboek 1425 werd toegevoegd. Het stadboek 1425 voorzag oorspronkelijk niet in

een vergelijkbare regeling.
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opkwamen, legitimaire aanspraken, maar ook alle overige bloedverwanten (as-

cendenten en in de zijlinie).1376 Dat verklaart het grote belang dat naaste bloed-

verwanten van een bruidspaar hadden bij de bepaling van de inhoud van de

huwelijksvoorwaarden.

De in art. 32 (II) SNC gehanteerde term ‘naeste bloedt’ sloot vanzelfsprekend

de (aanverwante) echtgenoot uit van deze legitimaire aanspraken.

Behalve dat legitimarissen in hun onterving konden berusten, bood ook het

stadsrecht een mogelijkheid dat legitimarissen geen goederen uit de nalatenschap

in eigendom verkregen. Bij testament of huwelijksvoorwaarden kon een descen-

dent om ‘erheffelijke’ (gewichtige) redenen onwaardig verklaard worden, art. 34

(II) SNC.1377 Of de reden(en) ook in de uiterste wilsbeschikking geformuleerd

diende(n) te worden en wat de sanctie was bij gebreke van dien, regelde de

bepaling niet. Wel diende uitdrukkelijk bepaald te worden dat de bloot-eigendom

van het ontnomen erfdeel toekwam aan de kinderen van de ‘onweerdighe’ en bij

gebreke van dien aan de versterferfgenamen van erflater. Het vruchtgebruik van

het ontnomen erfdeel viel op grond van art. 34 (II) SNC toe aan de

‘onweerdighe tot sijner nootwendige alimentatie ende onderhoudt sijn of haer

leven lank’.

Indien testateur een descendent onwaardig verklaarde, was hij echter niet zeker of

het door hem gestipuleerde ook daadwerkelijk tot uitvoering zou komen. Art. 34

(II) SNC eiste namelijk dat het stadsbestuur van Groningen de onwaardigverkla-

ring goedkeurde (‘approbeerde’). Verkwisting van goederen vormde een gegronde

reden. Voornoemd college bepaalde tevens de precieze omvang van het vruchtge-

bruik.

VII.2.4. Bijzondere makingen in testament

‘En vermits hun oudste zoon (…) tot haerlieder smartelycke droefheydt en tegen

raad en will een huwelyck staat aan te gaan met seeckere Juffr. genaamt (…),

woonende tot Groningen, verklaerden zy denzelven (…) te institueren in desselfs

naakte en bloote legitime portie’
1378

Testamentaire beschikkingen gingen soms vergezeld met overwegingen die testa-

teur daartoe aanleiding hadden gegeven, zoals het citaat in de aanhef van deze

1376. Vandaar dat onder ‘kinderen’ in art. 4 (IV) SNC ook begrepen moesten worden de overige

legitimarissen.

1377. Laman, Aanleiding, 194, achtte het mogelijk legitimarissen, die geen descendent van erflater waren,

‘onweerdigh’ te verklaren, ofschoon art. 34 (II) SNC zich uitdrukkelijk beperkte tot descendenten.

1378. Fragment uit een mutueel testament van een ouderpaar, zie: W.E. van Dam van Isselt, ‘Ge-

nealogische aanteekeningen betreffende de familie Van Dam (Amersfoort), De Navorscher. Een

middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tusschen allen, die iets weten, iets te vragen

hebben of iets kunnen oplossen 69 (1920) 35.
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paragraaf. Het stadsrecht bepaalde niets over nietige beweegredenen.1379Evenmin

stelde het stadsrecht nadere regels over toegestane testamentaire beschikkingen.

Art. 25 (II) SNC bepaalde enkel dat in een (openbaar en gesloten) testament een

rechtskeuze mocht worden uitgebracht voor het op de nalatenschap toepasselijke

recht. Over legaten bepaalde het stadsrecht niets.1380Evenmin stond het stadsrecht

uitdrukkelijk fideï-commissaire makingen toe. Net als legaten waren ze evenmin

verboden.

Aan fideï-commissaire makingen wordt hier zeer beperkt aandacht geschonken,

omdat ze in de praktijk waarschijnlijk maar een zeer geringe rol speelden in de stad

Groningen. Op grond van de uit 1668 daterende Ordonnantie op ’t protocol en het

recht van præferentie moest van een fideï-commissaire making melding worden

gemaakt binnen drie maanden na het openvallen van de nalatenschap en worden

aangetekend in het protocol der fideï-commissen, gehouden op de stadssecretarie

op straffe van verval van het recht dat aan het fideï-commis ontleend kon

worden.1381 Ofwel de ordonnantie werd, ondanks voornoemde zware sanctie, op

grote schaal niet nageleefd – en dat zou kunnen verklaren waarom de ordonnantie

herhaaldelijk opnieuw werd uitgevaardigd – ofwel fideï-commissaire makingen

kwamen maar zelden voor. In de gehele achttiende eeuw werden namelijk slechts

twee en dertig opengevallen nalatenschappen aangetekend in het genoemde

protocol.1382

Ofschoon voornoemde artikelen 30 tot en met 33 (II) SNC naar de letter fideï-

commissaire bedingen in huwelijksvoorwaarden niet verboden, mochten deze

volgens Laman slechts bij testament worden opgemaakt.1383Van een fideï-commis

was volgens hem sprake

‘als iemand eenig goed gemaakt wordt met die last dat het selve na eenige tydt of

ook na syn doodt sal retourneren op sodane persoon, persoonen of familien als de

testator daar toe komt te roepen.’
1384

Uit de woorden ‘het selve’ volgde dat de gehele erfrechtelijke verkrijging, dus

zonder intering, op de volgende verkrijger (de verwachter) vererfde (zuiver fideï-

commis). De bezwaarde was dus niet bevoegd over zijn erfrechtelijke verkrijging

te beschikken of deze te verteren. Hierboven bleek al dat fideï-commissaire

verkrijgingen niet in de wettelijke gemeenschap van goederen vielen.

1379. Een met art. 4:44, lid 2 BW vergelijkbare bepaling ontbrak, waardoor de geciteerde bepaling in de

aanhef van deze paragraaf onaantastbaar bleef.

1380. RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7049, RR, fol. 424: op 13 maart 1764 vaardigden Burgemeesters

en Raad een nadere resolutie uit betreffende de registratie ter stadssecretarie van gemaakte legaten

aan weeshuizen en stadsarmen.

1381. De officiële naam van de ordonnantie luidt: Ordonnantie van d’h: heeren borgemeesteren ende

raadt op ‘t prothocol ende ’t recht van præferentie. De ordonnantie werd in later jaren herhaaldelijk

hernieuwd, bijvoorbeeld in de jaren 1679, 1701, 1723 en 1734.

1382. Zie: RHC GrA, VGG, inv. nr. 4164, Register van fideï-commissaire testamenten en akten van

huwelijkse voorwaarden, met indices (ten archieve ook bekend als: RA, III-aa.). De folia 28 tot en

met 62 beslaan de achttiende eeuw.

1383. Laman, Aanleiding, 197.

1384. Ibidem.
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Volgens Laman kon het fideï-commis, zowel voor bepaalde tijd worden

ingesteld, als voor het leven van de bezwaarde erfgenaam.1385 Uit voornoemde

art. 32 (II) SNC vloeide al voort dat een testateur met descendenten slechts over de

helft van de ‘patrimoniale’ (2a), ‘aengeërfde’ (2b) en ‘aengestorvene’ (2c)

goederen een fideï-commis kon instellen, zonder de rechten van legitimarissen

te schenden.1386 Een beschikking over het meerdere kon worden aangetast. Ook

over diens overige goederen kon hij op grond van dezelfde bepaling slechts tot de

helft een fideï-commis instellen. Stierf de insteller zonder descendenten, dan was

hij geheel vrij een fideï-commis in te stellen over zijn ‘aengewonnene’ (1a),

‘aengekoghte’ (1b) en ‘verbeterde’ (1c) goederen, art. 30 (I) SNC. Over zijn

‘patrimoniale’ (2a), ‘aengeërfde’ (2b) en ‘aengestorvene’ (2c) goederen mocht hij

slechts voor de helft een fideï-commis instellen, art. 30 (I) SNC.

De overige bepalingen in testamenten werden door de gewoonte bepaald.

Een voorbeeld van een dergelijke clausule was de zogenaamde ‘clausule

reservatoir’. De clausule hield in dat testateur zich het recht voorbehield om op

later datum bij codicil (‘particulier handschrift’) enige legaten te maken en

voorstanders te benoemen. Vast onderdeel van deze clausule was de zinsnede

dat het particuliere handschrift woord tot woord deel uitmaakte van het testament.

De benoeming van voorstanders bij testament of codicil had een groot

voordeel. Het was de enige manier om te ontkomen aan de werking van art. 22

van de weeskamer ordonnantie 1613, later enigszins gewijzigd opgenomen in art.

16 (II) HOW. Deze bepalingen eisten immers dat iedere boedelscheiding of afkoop

waarbij minderjarigen waren betrokken, plaats moesten vinden ten overstaan van

de weeskamer. Discretie over de vermogenssituatie was daardoor onmogelijk. Op

grond van art. 30 van de weeskamerordonnantie 1613, later enigszins gewijzigd

opgenomen in art. 31 (I) HOW, gold deze verplichting niet, indien bij testament of

codicil voorstanders waren benoemd. Art. 30 bepaalde dat in een dergelijk geval de

voormond een kopie van de nalatenschapsinventaris aan de twee voogden moest

overhandigen.1387 Als gevolg van de artikelen 30 en 31 voornoemd werd het

gebruikelijk in testamenten waarin voorstanders werden benoemd, uitdrukkelijk te

bepalen of de weeskamer bij het beheer van de nalatenschap betrokken moest

worden of niet. Doorgaans kozen testatoren in die gevallen voor uitsluiting van de

weeskamer.1388 Testamenten waarin deze clausules waren opgenomen, werden

testamenten van seclusie of exclusie genoemd.1389 Vooral gegoede burgers en

ingezetenen van de stad maakten hiervan gebruik, waardoor van hen minder

nalatenschapsinventarissen bewaard zijn gebleven.1390

Het Groninger stadsrecht repte niet over executele. Evenmin kende het stads-

recht bepalingen over vruchtgebruik (lijftocht). Over vruchtgebruik in de stad

Groningen maakte Laman wel enige opmerkingen. Hij onderscheidde twee

1385. Ibidem.

1386. Art. 32 (II) SNC sprak van disponeren ‘soo en daer het hun goedt dunken ende believen sal.’

1387. De Herziene ordonnantie op de weeskamer van 1724 voorzag daar niet in met een vergelijkbare

bepaling.

1388. Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 85.

1389. Ibidem, 85.

1390. Zie par. III.3.
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soorten: eigenlijk en oneigenlijk vruchtgebruik.1391Onder eigenlijk vruchtgebruik

verstond hij het vruchtgebruik, zonder het recht het vruchtgebruikvermogen te

mogen verteren. De vruchtgebruiker was in dat geval verplicht zekerheid (cautie)

te stellen voor teruggave van het vruchtgebruikvermogen. Bij testament kon de

vruchtgebruiker niet van cautie worden vrijgesteld, doch hem kon wel het recht

van vervreemden en/of verteren worden verleend. In dat laatste geval was, in de

ogen van Laman, niet meer sprake van een eigenlijk vruchtgebruik: de vrucht-

gebruiker had meer verkregen.1392

Onbekend is of het recht van verteren aan de vruchtgebruiker pas toekwam,

nadat al zijn overige vermogen verteerd was.1393

In geval van een eigenlijk vruchtgebruik was de vruchtgebruiker verplicht een

inventaris van het vruchtgebruikvermogen op te stellen en had hij de bevoegdheid

het recht van vruchtgebruik over te dragen.

Oneigenlijk vruchtgebruik was het vruchtgebruik van goederen ‘die men

dagelix ommeslaat’ of door het gebruik geconsumeerd worden.1394 Ook in dit

geval was cautie verplicht. Dat leidde echter alleen tot een geldelijke vergoeding

van de waarde van het verteerde vruchtgebruikvermogen. Bij het begin van het

vruchtgebruik moest daarom de waarde van het vruchtgebruikvermogen worden

bepaald.

Beide soorten vruchtgebruik eindigden bij overlijden van de vruchtgebruiker of

na ommekomst van jaren, indien het vruchtgebruik voor een bepaalde tijd was

ingesteld.1395

Net zo min als een vruchtgebruikregeling kende het Groninger stadsrecht een

regeling vergelijkbaar met het huidige recht van gebruik en bewoning. Toch kwam

het in de stad Groningen kennelijk voor. Laman omschreef het recht van gebruik

als:

‘een slegt gebruik is een regt om de vrugten van eenig goed tot syn ende syns

huisgesins nooddruft te mogen gebruiken.’
1396

Het recht was persoonlijk en niet overdraagbaar. De gebruiker diende cautie te

stellen.

1391. Laman, Aanleiding, 250-251.

1392. Ibidem, 251.

1393. In hoofdstuk IX zal blijken dat in de onderzochte huwelijksvoorwaarden geen enkele aandacht

werd besteed aan de vraag welk vermogen als eerste diende te worden verteerd. Toch leefde de

vraag in de praktijk, zo blijkt uit de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden uit 1748 van Jan

Jacobs Hesselink. Krachtens de huwelijksvoorwaarden had Hesselink het vruchtgebruik met

verteringsbevoegdheid verkregen van het vermogen van de bruid. De erfgenamen van de bruid

verkregen daarvan de bloot-eigendom. De erfgenamen en vruchtgebruiker spraken vervolgens

gezamenlijk af ten aanzien van het verteringsrecht dat Hesselink dat recht pas had ‘mits dat des

lijftogtenaars eygene goederen, hetzy tegenwoordige of toekomende voor deezen ter lijftogt

bezetene, zyn verteert’, zie: RHC GrA, toegang 735, Gerechten in het Westerkwartier, 1600-

1811, inv. nr. 322, Minuten van akten, met indexen, fol. 4vo, 7 april 1768.

1394. Laman, Aanleiding, 250-251.

1395. Volgens het Ommelander Landrecht, art. 94 (Liber III), eindigde het vruchtgebruik daar eveneens in

geval van verbanning van de vruchtgebruiker, zie: Laman, Aanleiding, 253.

1396. Laman, Aanleiding, 253.
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Het recht van woning definieerde Laman als volgt:

‘Wooning is een regt om een behuising voor sich ende syn huisgesin vry te

moogen bewoonen’
1397

Dit recht was persoonlijk en niet overdraagbaar. De gebruiker diende cautie te

stellen.

VII.3. Niet-huwelijksvermogensrechtelijke bepalingen in
huwelijksvoorwaarden

Ook in huwelijksvoorwaarden konden regelingen worden getroffen van erfrechte-

lijke aard. Familieleden van de aanstaande echtgenoten traden als partij bij de

huwelijksvoorwaarden op, mede om te bepalen, of en hoeveel familievermogen

aan de langstlevende mocht toekomen, in het geval een van beide echtgenoten zou

komen te overlijden. Hierboven bleek dat legitimaire inbreuken, veroorzaakt door

testamentaire beschikkingen en schenkingen (inclusief oevelgank), ongedaan ge-

maakt konden worden door legitimarissen.1398 Inbreuken veroorzaakt door erf-

rechtelijke regelingen in huwelijksvoorwaarden moest een legitimaris echter

dulden! Voor bloedverwanten van aanstaande echtgenoten was het dus zaak

betrokken te zijn bij het maken van de afspraken over familievermogen in

huwelijksvoorwaarden. Ook zij waren immers legitimaris in geval het voorge-

nomen huwelijk kinderloos zou blijven.

VII.3.1. Contractueel erfrecht in huwelijksvoorwaarden

In de stad Groningen mochten aanstaande echtgenoten bij huwelijksvoorwaarden

regelingen treffen met betrekking tot al hun tegenwoordige en toekomstige

goederen, inclusief toekomende erfenissen, art. 14 (I) SNC. Een en ander uiteraard

slechts voor zover zij daarover mochten beschikken, zie bijvoorbeeld art. 27 (II)

SNC. Het ab intestaat erfrecht gold slechts voor zover daarvan niet was afgeweken

bij testament of bij huwelijksvoorwaarden.

Vanaf 1689 maakten bovengenoemde artikelen 30-33 (II) SNC voor de

juridische verzorging van de langstlevende echtgenoot een rechtsontwikkeling

mogelijk die in de rechtspraktijk van buitengewoon groot belang was. Deze

bepalingen boden namelijk de ruimte legitimaire aanspraken, zowel van descen-

denten als van overige bloedverwanten, onbeperkt te schenden, mits de schending

plaatsvond door bedingen in huwelijksvoorwaarden.

Het stadsrecht besteedde amper aandacht aan deze bedingen. Art. 25 (II) SNC

bepaalde bijvoorbeeld dat een rechtskeuze mocht worden uitgebracht voor het

toepasselijke recht. Voor de duiding van de aard van de bedingen hielp het

stadsrecht niet. Laman besteedde daaraan ook geen aandacht in zijn Aanleiding.

1397. Ibidem, 254.

1398. Voor oevelgank, zie par. VII.4.
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Hierboven bleek al bij de gezamendehandse gemeenschap dat het onderscheid

tussen erfrecht en huwelijksvermogensrecht in de Stads Nieuwe Constituties

minder scherp was dan in de huidige tijd.1399 Huwelijksvoorwaarden uit die tijd

helpen hier evenmin. Daarin kon bijvoorbeeld worden overeengekomen dat het

eigen aandeel in de wettelijke gemeenschap van goederen nota bene werd geërfd

door een echtgenoot.

De bedoelde bedingen die legitimaire aanspraken onaantastbaar mochten

schenden, waren in elk geval huwelijksvermogensrechtelijk van vorm. Ze hadden

echter een zodanige inhoud, dat erfrecht daarvan het gevolg was, mits het huwelijk

werd gesloten en deze bedingen later niet werden ‘beknupt’ (vernietigd).1400 De

inhoud van deze bedingen waren erfrechtelijk van aard, omdat de aanstaande

echtgenoten daarin met elkaar overeen kwamen dat de een erfgenaam en/of (pre)

legataris van de ander werd. Deze bedingen zullen daarom voortaan als contrac-

tuele erfstellingen en dito legaten worden aangeduid.

VII.3.2. Recht van retour

Behalve door het te kiezen huwelijksgoederenregime en voornoemde contractuele

erfrechtelijke bepalingen in huwelijksvoorwaarden, kon familievermogen ook

worden beschermd door het zogenaamde recht van retour op te nemen in

huwelijksvoorwaarden. De dwingende variant daarvan was een bijzondere con-

tractueel erfrechtelijke bepaling.

Met het recht van retour spraken aanstaande echtgenoten (en overige partijen)

af, dat in geval van een onbeërfd of onbeërfd geraakt huwelijk het door echtge-

noten aangeërfde vermogen (hoofdcategorie 2) terugkeerde naar de familie, waar-

van het afkomstig was. Deze vorm van het recht van retour hield geen dadelijk

contractuele erfstelling ten gunste van de naaste familie in. Het belette de

aanstaande echtgenoten alleen om ten voordele van elkaar anders te beschikken

in de toekomst. De aanstaande echtgenoten behielden dus de bevoegdheid om bij

later testament (of latere huwelijksvoorwaarden in geval van een volgend huwe-

lijk) derden te bevoordelen.1401Over deze zwakke vorm van het recht van retour,

regelden het stadboek 1425 en de Stads Nieuwe Constituties niets.

Het recht van retour kon ook dwingend worden gemaakt. In dat geval bepaalde

het recht van retour dat de goederen ‘in alle gevallen van erf en versterf’ zouden

terugkeren naar en vererven op de familie van wier zijde de goederen afkomstig

waren.1402Op deze wijze bepaalden aanstaande echtgenoten (en de overige partijen

bij de huwelijksvoorwaarden) dat erfgenamen van die goederen zouden zijn de ab

intestaat erfgenamen van de familie van de echtgenoot, waarvandaan de goederen

afkomstig waren. Deze dwingende formulering leverde in beginsel een ijzersterk

recht op voor de ab intestaat erfgenamen. Art. 36 (II) SNC bepaalde namelijk dat

alleen uiterste wilsbeschikkingen in een testament herroepen konden worden.

1399. Zie par. VI.1.1.

1400. Zie par. VI.2.3.

1401. Oudeman, ‘Over den aard en de regtskracht der huwelijksvoorwaarden’, 712.

1402. Ibidem, 715.
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Art. 36 (II) SNC zag niet op contractuele erfstellingen in huwelijksvoorwaarden.

Aanstaande echtgenoten konden de dwingende variant van het recht van retour in

huwelijksvoorwaarden alleen bij later mutueel testament herroepen, indien zij zich

dat recht in de huwelijksvoorwaarden hadden voorbehouden.

Tot zover lijkt het recht van retour niet tot moeilijkheden aanleiding te geven.

Echter de twee bepalingen in de Stads Nieuwe Constituties die over dit dwingende

recht van retour gaan, waren in hun onderlinge verband moeilijk leesbaar en

veroorzaakten onduidelijkheid.

Art. 26 (II) SNC luidde:

‘Die uyt kracht van onstraffelijke houwlijkx voorwoorden tot een erffenisse

toegank heeft / wordt voor alle andere erfgenamen / wegen ’t geene in houwlijkx

voorwoorden uytdruckelijk is bedongen / gepraefereert.’

De bepaling lijkt een onherroepelijk recht op een bepaald goed van de nalaten-

schap van erflater aan de erfgenaam te verschaffen, doch art. 27 (II) SNC bepaalde:

‘Indien in faveur van een derde by houwlijkx voorwoorden mochte wesen

besprooken / hoedaenigh een toekoomende erffenisse nae versterf van eene of

beyde echteluyden of derselver kinderen soude vererven; soo is door soodaene

voorwoorden niemandt bynoomen de testamentaire dispositie, om van sijne

goederen in de Stadt ende des Stads Taeffel gelegen / voor zoo veele nae

Stadts-recht is toegelaten / anders te disponeren.’

‘Bynoomen’ betekent: ontnomen. Met andere woorden, art. 27 (II) SNC maakte

het dus (ogenschijnlijk) weer wel mogelijk de erfstelling in de huwelijksvoor-

waarden te herroepen, terwijl dat nu juist niet was toegestaan bij de dwingende

vorm van het recht van retour, indien de huwelijksvoorwaarden dat niet expliciet

bepaalden.

In de achttiende eeuw is geen duidelijkheid verkregen over de betekenis van en

de samenhang tussen deze twee bepalingen. Nog in 1806 verscheen een proef-

schrift van de hand van Gockinga waarin een oplossing voor het probleem werd

gezocht.1403 Gockinga’s onderzoek verenigde zich met navolgende opvatting van

Laman.1404 Om de betekenis en samenhang van deze twee bepalingen naar de

opvatting van Laman en Gockinga duidelijker voor ogen te krijgen dient het

volgende voorbeeld.

Aanstaande echtgenoot A heeft ten tijde van het sluiten van huwelijksvoorwaar-

den met B al een woning van een van zijn bloedverwanten van vaderszijde geërfd.

X, een van de bloedverwanten van de moederszijde van A, is op dat moment

eigenaar van een tuin en van een korenmolen. A en B (en hun naaste familieleden

die partij bij de huwelijksvoorwaarden worden) willen voorkomen dat zowel het

huis, de tuin als de korenmolen, in de toekomst op de bloedverwanten van slechts

1403. R. Gockinga, Dissertatio juridica inauguralis, quae agit de ratione, qua, ex juris cum Romani, tum

Groningani principiis, ab ultima voluntate testator expressis verbis recedat (Groningen 1806).

1404. Geciteerd gevonden bij: Oudeman, ‘Over den aard en de regtskracht der huwelijksvoorwaarden’, 708.
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één van de twee ouderlijke families van A of, op de familie van B vererven via de

nalatenschap van een kinderloos gestorven kind dat uit het huwelijk van A en B

zal worden geboren. A en B komen daarom met de overige partijen in hun

huwelijksvoorwaarden het volgende overeen:

‘by aldien komen te versterven, kind of kinderen nalaatende, dewelke sonder

verdere descendenten quamen te overlyden, de goederen van vaders syde

heergekomen sullen gaan an vaders syde, ende de goederen van moeders syde

heergekomen sullen gaan an moeders syde’.

Uit het huwelijk van A en B wordt een kind C geboren. Na de huwelijksbevesti-

ging van A en B draagt X de korenmolen in eigendom over aan een derde. X sterft

vervolgens, waardoor A, nog steeds gehuwd met B, alleen de tuin erft. Vervolgens

sterft C na zijn ouders, zonder descendenten na te laten. Keren de woning, de tuin

en de korenmolen onherroepelijk terug naar A’s bloedverwanten van wiens zijde

zij zijn gekomen? Al deze bloedverwanten worden voor de eenvoud gezamenlijk

D genoemd.

In verband met de onherroepelijkheid van art. 26 (II) SNC is het van belang te

onderkennen dat in dit voorbeeld twee groepen personen zijn aan te wijzen die

zouden kunnen willen afwijken van het tussen A en B overeengekomene.

1. Als eerste groep personen zijn aan te wijzen de aanstaande echtgenoten A en B

zelf. Immers, A zou zich bijvoorbeeld later kunnen bedenken en een van de

huwelijksvoorwaarden afwijkende uiterste wilsbeschikking met betrekking tot zijn

goederen kunnen opnemen in een testament, of, nadat B is overleden, met een

volgende echtgenoot een afwijkend beding overeenkomen in huwelijksvoorwaar-

den;
1405

2. Als tweede groep valt aan te wijzen: kinderen uit het huwelijk van A en B geboren,

zonder descendenten na te laten (i.c. C). Zij kunnen eveneens de wens hebben bij

testament of door middel van een contractuele erfstelling/legaat in huwelijksvoor-

waarden afwijkend te bepalen.

Voor een goed begrip van het bepaalde in art. 26 (II) en 27 (II) SNC is van belang

eerst de eigendomssituatie van de woning, de tuin en de korenmolen in het

voorbeeld te onderscheiden. De woning was al eigendom van A op het moment

van het sluiten van de huwelijksvoorwaarden, de tuin en de korenmolen nog niet.

Ten aanzien van de tuin en de korenmolen had D slechts een verwachting. Na het

overeenkomen van de huwelijksvoorwaarden was het immers mogelijk dat A

nimmer van beide zaken eigenaar zou worden. Echter, nu A de tuin na het sluiten

van de huwelijksvoorwaarden daadwerkelijk erfde, geldt voor de tuin hetzelfde als

hieronder over de woning wordt opgemerkt. Ten aanzien van de korenmolen bleef

D slechts een verwachting houden.

Nu, art. 26 (II) SNC verbood A, althans volgens Laman, na het overeenkomen

van zijn huwelijksvoorwaarden afwijkend te bepalen met betrekking tot de woning

1405. Over nog niet opengevallen nalatenschappen (i.c. de tuin) mocht A geen testamentaire dispositie

treffen. Art. 14 (I) SNC stond dat namelijk alleen toe door middel van contractuele erfstellingen/

legaten in huwelijksvoorwaarden.
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en de tuin.1406 Art. 26 (II) SNC sprak namelijk van ‘tot een erffenisse toegank’

hebben, wat volgens Laman inhield dat D een onherroepelijke preferente positie

ten opzichte van goederen van A verkreeg, die A ook daadwerkelijk tijdens leven

had geërfd. D ontleende aan de huwelijksvoorwaarden van A en B een rechtens

afdwingbare aanspraak, zodra aan de voorwaarden van het recht van retour was

voldaan.

Over de goederen die A nog niet van vaders- en/of moederszijde had geërfd, i.c.

de korenmolen, bleef A, ondanks de erfstelling in de huwelijksvoorwaarden,

bevoegd anders te bepalen middels testament of latere huwelijksvoorwaarden.1407

Dat volgde volgens Laman uit art. 27 (II) SNC. Laatstgenoemde bepaling sprak

immers van ‘toekoomende erffenisse’. D had slechts een verwachting met betrek-

king tot de korenmolen op grond van de huwelijksvoorwaarden van A en B en die

was niet uitgekomen.1408

Was C bevoegd bij testament of huwelijksvoorwaarden een van de huwelijks-

voorwaarden van zijn ouders afwijkende regeling te treffen met betrekking tot

voornoemde woning, tuin en korenmolen? Volgens Laman verbood art. 26 (II)

SNC ook hem ten aanzien van de woning en de tuin anders te bepalen. Hier kan

Laman het evenwel niet juist hebben, omdat de verkrijging van C dan in feite

neerkomt op een fideï-commissaire verkrijging met bewaarplicht. Dat had dan

uitdrukkelijk als zodanig moeten worden bedongen.1409

Volgens Laman was C ten aanzien van de korenmolen volkomen vrij op grond

van art. 27 (II) SNC.

Voor de goede orde, X, de eigenaar van de tuin en de korenmolen was uiteraard

bevoegd van de huwelijksvoorwaarden van A en B afwijkende regelingen te

treffen. A had ten tijde van het belijden van de huwelijksvoorwaarden de tuin en de

korenmolen immers nog niet geërfd. X bleef daartoe bevoegd op grond van art. 27

(II) SNC. Een tegenovergestelde uitkomst zou ook strijdig zijn geweest met art. 30

(II) SNC.

Lamans uitleg van art. 26 (II) en 27 (II) SNC spitste zich daarom toe op de

zinsneden ‘tot een erffenisse toegank heeft’ en ‘toekoomende erffenisse’. Of

Lamans en Gockinga’s overeenkomstige uitleg in 1806 van de twee artikelen juist

was, zou onbekend gebleven zijn door de invoering van het Wetboek Napoleon

ingerigt voor het Koningrijk Holland per 1 mei 1809, ware het niet dat de Hoge

Raad alsnog op 3 december 1847, over deze kwestie arrest moest wijzen naar

aanleiding van een rechtsgeschil over de uitleg van achttiende-eeuwse Groninger

huwelijksvoorwaarden.1410

1406. Een en ander, ongeacht of D als begunstigde concreet bij naam was genoemd in de huwelijks-

voorwaarden, of niet, en ongeacht of D partij was bij de huwelijksvoorwaarden, of niet.

1407. Ook al was D als begunstigde concreet bij naam genoemd in de huwelijksvoorwaarden van A en B

en ook al was D partij bij de huwelijksvoorwaarden. Laman, Aanleiding, 180, vermeldde over dat

geval echter zeer verwarrend: ‘in welk geval de jonge ehlieden (MK in casu A en B) daar wel by

testament niet tegen konnen disponeren’ (cursief MK).

1408. Dat A over een goed uit een niet-opengevallen nalatenschap van X contracteerde, was toegestaan

op grond van art. 14 (I) SNC.

1409. Zo ook: Oudeman, ‘Over den aard en de regtskracht der huwelijksvoorwaarden’, 719.

1410. Weekblad van het regt, 871 (1847) 2.
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Meer dan Laman zocht de Hoge Raad een taalkundige oplossing. Volgens de

Hoge Raad waren namelijk alleen contractuele erfrechtelijke bedingen, opgenomen

in huwelijksvoorwaarden, onherroepelijk op grond van art. 26 (II) SNC. Bij

testament noch huwelijksvoorwaarden (wegens een opvolgend huwelijk) kon

daar later van worden afgeweken. De Hoge Raad knoopte daarbij aan op de

woorden ‘uytdruckelijk is bedongen’ (cursief MK) in art. 26 (II) SNC. Voor zover

dit meebrengt dat ook de kinderloze C uit het voorbeeld verboden is te testeren

over zijn verkrijging, kan deze uitleg dus niet juist zijn.

Is in huwelijksvoorwaarden echter sprake van een eenzijdige erfrechtelijke

beschikking van één der aanstaande echtgenoten ten voordele van een derde,

volgens de Hoge Raad, dan is deze wel herroepelijk. De Hoge Raad leidde dat af

uit het woord ‘besproken’ in art. 27 (II) SNC.

Hoe het ook zij met de onherroepelijkheid, de regelingen van art. 26 (II) en 27

(II) SNC komen in wezen neer op een, in de huidige terminologie, voorwaardelijke

verkrijging door C, zonder bewaarplicht. Vergeleken met een fideï-commis met

bewaarplicht was C gunstiger af, indien een recht van retour rustte op de goederen.

Hij had dan namelijk geen bewaarplicht en hij was vrij om de van A en B geërfde

goederen te vervreemden. Bovendien zagen de artikelen 26 (II) en 27 (II) SNC niet

op aangewonnen goederen (hoofdcategorie 1) van de ouders. Uit het voorgaande

blijkt mijns inziens voorts dat C vrij moet zijn geweest om over alle door hem van

A verkregen goederen te testeren.

Vergeleken met het fideï-commis was echter een nadeel van het recht van retour

dat de kinderloze C ‘levenslang’ had. Anders dan in het geval van een fideï-

commis, kon het namelijk niet worden ingesteld voor een bepaalde periode.

VII.3.3. Recht van representatie

Buiten genoemde erfrechtelijke bedingen in huwelijksvoorwaarden, ontwikkelde

zich in de praktijk nog één van erfrechtelijke aard. Hierboven bleek al, dat het recht

van representatie (plaatsvervulling) beperkt was in het stad-Groninger erfrecht.1411

Dat bracht mee dat, behalve in testamenten, ook in huwelijksvoorwaarden het recht

van representatie werd verleend aan bloedverwanten die volgens het Groninger

stadsrecht dat recht niet toekwam. Of deze verleende rechten ook buiten de stad

Groningen werden geaccepteerd, was nog maar de vraag.1412 In elk geval hadden

de familieleden die medepartij waren bij de huwelijksvoorwaarden, zich verbon-

den en konden zij de regeling later niet ‘beknuppen’ (vernietigen).

1411. Zie: par. VII.1.

1412. Tijdens de afwikkeling van de nalatenschap van de stad-Groninger doopsgezinde Gerrit Denijs (ca.

1710-1795) hield Jacob van Geuns zijn vader, als een der mede-erfgenamen, per brief op de hoogte

over de stand van zaken. Jacob had van advocaten, die bij de afwikkeling waren betrokken,

vernomen dat buiten de stad Groningen een onbeperkte uitbreiding van het recht van representatie

niet werd erkend, zie: HUA, FVG, inv. nr. 10, Matthias van Geuns: brief Jacob van Geuns, d.d. 19

september 1795.

342

DEEL III. ‘DE SPELREGELS’



VII.4. Schenking1413

Aan het stad-Groninger schenkingsrecht en de bijzondere oevelgank hoeft weinig

aandacht te worden besteed, omdat schenkingen boven tweehonderd daalder en

oevelgank onder stad-Groninger doopsgezinden weinig voorkwamen in de onder-

zoeksperiode.1414

De bruidsschat (dos) was een schenking, voorafgaand aan het huwelijk van een

man aan zijn aanstaande echtgenote. Hij diende in beginsel om de vrouw te

verzorgen na het overlijden van haar man.1415 Daar waar de wettelijke gemeen-

schap van goederen het vigerende huwelijksgoederenstelsel was, ontbrak de

behoefte aan de bruidsschat, omdat de gerechtigdheid tot de helft van de wettelijke

gemeenschap al voldoende verzorging opleverde, aldus Roes.1416Dat zou kunnen

verklaren waarom de bruidsschat ontbrak in het Groninger stadsrecht.

Morgengaven kwamen evenmin voor in de stad Groningen, omdat in art. 5 (IV)

SNC het Romeinsrechtelijk verbod op schenkingen tussen echtgenoten was

gerecipieerd. Een morgengave was een schenking van de man aan de vrouw op

de eerste dag na de huwelijksbevestiging en diende, net als de bruidsschat, als

oudedagsvoorziening.1417

1413. Zie over schenkingsrecht in de Republiek (1581-1795): Thielen,Man ende wyb ne hebben nen twiet

gut, m.n. 282-290 (hoofdstuk XII).

1414. Oevelgank hield in de onherroepelijke gehele of gedeeltelijke overdracht van de volle eigendom

van goederen door schenker, onder de verplichting voor de begiftigde de schenker levenslang te

onderhouden. De oevelgank mocht met betrekking tot het gehele vermogen (‘aangewonnen’ en

‘aangeërfd’) worden overeengekomen. De begiftigde was verplicht voldoende borg te stellen voor

de onderhoudsverplichting, art. 7 (IV) jo 8 (IV) jo art. 15 (IV) SNC.

De vermoedelijke (‘presumtive’) erfgenamen van schenker hadden een voorrang boven derden

om met schenker een overeenkomst van oevelgank te sluiten. Dat betekende dat schenker pas met

een derde een dergelijke overeenkomst mocht sluiten, nadat de vermoedelijke naaste erfgenamen

door de rechter in de gelegenheid waren gesteld onder dezelfde condities als met de derde de

overeenkomst van oevelgank aan te gaan en zij dat weigerden, art. 11 (IV) SNC. Indien schenker

met voorbij gaan van de procedure van art. 11 (IV) SNC met een derde een overeenkomst van

oevelgank sloot, konden de vermoedelijke erfgenamen binnen een vervaltermijn van één jaar en zes

weken, nadat zij kennis hadden gekregen van de oevelgank, de overeenkomst onder dezelfde

condities overnemen van de derde, art. 12 (IV) SNC. Dat zelfde recht kwam ook de vermoedelijke

erfgenamen toe, indien iemand in plaats van een overeenkomst van oevelgank met een derde al zijn

vermogen als premie op een lijfrente had gestort, art. 12 (IV) SNC. Het recht van contractsover-

name kwam ook toe aan een ‘presumtive’ erfgenaam die een nadere verwant van de contractant

was (en dus eerder als ab intestaat erfgenaam in aanmerking zou komen) dan de oorspronkelijke

wederpartij. Art. 14 (IV) SNC sprak in dat van geval van een persoon die ‘sibber’ is. Stonden

beiden wat familierelatie betrof even na aan de contractant, dan was deze contractsovername

onmogelijk. Bijvoorbeeld. Weduwe A sloot buiten weten van haar twee zonen B en C een

overeenkomst van oevelgank met haar broer D. De beide zonen B en C konden ieder afzonderlijk

het contract van D onder dezelfde voorwaarden overnemen. Indien alleen B daartoe overging, of

indien A in plaats van met D alleen met B een overeenkomst van oevelgank had gesloten,

ontbeerde C dat recht.

1415. Op grond van art. 23 (I) SNC bleek al dat de verloofde vrouw niet zonder toestemming van haar

aanstaande echtgenoot schenkingen mocht doen.

1416. Roes, Het naaste bloed erfde het goed, 89-90.

1417. Voorts verklaarde art. 4 (IV) SNC iedere schenking nietig die crediteuren van de schenker en

legitimaire rechten van kinderen benadeelde, ongeacht de waarde van de schenking. Art. 3 (IV)

SNC verklaarde iedere schenking van aangeërfd onroerend goed nietig. De bepaling had ten doel
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In de achttiende eeuw waren stad-Groninger doopsgezinden in het algemeen

niet gewoon schenkingen te doen met een waarde boven de tweehonderd daalder.

Tijdens het onderzoek is namelijk hoogstzelden een dergelijke schenking aange-

troffen. Indien ze zouden hebben bestaan, waren ze goed te traceren, omdat art. 2

(IV) SNC bepaalde dat ze, op straffe van nietigheid,

‘met kennisse van het recht geschieden, ende den protocolle worden geinsereert’.

Hiermee werd bedoeld dat zij ten overstaan van één burgemeester of twee

raadsleden ‘belyed’ dienden te worden en vervolgens ter stadssecretarie op fransijn

moesten worden vastgelegd en van een stadszegel voorzien.1418

De al aangehaalde artikelen 6 en 7 van de ordonnantie van 19 mei 1613 stonden

vrijwillige opname in het schuldprotocol toe.1419Art. 2. van dezelfde ordonnantie

verplichtte zelfs opname in het schuldprotocol, indien onroerende zaken werden

geschonken. Dat vergemakkelijkte de belastingheffing, verschuldigd wegens

eigendomsoverdracht van onroerende zaken. In de schuldprotocollen zijn voor-

noemde schenkingen door doopsgezinden slechts sporadisch aangetroffen. Deze

schenkingen speelden dus geen rol bij de stad-Groninger doopsgezinden om de

langstlevende te verzorgen. Ook de uitzet van ouders aan een huwend kind

oversteeg kennelijk niet de waarde van tweehonderd daalders.1420

Niet valt te achterhalen of, en in welke mate, schenkingen onder de twee-

honderd daalder een rol hebben gespeeld bij de verzorging van de langstlevende,

omdat aan deze schenkingen geen bijzondere vormvereisten werden gesteld.1421

VII.5. Tot besluit

Anders dan het huwelijksvermogensrecht, was het stad-Groninger erfrecht meer

gericht op de bescherming van familievermogen dan op bescherming van de

langstlevende echtgenoot. Hier zijn een drietal bewijzen voor aan te voeren.

Ten eerste bood het stedelijke ab intestaat erfrecht de langstlevende echtgenoot

weinig. Wanneer iemand bij zijn overlijden zowel een echtgenoot als descendenten

familievermogen te beschermen. Net zo min als art. 3 (IV) SNC voor stad-Groninger doops-

gezinden in de praktijk betekenis had, had art. 6 (IV) SNC dat. Laatstgenoemde bepaling maakte

herroeping van schenkingen door het gerecht mogelijk wegens ‘erheffelijke redenen, ende groote

ondankbaerheyt’ van de begiftigde.

1418. Over de vormvereiste van schenkingen, zie nader Laman, Aanleiding, 162-163.

1419. Zie par. III.3.

1420. Een uitzondering vormde de schenking van de ouderlijke bakkerij met pakhuis in de Heerestraat oz

aan Stoffer Pieters (Meringa) en zijn aanstaande echtgenote Menje Jans Modderman ter ge-

legenheid van hun aanstaande huwelijk in 1700, zie: RHC GrA, RA, III-x-80, fol. 293, 27 januari,

Groningen

1421. Deze schenking kwam tot stand door een wederkerige overeenkomst gevolgd door levering van het

geschonkene uit de hand. De schenker diende meerderjarig te zijn en ‘een gesondt mensche sijns

verstandes wettigh’ en mocht niet onder curatele zijn gesteld, art. 1 (IV) SNC. Indien de schenker

ziek te bedde lag, was het maximale bedrag van de vormloze schenking uit de hand beperkt tot een

waarde van tien daalders.
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naliet, werden uitsluitend de descendenten tot de nalatenschap geroepen, art. 41-43

(II) SNC. Indien een gehuwde erflater altijd kinderloos was gebleven, erfden zijn

bloedverwanten de gehele nalatenschap, art. 47-48 (II) SNC.

De langstlevende echtgenoot erfde dus niet, behalve in het geval van art. 63 (II)

SNC. Voor erfgenaamschap op grond van deze bepaling was echter vereist dat van

de overleden echtgenoot afstammelingen noch bloedverwanten tot en met de

tiende graad in leven waren. De kans hierop was uitzonderlijk klein.

Ten tweede was de legitiemeregeling in het stad-Groninger erfrecht gericht op

bescherming van familievermogen. Een erflater zonder descendenten kon bij

testament slechts onaantastbaar over de helft van zijn gehele vermogen beschik-

ken, art. 32-33 (II) SNC. Liet hij descendenten achter, dan kon hij slechts

beschikken over de helft van zijn ‘patrimoniale’, ‘aengeërfde’ en ‘aengestorvene’

goederen, binnen de stad en/of stadstafel gelegen, art. 30-31 (II) SNC. Ten aanzien

van zijn overige vermogen kon hij onaantastbaar testeren. Een gehuwde werd

daarom beperkt in het onaantastbaar, testamentair bevoordelen van zijn echtge-

noot.

Overigens, vanaf 1689 maakten de artikelen 30-33 (II) SNC voor de juridische

verzorging van de langstlevende echtgenoot een rechtsontwikkeling mogelijk die

in de rechtspraktijk van buitengewoon groot belang was. Deze bepalingen boden

de ruimte legitimaire aanspraken, zowel van descendenten als van overige bloed-

verwanten, onbeperkt te schenden, mits de schending plaatsvond door bedingen in

huwelijksvoorwaarden, een en ander overigens behoudens de mogelijkheid van

‘beknupping’ (vernietiging) van de huwelijksvoorwaarden.1422

Ten derde bracht het stadserfrecht een ongelijke erfrechtelijke positie mee voor

dochters in ouderlijke nalatenschappen. Op grond van art. 56 (Liber IX) stadboek

1425, herhaald in art. 42 (II) SNC, erfde een dochter van haar ouders maar de helft

in vergelijking met het erfdeel van een zoon. Dit hinderde de vermogensopbouw

van vrouwen en schaadde hun latere verzorging als weduwe.

1422. Zie par. VI.2.3.
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‘(…) And then the lover,

Sighing like furnace, with a woeful ballad

Made to his mistress’ eyebrow (…)’
1423

1423. Shakespeare, As You Like It, 34.





VIII. Stad-Groningers en hun
huwelijkspartnerkeuze

‘Meer geoefffenden in de kunst van vrijen zouden het mijne verbeteren, maar

echter durve ik vermoeden dat er nimmer een opregter betuiging, een hart-

grondiger aanzoek aan een geliefd voorwerp gedaan is, dan toen ik mij aan

UED verklaarde.’
1424

Inleiding

Aan het overeenkomen van maatregelen ter verzorging van de langstlevende

echtgenoot in huwelijksvoorwaarden ging een belangrijke fase vooraf: de huwe-

lijkspartnerkeuze. De (verwachtingen betreffende de) financiële positie van de

toekomstige echtgenoot was van grote betekenis voor de handhaving van de

maatschappelijke positie van de aanstaande echtgenoten. Alvorens de inhoud van

de huwelijksvoorwaarden op verzorgingsaspecten van de langstlevende echtgenoot

aan een onderzoek te onderwerpen, moet kan niet voorbij worden gegaan aan de

huwelijkspartnerkeuze (tevens contractspartnerkeuze) en de context waarbinnen

deze plaatsvond.

Daarom wordt allereerst de stad-Groninger huwelijksmarkt in de periode 1700-

1805 gekenschetst.1425Hoe zag deze eruit als een trouwlustige doopsgezinde wilde

huwen? Welke beperkingen kon hij daar ontmoeten?

Bronnen

Als bron voor de bepaling van de stad-Groninger huwelijksmarkt worden de eerder

genoemde proclamatieboeken van de commissarissen tot de huwelijkse zaken

gebruikt.1426Voor dit doel hebben zij echter hun beperkingen. Niet aannemelijk is

dat de proclamatieboeken alle stedelingen registreerden die voornemens waren te

huwen. Trouwlustigen konden verschillende redenen hebben om niet in eigen stad

de commissarissen tot de huwelijkse zaken te benaderen. Wettelijke belemme-

ringen voor het voorgenomen huwelijk vormde daarvan één, verzet van familie een

ander.

Voorts bieden de proclamatieboeken geen zicht op joodse huwelijken. Vanaf

1750 waren zij immers vrijgesteld hun huwelijken in de stedelijke gereformeerde

1424. NA, FV, toegang 35, brief van Simon Menalda aan mejuffer Klaaske Belkmeer, 3 juli 1790. Simon

Menalda (1763-1822) was tussen 1788 en 1813 doopsgezind predikant te Bolsward. Hij zou op

2 maart 1791 te Bolsward huwen met zijn geliefde ‘voorwerp’ in de brief genoemd.

1425. Voor een zeer beperkt onderzoek naar de herkomst van huwelijkspartners in een aantal plaatsen op

het platteland van het gewest Stad en Lande, zij gewezen op: H.T.J. Miedema, ‘De herkomst van de

huwelijkspartners op het Groningse platteland in de achttiende eeuw’, Groninger Volksalmanak

(1963) 131-136.

1426. Zie par. V.1.
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kerken te laten afkondigen. Vanwege hun geringe aantal zal deze omissie het

onderzoek echter niet veel beïnvloeden.

Ten slotte leidde in een onbekend aantal gevallen een verleende toestemming om

te mogen proclameren niet tot huwelijksbevestiging. Soms werd bij een toegestane

proclamatie nadien aangetekend dat een aanstaande echtgenoot was overleden in de

periode dat hij onder de geboden stond. In het geval van Clara Willems in 1710 stond

in de kantlijn vermeld dat

‘de bruidegom is weghgelopen’.
1427

Ondanks voorgaande beperkingen, blijven de proclamatieboeken de geschiktste

bron om een beeld te vormen van de huwelijksmarkt in de stad Groningen in de

jaren 1700-1805.

De bronnenkeuze voor het navolgende onderzoek brengt mee dat voor een mini-

malistische definitie van de huwelijksmarkt is gekozen: slechts de personen die in de

stad Groningen om proclamatie van hun voorgenomen huwelijk verzochten, worden

onderzocht. Alle in de stad-Groningen woonachtige personen die om welke reden

dan ook niet-huwbaar waren, blijven daarom buiten het onderzoek.1428

VIII.1. Huwelijksmarkt stad Groningen, 1700-1805

De achttiende-eeuwse stad-Groninger huwelijksmarkt was gering van omvang,

zeer lokaal georiënteerd en werd verstoord door een onevenredig grote aanwezig-

heid van vrouwen en militairen.1429 Uit het navolgende onderzoek blijkt dat de

stad-Groninger huwelijksmarkt naar mijn mening in vier cyclische perioden kan

worden onderverdeeld: 1700-1720 (periode I), 1720-1745 (periode II), 1745-1775

(periode III) en 1775-1800 (periode IV).1430

Aantallen verzoeken om huwelijksproclamaties in de stad Groningen 1700-1805

In de periode 1700-1805 bestond de groep personen die in de stad jaarlijks om

huwelijksproclamaties verzocht uit ongeveer 526 tot maximaal 728 personen.1431

Tijdens een crisis op de stad-Groninger huwelijksmarkt in de jaren 1765-1775

1427. RHC GrA, BS, inv. nr. 174, Groningen, ondertrouwboek 1705-1711, fol. 160, 13 december 1710.

1428. Vgl. B. van de Putte, Partnerkeuze in de 19de eeuw. Klasse, romantiek, geografische afkomst en de

vorming van sociale groepen op de huwelijksmarkt Sociologie vandaag 11 (Leuven 2005 ) 108-109.

1429. In het proclamatieboek werden, behalve de namen van de aanstaande echtelieden, de geboorte-

plaatsen genoteerd. In een onbekend aantal gevallen verwees vermelde plaatsnaam naar de laatste

woonplaats van betrokkene. Onderzoek naar de proclamaties van doopsgezinden bevestigt dat het

in de meerderheid van de gevallen om de geboorteplaats ging.

1430. Vanwege het tijdrovende karakter van het onderzoek zijn de aantekeningen in de proclamatieboeken

om de vijf jaar onderzocht op de herkomst van de huwelijkspartners, te beginnen in het jaar 1700.

1431. Geteld is het aantal vermeldingen van daadwerkelijk jaarlijkse voltrokken huwelijken in de stad.

Daarbij is gevoegd het aantal in datzelfde jaar verzochte proclamaties waarbij de datum van

huwelijksvoltrekking niet was aangetekend. Hier wordt vanuit gegaan dat laatstgenoemde groep dat

kalenderjaar huwde buiten de stad. Niet te bepalen is het getal der huwelijken dat niet voltrokken

werd na verzochte proclamatie.
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zakte dat aantal onder de 500. Ondanks een periodieke stijging en daling van het

aantal toegestane proclamaties, lag het totale jaarlijkse aantal uiteindelijk aan het

eind van de achttiende eeuw niet wezenlijk hoger dan in 1700.1432De stadsbevol-

king als geheel was in die jaren ook niet echt gegroeid.

Vrouwen en militairen

Gedurende de gehele achttiende eeuw waren stad-Groninger vrouwen en militairen

oververtegenwoordigd op de stedelijke huwelijksmarkt. Dat verbaast niet. Groningen

was een garnizoensstad en ook andere steden in de Republiek kenden een vrouwen-

overschot in de achttiende eeuw.

Jaarlijks verzochten substantieel meer in de stad geboren vrouwen dan mannen

toestemming om hun voorgenomen huwelijk te mogen laten afkondigen. In de

onderzochte jaren waren zij met 10 tot 40 procent oververtegenwoordigd. Ook het

aantal vrouwen dat uit de rest van het gewest Stad en Lande in de stad om

toestemming vroeg, overtrof jaarlijks ruimschoots het aantal mannen die daar vandaan

kwam. Dit grote verschil komt mogelijk door een trek van vrouwelijk huishoudelijk

personeel naar de stad.1433 Dat meer vrouwen dan mannen zich op de stedelijke

huwelijksmarkt bevonden, is waarschijnlijk een oorzaak dat een aanzienlijke groep

vrouwen in de stad ongehuwd bleef, zoals bijvoorbeeld bij de stedelijke Groninger

Oude Vlamingen.

De aanwezigheid van militairen moet een dempend effect hebben gehad op het

stedelijke vrouwenoverschot. Het aantal militairen dat om proclamaties in de

stad verzocht, was aanzienlijk, namelijk 10-20 procent van de ingediende ver-

zoeken in de onderzochte jaren. Uitzonderlijke jaren waren bijvoorbeeld 1705 en

1745. Bij maar liefst 44 procent, respectievelijk 31 procent van het totale aantal

proclamaties in die kalenderjaren was een militair een van de verzoekers. Het jaar

1705 vormde met 163 militaire verzoeken een piekjaar. Vanwege de Spaanse

successieoorlog (1701-1713) was mogelijk een veel groter garnizoen in de stad

gehuisvest. Het Staatse leger was in deze jaren in elk geval veel groter van omvang

dan gebruikelijk.

Regionaal karakter stad-Groninger huwelijksmarkt

Gedurende de gehele achttiende eeuw was het karakter van de stad-Groninger

huwelijksmarkt zeer regionaal. Meer dan twee derde van de aanstaande echtgenoten

was in de onderzochte jaren geboren in het gewest Stad en Lande. Na 1750 liep dat

nog verder op tot drie vierde.

Afstand en bereikbaarheid speelden een rol bij huwelijkspartnerkeuze.1434 Dat

verklaart waarom de huwelijkspartners voornamelijk kwamen uit het gewest Stad en

Lande. Opmerkelijk is echter dat ze niet even vaak uit het nabijgelegen Friesland of

Drenthe kwamen. Van de hierboven genoemde 526 tot 728 personen die zich in elk

van de onderzochte jaren bij de commissarissen tot de huwelijkse zaken meldden,

1432. In 1700 werden 273 verzoeken om proclamaties en huwelijken geteld, in 1800 waren dat 290.

1433. Het ontbreken van migratiegegevens maakt het onmogelijk te bepalen of deze vrouwen na hun

huwelijk vervolgens naar het platteland terugkeerden.

1434. P.Th.F.M. Boekholt, ‘De actieradius van de huwelijkskandidaten in Drenthe’, Nieuwe Drentse

Volksalmanak 107 (1990) 6.
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waren maar 5-10 personen afkomstig uit Friesland, uit Drenthe kwamen maar 10 tot

20. Jonge vrouwen uit aangrenzend Noord-Drenthe, Achtkarspelen, Smallingerland

of Opsterland trokken kennelijk niet naar de stad Groningen voor werk. Deze Friese

vrouwen waren kennelijk op Friese steden georiënteerd.1435

Taalbarrières zullen van dit huwelijksgedrag niet de reden zijn geweest. Stad-

Groningse vrouwen huwden bijvoorbeeld wel in grote getale met mannen uit een

van de vele Duitse landstreken.

Het voorgaande verklaart nog niet waarom de stad-Groninger huwelijksmarkt

verder regionaliseerde na 1750. Beurtschippers en postkoetsen zorgden eerder voor

betere dan voor slechtere verbindingen. Afnemende economische perspectieven van

de stad Groningen als vestigingsplaats moet de beslissende factor zijn geweest voor

deze ontwikkeling. De bevolkingsontwikkeling stagneerde vanaf 1760.1436 De

arbeidstrek vanuit de Duitse gebieden naar de stad verminderde bijvoorbeeld.

Duitsers, afkomstig uit de Nassause landen en Münsterland, vormden normaliter

de grootse groep buitenlanders op de stad-Groninger huwelijksmarkt. Afgaande op

de proclamatieboeken kwamen mogelijk meer Duitse mannen dan vrouwen naar

de stad. In de periode 1700-1750 waren in de onderzochte jaren 10-15 procent van de

verzoekers om proclamaties afkomstig uit Duitse gebieden. In de tweede helft van de

eeuw nam dat percentage af. In 1800 was dat nog maar ruim vijf procent.1437

Naast Duitsers begaven zich amper overige internationale partijen op de stad-

Groninger huwelijksmarkt. Incidenteel kwamen (vooral) mannen uit België of

Frankrijk. Meestal ging het om militairen, soms om een hoogleraar van de Groninger

universiteit. Echtgenoten uit de Scandinavische landen of Baltische staten waren een

zeldzaamheid, ook al was vanuit Groningen scheepsvaart op die landen. Buiten

huwelijken met Duitsers, werden zelden andere internationale huwelijken bevestigd

in de stad.1438 In de eerste helft van de achttiende eeuw zorgden Franse protestantse

en Zwitserse doopsgezinde vluchtelingen nog voor enig internationale kleur.

Huwelijkspartners uit de overige delen van de Republiek waren eveneens een

zeldzaamheid op de stad-Groninger huwelijksmarkt. In voorkomende gevallen

ging het weer meestal om mannen. Zij waren vrijwel altijd militair of afkomstig uit

een patriciërsfamilie of – opmerkelijk genoeg – gegoede doopsgezinden. Deze

militairen waren vooral geboren in garnizoenssteden, zoals Geertruidenberg,

’s-Hertogenbosch, Maastricht en Sluis. Kennelijk ging hun beroep over van vader

op zoon.

1435. Het onderzoek van Boekholt naar de actieradius van de huwelijkskandidaten in Drenthe in de

periode 1600-1811 bevestigt deze uitkomst. Hij telde slechts 1.621 huwelijkspartners uit het gewest

Stad en Lande op een totaal van 32.780 in de jaren 1600-1811. Dat was nog geen vijf procent. Van

de drie omliggende provincies waren Drenten voor huwelijkspartners vooral georiënteerd op

Overijssel, zie: Boekholt, ‘De actieradius’, 14.

1436. Zie par. II.1

1437. Deze uitkomst correspondeert met de afname na 1780 van het aantal Duitsers dat in de Republiek

kwam werken, zie: Boekholt, ‘De actieradius’, 20. Zie over Duitse trekarbeid naar de Republiek:

J.M.W.G. Lucassen, Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspektief, 1600-

1900 (Gouda 1984).

1438. Buiten zicht blijven uiteraard de huwelijken die uitsluitend buiten de landsgrenzen werden

geproclameerd en voltrokken.
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Cyclische perioden

Dat de huwelijksmarkt gedurende de achttiende eeuw zeer sterk regionaal

georiënteerd bleef, verhulde grote schommelingen. De stedelijke huwelijksmarkt

blijkt in de achttiende eeuw in vier perioden onder te verdelen waarbij deze in de

derde periode, gedurende tien jaar (1765-1775) in een stevige crisis verkeerde.

Periode I: ca. 1700-1720

De eerste huwelijkscyclus duurde mogelijk ongeveer twintig jaar. Onbekend is

namelijk wanneer de cyclus begon, omdat vóór 1700 niet-gereformeerden hun

huwelijken doorgaans niet lieten afkondigen in gereformeerde kerken.

De eerste periode kenmerkte zich door een forse stijging van het aantal

toegestane huwelijksproclamaties in de periode 1700-1705 om vervolgens gedu-

rende vijftien jaar te dalen naar ongeveer het niveau in het jaar 1700. De stijging in

korte tijd werd vooral veroorzaakt door het hierboven genoemde gegroeide aantal

militairen dat in het huwelijk wilde treden. In 1705 waren dat 163 ten opzichte van

54 in het jaar 1700. Zowel in 1700 als in 1720 was ongeveer 65-70 procent van de

verzoekers om huwelijksproclamaties geboren in het gewest Stad en Lande.

Periode II: 1720-1745

In de jaren 1720-1730 steeg het aantal proclamaties met ruim een derde ten

opzichte van 1720. In 1730 werd een ongeveer even hoog aantal toegestane

proclamaties geteld als in 1705. Anders dan in 1700-1705 valt de stijging in de

jaren 1720-1730 niet geheel toe te schrijven aan militairen. Weliswaar waren in

1730 meer militairen voornemens te huwen dan in 1720, maar deze stijging was

ontoereikend om het gehele aantal extra verzoeken om proclamaties te verklaren.

Een toename van personen geboren in Duitse gebieden (waaronder zich ook een

groot aantal van de al genoemde militairen bevonden) verklaart ook maar een deel

van de groei. Uit het aantal toegestane huwelijksproclamaties van 1730 blijkt dat

ruim veertig procent van de groei ten opzichte van 1720 veroorzaakt werd door in

de stad Groningen geboren verzoekers. De oorzaak van de groei moet dus in de

stad zelf gezocht worden. Voor de hand ligt een stedelijke bevolkingsgroei in de

jaren 1690-1705, zoals ook Matthey veronderstelt.1439Voorts is denkbaar dat een

grotere volwassenensterfte in de jaren twintig meer personen tot hertrouwen deed

besluiten. Hiervoor zijn echter geen aanwijzingen gevonden.

Ondanks het gegroeide aantal Duitsers onder hen, waren de verzoekers nog

steeds voor circa zeventig procent afkomstig uit het gewest Stad en Lande.

Evenals in de jaren 1705-1720, daalde vanaf 1730 gedurende een periode van

vijftien jaar het aantal verzoeken om proclamaties. In 1745 was het jaarlijkse aantal

weer terug op ongeveer het niveau van 1700 en 1720.1440 De daling in de jaren

1730-1745 werd voornamelijk veroorzaakt, omdat minder in de stad geborenen in

het huwelijk traden. De economische neergang in de jaren dertig en veertig heeft

hen mogelijk doen besluiten een huwelijk voorlopig uit te stellen. Die economi-

sche neergang wordt bevestigd door het aantal afgenomen verzoeken om procla-

maties van in Duitse gebieden geborenen in deze periode. Duitse seizoensarbeiders

1439. Zie par. II.1

1440. In 1745 werden nog maar 268 huwelijken afgekondigd tegenover de 265 in 1720 en 258 in 1700.
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bleven weg of trokken weg; het aantal huwende militairen, waaronder Duitsers,

bleef namelijk in die tijd gelijk.

De stedelijke huwelijksmarkt werd in deze periode niet meer of minder

regionaal dan voorheen, omdat het aantal geboren stad-Groningers en het aantal

Duitsers dat om huwelijksproclamaties verzocht tegelijkertijd verminderde.

Periode III: 1745-1775

De eerste jaren van de derde periode bevestigen het patroon van de twee eerdere

cycli. In jaren 1745-1750 steeg het aantal verzoeken om proclamaties weer snel

vergeleken met de voorgaande vijftien jaren van daling. Net als in de jaren 1720-

1730 werd deze groei veroorzaakt door een flink groter aantal aanstaande echtge-

noten dat was geboren in de stad.1441 Generaties van 25 jaar lijken hiermee

bevestigd te worden. Na deze korte groeiperiode, zou weer over een periode van

vijftien jaar een daling naar het niveau van de jaren 1700, 1720 en 1745 kunnen

worden verwacht. Dat was ook het geval. In 1765 was het aantal toegestane

proclamaties weer op ongeveer hetzelfde niveau als in 1700, 1720 en 1745.

Evenals in de jaren 1730-1745, daalde het aantal verzoeken van aanstaande

echtelieden die in de stad waren geboren weer harder dan die van verzoekers

die in de provincie waren geboren, doch in minder sterke mate als in de

voorgaande perioden van krimp. De daling in de jaren 1750-1765 werd vooral

veroorzaakt door een flink verminderd aantal trouwlustigen geboortig uit de rest

van de Republiek, Duitsland en het overige buitenland. Met andere woorden, het

karakter van de stad-Groninger huwelijksmarkt werd nog regionaler dan voorheen

in jaren 1750-1765. Het percentage verzoekers dat geboren was in het gewest Stad

en Lande liep op tot ruim 75 procent.

Crisis op de stad-Groninger huwelijksmarkt 1765-1775

Na de daling van het aantal huwelijken in de jaren 1750-1765 zou weer een

stijging verwacht mogen worden, indien de huwelijksmarkt de levenscycli van de

in de stad geborenen enigszins volgde. Vanaf 1765 zette echter geen stijging van

het aantal jaarlijks toegestane proclamaties in, maar nam dat aantal gedurende tien

jaar juist verder af. Deze ontwikkeling vormde een trendbreuk met de periode ca.

1700-1765.

De daling in de jaren 1765-1775 was niet te wijten aan het nog meer wegblijven

van huwelijkspartners geboren buiten de stad. Hun aantal bleef stabiel ten opzichte

van het al gedaalde aantal in de jaren 1750-1765. De voortgezette daling in 1765-

1775 werd daarentegen voor twee derde veroorzaakt door een afnemend aantal

verzoeken om proclamaties van in de stad geborenen. De oorzaak van de crisis op

de stad-Groninger huwelijksmarkt had in deze jaren dus vooral te maken met

huwelijksgedrag van stedelingen die in de stad zelf waren geboren.

1441. Ongelukkigerwijs ontbreekt in het jaar 1750 bij 7,2 procent van de aanstaande echtgenoten de

geboorteplaats in de proclamatieaantekening. In 1750 is slechts 61,7 procent van de bekende

echtgenoten uit het gewest Stad en Lande afkomstig. Het is niet ondenkbeeldig dat dit onbekende

percentage van 7,2 procent van de aanstaande echtgenoten uit het gewest Stad en Lande afkomstig

was, omdat het percentage van 61,7 procent veel lager is dan in de overige onderzochte jaren. De

cijfers over het jaar 1749 bevestigen dat.
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Het voorgaande wijst op economische laagconjunctuur: trouwlustigen van

buiten bleven weg, huwelijken werden uitgesteld of bleven geheel uit. Hierboven

bleek dat mannen en vrouwen van het tweede geboortecohort (1725-1749) op

latere leeftijd huwden en vaker ongehuwd bleven dan de mannen en vrouwen van

het eerste geboortecohort (1700-1724). Het huwelijksgedrag van de Groninger

Oude Vlamingen was dus niet specifiek.1442

De stad Groningen zou een van de plaatsen op de lijst geweest kunnen zijn

waarnaar de auteur in De Denker van 1773 verwijst. Daarop stonden plaatsen

genoemd, waar een zesde, een vierde, een derde, ja zelfs de helft van het aantal

huwelijken minder werd gesloten dan in vorige jaren, ofschoon het bevolkingscijfer

daar geen daling vertoonde.1443 Al eerder, in 1769, werd op het dalend aantal

huwelijken in de Republiek gewezen door De Denker

De auteur weet het aan de slechte economie. Het ‘lager soort’ volk trok volgens

hem weg bij gebrek aan vooruitzicht op werk. Het wegblijven van Duitsers op de

stad-Groninger huwelijksmarkt past in deze opvatting. De rang van ‘brave koop-

lieden’ of mensen die fabrieken aanhielden, huwden volgens de auteur minder

vanwege de kwijnende koophandel en slechte staat van de fabrieken. De rijken

zouden een huwelijk niet hoeven uit te stellen vanwege een deplorabele economie,

maar omdat zij hun weelde in stand wilden houden, huwden ook zij minder dan

voorheen.1444Deze verklaring van het huwelijksgedrag van de rijken sloot aan op

de wijdverbreide opvatting in die dagen, dat de slechte economische staat van de

Republiek mede werd veroorzaakt door de pracht en praal van de rijken.1445

Periode IV 1775-1800

De vierde periode viel precies samen met het laatste kwart van de achttiende eeuw.

De jaren 1775-1785 vertoonden een stijging van het jaarlijkse aantal proclamaties

tot aan een vergelijkbaar niveau van de voorgaande topjaren 1705 (periode I), 1730

(periode II) en 1750 (periode III). De stijging in 1775-1785 werd hoofdzakelijk

veroorzaakt door een relatief snellere stijging van verzoeken om proclamaties door

personen die in de stad waren geboren. Vanwege de aangetrokken economie en

stedelijke bevolkingsgroei vanaf circa 1740 is deze stijging waarschijnlijk ver-

oorzaakt door een toegenomen stadsbevolking. Daarnaast zal vermoedelijk sprake

zijn geweest van een relatief groot aantal hertrouwenden wegens de vele slacht-

offers als gevolg van de dysenterie-epidemie in de jaren 1779-1782.

De vanaf circa 1750 ingezette verdere regionalisering van de stad-Groninger

huwelijksmarkt zette zich voort, omdat in de jaren 1775-1785 ook het aantal

1442. Zie par. II.3.3.: tabel II.10.

1443. De Denker XI (1774) nr. 553, 2 augustus 1773, 247 en S.I. von Wolzogen Kühr, De Nederlandsche

vrouw in de tweede helft der 18e eeuw (Leiden 1920) 52. Uit het onderzoek van Hart blijkt dat in

Amsterdam in deze jaren geen sprake was van een crisis op de huwelijksmarkt, zie: S. Hart,

Geschrift en getal (Dordrecht 1976) 136, tabel 2 (totaal der ondertrouwden voor eerste huwelijk te

Amsterdam in vijfjarige perioden, 1601-1800).

1444. De Denker VII (1770) nr. 330, 24 april 1769, 132.

1445. Behalve wegens de economische omstandigheden van die dagen, is de crisis op de stad-Groninger

huwelijksmarkt mogelijk verder verdiept door een verhoogde kindersterfte in de stad in de jaren

veertig, waardoor minder huwelijkspartners beschikbaar waren in de jaren 1765-1775.
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verzoeken om proclamaties door personen die in de rest van het gewest Stad en

Lande waren geboren harder steeg dan van buiten het gewest. In het jaar 1785 was

bijvoorbeeld nog steeds 75 procent van de verzoekers om toestemming voor

proclamaties geboren in het gewest Stad en Lande.

Overigens, ook huwende militairen hadden grote invloed op de groei in de

jaren 1775-1785. Mogelijk was omstreeks 1785 weer een groter garnizoen in de

stad ondergebracht.

Ten slotte was in 1785-1800 weer sprake van een daling van het toegestane

aantal proclamaties. In het jaar 1800 was het aantal toegestane proclamaties 290,

slechts twaalf procent hoger dan in het jaar 1700 waarmee het onderzoek

begon.1446

Tot besluit

De beperkte omvang van de verschillende doopsgezinde gemeenten in de stad

Groningen dwong doopsgezinden die hun huwelijkspartner binnen eigen denomi-

natie zochten, vergeleken met hun overige stadgenoten, zich vaak buiten de regio

op de huwelijksmarkt te begeven. Zolang de economische situatie van de stad

Groningen relatief gunstig was, waren huwelijkspartners van elders nog wel

genegen zich in de stad Groningen te vestigen. Een verslechterende economische

situatie van de stad, zoals in het laatste kwart van de achttiende eeuw, leidde tot

afnemende migratie van potentiële, mannelijke doopsgezinde huwelijkspartners

naar de stad. Buitentrouw nam vanaf het derde geboortecohort (1750-1774) dan

ook een grote vlucht onder de Groninger Oude Vlamingen.1447

VIII.2. Huwelijkspartnerkeuze

‘Een jong mensch, die geen welvoeglijk vrijmoedigheid op zijn tijd bezit, en altoos

bevreesd is van afgeslagen te zullen worden, of die ook geen afslag met gratie kan

opneemen en evengoed weer spelen – kan het niet ver brengen in de wereld.’
1448

Eind achttiende eeuw zocht de in de stad Groningen woonachtige doopsgezinde

Jacob van Geuns (1769-1832) (afb. 106) een geschikte huwelijkspartner. Deze

zoektocht is buitengewoon goed gedocumenteerd door de bewaard gebleven

uitvoerige briefwisselingen tussen Jacob, zijn ouders en diverse andere familie-

leden.1449 Jacobs verslagen van zijn vorderingen, de aanmoedigingen van zijn

familie en vaderlijke vermaningen, zoals geciteerd in de aanhef van deze paragraaf,

zijn door Van Eeghen bijeengebracht in haar boek Meniste vrijage1450

1446. De periode 1785-1800 verliep om onduidelijke redenen iets grilliger dan de voorgaande cycli. In

1790 was bijvoorbeeld sprake van een kleiner aantal toegestane proclamaties dan in 1785.

1447. Zie par. VIII.2.1.

1448. Van Eeghen, Meniste vrijage, 79.

1449. HUA, FVG, inv. nrs. 141-143, Ingekomen brieven van Matthias van Geuns en Sara van Delden,

1784-1817, alsmede inv. nrs. 144-145, Ingekomen brieven van diverse personen, 1784-1817.

1450. Van Eeghen, Meniste vrijage
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In die tijd behoorde Jacob als gepromoveerd geneesheer tot de doopsgezinde

bovenlaag van de stad Groningen. Zijn potentiële huwelijkskandidaten, in de

correspondentie ‘voorwerpen’ genoemd, hadden met elkaar gemeen dat ze be-

hoorden tot de gegoede stedelijke bovenlaag en, overwegend, hetzelfde geloof

beleden. Daarnaast waren ze leeftijdsgenoten en in de stad Groningen woonach-

tig.1451Pas toen de zoektocht in de stad op niets uitliep, begon hij, op aandrang van

familie, zich elders te oriënteren.

Dat Jacob in eerste instantie binnen de stadsmuren naar een huwelijkspartner

zocht, past binnen het geschetste, zeer lokale karakter van de stad-Groninger

huwelijksmarkt aan het einde van de achttiende eeuw.1452 De drie overige

kenmerken van Jacobs potentiële huwelijkspartners stemden overeen met de

criteria waaraan een echtgenoot diende te voldoen voor een gelukkig huwelijk,

aldus achttiende-eeuwse moralisten, zoals J. van Nuys Klinkenberg en de Am-

sterdamse doopsgezinde predikant Willem de Vos.1453

Uit de briefwisselingen blijkt voorts dat Jacob een grote mate van vrijheid had

om zijn eigen huwelijkspartner te kiezen.

In het navolgende wordt onderzocht of de drie genoemde criteria, alsmede

Jacobs keuzevrijheid, representatief waren voor de huwelijkspartner-/contractspart-

nerkeuze van stad-Groninger doopsgezinden in de achttiende eeuw. Tevens wordt

nadere aandacht besteed aan de rol die de hierboven genoemde wettelijke

belemmeringen speelden als iemand een huwelijkspartner zocht.1454

Dat onderzoek kan niet worden verricht met bronnen van betrokkenen zelf.

Voornoemde correspondentie is uniek.

VIII.2.1. Godsdienstige belemmeringen

Het bleek dat verboden op kerkelijk gemengde huwelijken weinig in het positieve

recht werden vastgelegd in de Republiek tot 1795.1455 Voor een goed huwelijk

waren volgens moralisten en predikanten van de verschillende godsdienstige

richtingen in de Republiek overeenstemming in godsdienstige opvattingen tussen

beide echtgenoten van het grootste belang. Doopsgezinden uit alle sociale lagen

van de verschillende denominaties in de stad Groningen gedroegen zich rond 1700

overwegend in overeenstemming met deze opvatting. Van hen zijn bijna geen

gevallen van buitentrouw bekend in die tijd. Bij de Groninger Oude Vlamingen

1451. Jacob van Geuns had zijn oog onder meer laten vallen op drie doopsgezinde dochters: één van de

lakenkoopman Albert Jacobs Hesselink (1733-1802), één van de grootondernemer Abraham Izaaks

Hulshoff (1735-1821), alsmede één van azijnfabrikant Berend van Olst Azn (1748-1806). Tevens

was hij geïnteresseerd in zijn gereformeerde achternicht Titia Busch. Haar grootmoeder behoorde

tot de doopsgezinde familie Van Delden, die tot de bovenlaag van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen behoorde. Ten slotte schrijft hij over zijn belangstelling voor een meisje uit de

gereformeerde familie Mees.

1452. Zie par. VIII.1. Jacob van Geuns vond uiteindelijk zijn echtgenote Regina Christina Voombergh

(afb. 107) buiten Groningen.

1453. Haks, Huwelijk en gezin, 105-109.

1454. Zie par. V.3.

1455. Zie hoofdstuk V.
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was dat mogelijk mede het gevolg van de grote ban die op buitentrouw stond. Nog

in 1748 keurden de afgevaardigden op een sociëteitsvergadering van de Groninger

Oude Vlamingen buitentrouw af op straffe van ontzegging van de geestelijke

gemeenschap tot nader goedvinden. De Verenigde Waterlanders en Vlamingen

waren op dat punt verdraagzamer en kenden toen niet een dergelijke sanctie.1456

De later in de eeuw op schrift gestelde doopsgezinde geloofsbelijdenissen zouden

de indruk kunnen wekken dat gedurende de achttiende eeuw deze opvattingen over

het huwelijk nog gedeeld werden door de lidmaten, hoewel deze geloofsbelijdenissen

niet door iedereen werd opgevat als een samenvatting van de waarheid van

dogmatische punten.1457Voegden de stad-Groninger doopsgezinden bij hun huwe-

lijkspartnerkeuze de daad bij het geschreven woord in de achttiende eeuw?1458

Buitentrouwende doopsgezinden in de stad Groningen

In de jaren na 1700 blijken al regelmatig huwelijken van lidmaten van de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen (zowel mannen als vrouwen) met niet-

lidmaten voor te komen. Deze niet-lidmaten waren uitsluitend afkomstig uit

protestantse kringen. In het geval het een huwelijk betrof tussen een lidmaat en

een collegiant, zullen betrokkenen hun huwelijk overigens zelf niet als buitentrouw

hebben opgevat. Bij beide predikte namelijk vermaner Eppo Botterman (1678-

1756). Na 1740 nam buitentrouw met gereformeerden een grote vlucht bij de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen. Het dalend ledental werkte dat in de hand.

Ook elders in de Republiek nam het aantal doopsgezinden af, waardoor het aantal

huwelijkspartners dat naar Groningen zou kunnen verhuizen eveneens kromp.1459

Vermoedelijk was gedurende de achttiende eeuw buitentrouw onder de lidmaten

van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen in de stad Groningen een fenomeen

van de lagere sociale lagen. Families, zoals De Booser, Deknatel en Van Geuns, die in

materiële gegoedheid niet onderdeden voor de bovenlaag van de Groninger Oude

Vlamingen, bleven namelijk in eigen kring huwen.

1456. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der doopsgezinden in Friesland, 227.

1457. Binnen de Verenigde Waterlanders en Vlamingen in de stad Groningen was bijvoorbeeld een

stevige strijd ontstaan over de rol van geloofsbelijdenissen in de tijd dat Jacobus Rijsdijk (1694-

1744) daar vermaner was. Hij was rechtzinnig en meende dat doopsgezinden de hoofdzaken van de

belijdenissen moesten aannemen of anders vertrekken, zie: Zijlstra, ‘Jacobus Rijsdijk’, 67-90.

1458. Volgens de geloofsbelijdenis van de Groninger Oude Vlamingen (1755) was het huwelijk ‘de

allernauwste vereeniging alleen van twee gelovige persoonen’. Zij sprak zich niet uit over de

geloofsgemeente waartoe de huwelijkspartner van een lidmaat van de Groninger Oude Vlamingen

moest behoren, zie: Geloofs belydenisse der Doopsgesinden, bekent onder de naam van Oude

Vlamingen. Hunne Societeits vergaderinge houdende in de Botteringe-straat te Groningen. In den

jaere 1755 uytgegeeven volgens besluyt der algemeene Societeits vergaderingh (Groningen 1755).

De geloofsbelijdenis van de Zwitsers wijdde verschillende pagina’s aan de huwelijkspartnerkeuze.

Zij verbood uitdrukkelijk huwelijken met joden en benadrukte een huwelijk tussen leden behorend

tot Gods zichtbare gemeente. Op buitentrouw stond de ban, zie: J. van Koomen, Belydenisse des

geloofs onder de doopsgezinde christenen (Groningen 1744) 234-235 en 239-240.

1459. Om kritiek op zijn standpunten over het Socianisme voor te zijn, achtte Jacobus Rijsdijk (1694-

1744), vermaner van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen, het nodig zich te verontschuldigen

over het recente huwelijk van zijn dochter (Sara) met een gereformeerde predikant. Dat huwelijk

was tegen zijn zin, maar hij had het huwelijk om bijzondere redenen, ‘thans niet te melden’, moeten

toestaan, zie: C. Sepp, Johannes Stinstra en zijn tijd. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kerk en

school in de 18de eeuw 2 (Amsterdam 1866) 99.

358

DEEL IV. ‘HET SPEL’ STAD-RONINGERS EN HUN HUWELIJKSPARTNERKEUZE



Vanwege bronnengebrek valt over buitentrouw onder de Vlamingen geen

uitspraak te doen. De Zwitserse doopsgezinde vluchtelingen huwden vanaf hun

aankomst in 1711 opmerkelijk snel met lokale doopsgezinde ingezetenen. Deze

waren in eerste instantie afkomstig uit de kringen van de Groninger Oude

Vlamingen, de denominatie die in geloofsopvattingen het dichtst bij de Zwitsers

stond.1460Van buitentrouw is in deze gevallen waarschijnlijk geen sprake, omdat de

niet-Zwitserse huwelijkspartners na hun huwelijk waarschijnlijk lidmaat werden van

de Zwitserse gemeente. De tuchtopvattingen van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen stonden te ver af van de Zwitsers om huwelijksbanden te smeden. Van

geen enkel lidmaat van deze gemeente is een huwelijk met een Zwitserse doops-

gezinde bekend.

Anders dan bij de Verenigde Waterlanders en Vlamingen was tot 1740 van

buitentrouw bij de Groninger Oudvlaamse lidmaten hoogstzelden sprake.1461

Mannen en vrouwen van het geboortecohort 1700-1724 huwden vrijwel steeds

binnen de eigen geloofsrichting.1462Nadien nam het fenomeen mondjesmaat toe in

het geboortecohort 1725-1749. De vrouwen gingen daartoe iets vaker over dan de

mannen. Het vastgestelde vrouwenoverschot verklaart dat. In de voorkomende

gevallen van buitentrouw vonden de mannen uit de eerste twee cohorten hun

huwelijkspartner bij andere doopsgezinde denominaties, de vrouwen juist vaker bij

de gereformeerden.

Bij de Groninger Oude Vlamingen behoorden de buitentrouwers uit de eerste

twee geboortecohorten eveneens tot de lagere sociale lagen van de gemeente. Bij

de doopsgezinde bovenlaag van die cohorten kwam buitentrouw hoogstzelden

voor.1463 Pas in de jaren tachtig van de achttiende eeuw gingen leden uit de

bovenlaag mondjesmaat daartoe over.1464 Zij deden dat pas in een tijd dat ook de

overige trouwlustige mannen en vrouwen van het geboortecohort 1750-1774 meer

dan voorheen buitentrouwden. Van dit derde cohort huwde namelijk inmiddels één

op de tien mannen en één op de vijf vrouwen met iemand die geen lidmaat was of

werd van de Groninger Oude Vlamingen. Zowel de mannen als de vrouwen

1460. In 1722 huwde bijvoorbeeld al de Zwitserse vermaner Hans Anken met de stad-Groningse

Willemtje Luirts Doornbusch, zie: RHC GrA, BS, inv. nr. 176, Ondertrouwboek 1719-1727, fol.

91v.

1461. Een dergelijke uitzondering vormde het na te noemen huwelijk van Derk Jacobs Huizinga en

Grietje Pieters Ploegh in 1706.

1462. Tot deze eerste gevallen van buitentrouw kunnen gerekend worden de huwelijken van Lieven Calis

(1742), Geertje Jeltes (1743), Reinder Hindriks van Norden (1761) en Jantje Jacobs (1759).

1463. Een uitzondering daarop vormde het geval van Frouke Jans Dikland (1695-1753). Ze behoorde niet

tot het eerste geboortecohort vrouwen, voorts betrof haar geval van buitentrouw niet haar eerste

huwelijk. Frouke, dochter van een vroegere Groninger Oudvlaamse diaken, was al tweemaal eerder

gehuwd geweest in eigen kring, voordat ze in 1742 haar derde huwelijk aanging met een diaken van

de Verenigde Waterlanders en Vlamingen. Dikland ging vervolgens over naar de gemeente van haar

man.

1464. Mattheus Jacobs Hesselink (1743-1807) huwde in 1781 in tweede echt met Alida van Geuns (1751-

1837), behorend tot de Verenigde Waterlanders en Vlamingen. Martha Hulshoff (1745-1827)

huwde in 1786 met de weduwnaar Willem Deknatel (1745-1817), behorend tot dezelfde gemeente

als Alida van Geuns. Aaltje Izaaks Miedema (1726-1806) huwde in 1783 in derde echt met de

gereformeerde Joseph Simon Muller (1755-1821). Ten slotte huwde Anna Roorda (gest. 1806) in

1784 met de gereformeerde jur. dr. Gerard Gilles Woldringh (1756-1832).
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vonden hun huwelijkspartners hoofdzakelijk onder gereformeerden. In slechts in

een enkel geval was sprake van een lutherse huwelijkspartner. Dat zoveel mannen

uit het derde cohort een gereformeerde huwelijkspartner vonden, is opmerkelijk.

Het doopsgezinde vrouwenoverschot weerhield hen kennelijk niet van hun

keuze.1465

Broederlijke huwelijksexaminatie

Het gesignaleerde verschil in ontwikkeling tot 1740 tussen de twee grootste

stedelijke doopsgezinde gemeenten werd mijns inziens veroorzaakt door de

broederlijke huwelijksexaminatie bij de Groninger Oude Vlamingen. Negeren

van de uitslag kon tot oplegging van een tuchtmaatregel leiden.

De eerder genoemde resolutie van 19 december 1698 (verplichte onderwerping

van doopsgezinden aan examinatie door de commissarissen tot de huwelijkse

zaken) betekende voorlopig niet dat de invloed van de gemeente van Groninger

Oude Vlamingen op de huwelijkspartnerkeuze van (toekomstige) leden afnam.

Voordat (toekomstige) leden op zaterdag een bezoek brachten aan de commissa-

rissen tot de huwelijkse zaken, hadden zij namelijk al een examinatie doorlopen

binnen de eigen geloofsgemeente. Deze broederlijke examinatie bestond mogelijk

al vóór 1698.1466Het bestaan van de broederlijke examinatie valt af te leiden uit het

verslag dat lakenkoopman Derk Jacobs Huizinga (1684-1750) gaf over de

totstandkoming van zijn huwelijk met Grietje Pieters Ploegh (1687-1758), die

tot de Verenigde Waterlanders en Vlamingen behoorde.

Huizinga schreef dat hij op woensdag 6 januari 1706 had

‘bekend gemaakt dat ik haar ten huwelijk versogte, des avonds om 8 uur’.
1467

Na haar instemming wendde Huizinga zich de volgende dag tot vermaner Derk Jans

Backer die nog dezelfde dag achter de vermaning gemelde uitwisseling van

trouwbeloften bekend maakte. Mogelijk hing aan de achterzijde van de vermaning,

waar zich de hoofdingang bevond, een glazen kastje waarin dit soort mededelingen

konden worden opgehangen. Backer stond hem voorts toe dat hij de volgende dag,

op vrijdag 8 januari, zijn bekendmaking aan de gemeente deed. Het ging hier om een

broederlijke vertoeving die in gezamenlijkheid besliste of ze hun voorgenomen

huwelijk mochten laten afkondigen. Deze broederlijke vertoeving functioneerde als

een doopsgezinde variant op het bezoek aan de commissarissen tot de huwelijkse

zaken. De nadruk van de examinatie zal op godsdienstige aspecten van het

voorgenomen huwelijk hebben gelegen, zoals verboden graden en buitentrouw.

1465. Dat de Verenigde Waterlanders en Vlamingen en Groninger Oude Vlamingen in de achttiende eeuw

niet met katholieken huwden, komt overeen met de bevindingen van Paping. Hij deed onderzoek

naar het percentage huwelijken tussen katholieken en protestanten in de Ommelanden in de periode

1731-1800. In deze periode bleek van de gehuwden 95 procent van de protestanten niet met een

katholiek te huwen, zie: R.F.J. Paping, ‘Twee geloven op één kussen. Gemengde huwelijken tussen

katholieken en protestanten in de Groninger Ommelanden 1731-1800. Een voorlopige inventa-

risatie’, Gruoninga 40 (1995) 128.

1466. Dat valt af te leiden uit de problematische huwelijksplannen van Wensing, zie par. VIII.2.4.

1467. SAA, VDGA, inv. nr. 1397, Genealogische aantekeningen over enige doopsgezinde geslachten,

samengesteld en verzameld door Huizinga (19e eeuw).
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Het tweetal doorstond de vrijdagbijeenkomst. De drie donderdagen daarop

werd vervolgens het voorgenomen huwelijk binnen de Groninger Oudvlaamse

gemeente afgekondigd. Huizinga berichtte daarover:

‘en ben alzoo na drie weken gevrijt te hebben den 28sten January, donderdag s

avonds de bruydegom geworden.’

Op 6 februari bezocht Huizinga met een gevolmachtigde van Ploegh de commissa-

rissen tot de huwelijkse zaken. Na de examinatie en toestemming om hun voorge-

nomen huwelijk te mogen laten afkondigden, volgden op 7, 14 en 21 februari de

afkondigingen in één van de drie gereformeerde hoofdkerken van de stad.1468

De door Huizinga beschreven gang van zaken toont dat de nieuwe stedelijke

regeling tot een verlenging van de procedure had geleid. Het primaat lag nog

steeds bij de Groninger Oudvlaamse gemeente, omdat hun examinatie voorafging.

Huizinga’s opmerking dat hij zich zelf al bruidegom beschouwde na de drie

ongehinderde afkondigingen in de Groninger Oudvlaamse gemeente maakt duide-

lijk dat hij meer gewicht hechtte aan de goedkeuring van zijn gemeente dan aan die

van de stedelijke overheid en de overige stadsbevolking.

De Groninger Oude Vlamingen hebben waarschijnlijk nog tot circa 1735

een eigen examinatie aan de stedelijke vooraf laten gaan. Een aantal bewaard

gebleven brieven van trouwlustige doopsgezinden wijst in die richting.1469 De

brieven zijn geschreven door of namens doopsgezinde mannen van buiten de stad

die een bepaalde vrouw, behorend tot de stad-Groninger gemeente van Groninger

Oude Vlamingen, als echtgenote op het oog hadden. De brieven waren waarschijnlijk

geschreven, omdat de betrokken mannen zelf niet in de gelegenheid waren bij de

broederlijke huwelijksexaminatie aanwezig te zijn.1470De tijd die gemoeid was met

de huwelijksafkondiging van Etta Alring (1747-1767) laat de mogelijkheid open dat

zelfs nog in 1762 een voorafgaande broederlijke huwelijksexaminatie voorkwam in

bijzondere gevallen. In casu was de beoogde bruid uitzonderlijk jong: 15 jaar.1471

1468. Tegelijkertijd met de gereformeerde kerken werd het voorgenomen huwelijk ook afgekondigd in de

vermaning van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen. Dat was niet standaard. Huizinga

behoorde weliswaar tot de gemeente van Groninger Oude Vlamingen, Ploegh was echter lidmaat

van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen.

1469. RHC GrA, DGG, inv. nr. 1, Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. De bewaard gebleven

brieven dateren uit 1719-1735.

1470. Om onbekende redenen volgde niet altijd een huwelijk in de betrokken gevallen. Zo wilde ene

Fekke Sijpkes huwen met Catalijntje Alles (1707-1774), de dochter van vermaner Alle Derks. Zij

zou pas tweeënhalve jaar later huwen met Jan Stevens van Delden (1711-1759) uit Deventer.

1471. In een brief van 13 februari 1762 liet de moeder van Etta weten dat ze met haar dochter

geresolveerd is om ‘op den 10 deeser’ het aanzoek van Gerrit van Olst Azn publiek te permitteren.

Als daarmee 10 maart is bedoeld, zou de maand maart gebruikt kunnen zijn voor de Oudvlaamse

afkondigingen. Of bedoelde ze daarmee de maand april? Blijkens het proclamatieboek bezocht

Gerrit van Olst inderdaad op zaterdag 10 april 1762 de commissarissen tot de huwelijkse zaken.

Vanaf zondag 11 april vonden de drie zondagse afkondigingen in de gereformeerde kerken plaats.

Had Etta’s moeder enkel twee maanden bedenktijd gevraagd en was van broederlijke examinatie

geen sprake?
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Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat deze extra broederlijke examinatie

(toekomstige) lidmaten naar uitwegen deed zoeken. Notulen van de sociëteits-

vergaderingen van de Groninger Oude Vlamingen maken geen melding van

geschillen over de uitkomst van examinaties. Evenmin weken leden van Groninger

Oudvlaamse families uit naar andere kerken in de stad om daar hun huwelijk

te laten bevestigen. Zij die dat vóór 1740 wel deden, waren doorgaans nog

geen lidmaat van de gemeente, maar frequenteerden de bijeenkomsten van de

collegianten. Laatstgenoemden huwden namelijk doorgaans in gereformeerde

kerken.1472 In de gevallen dat na 1740 buiten de eigen vermaning werd gehuwd,

betrof het, behalve collegianten, vooral gemengde huwelijken.

Verhindering van een huwelijk door de geloofsgemeente leidde waarschijnlijk

evenmin tot een huwelijksbevestiging buiten de stad. In het geval een lidmaat buiten

de stad huwde was meestal één of beide partners buiten de stad geboren. Ontwijking

van de broederlijke huwelijksexaminatie lijkt dus niet aan de orde te zijn geweest.

Een rol zal daarbij hebben gespeeld de sociale druk die uitging van de geloofs-

gemeente. Na de huwelijksbevestiging was men toch weer op de geloofsgemeen-

schap aangewezen, indien men er bij wilde horen en niet wilde verhuizen.1473

Of voorgenomen huwelijken van Zwitsers en Vlamingen vooraf aan een

vergelijkbare broederlijke huwelijksexaminatie onderworpen werden, is onbekend.

Dat is wel aannemelijk, omdat de Zwitserse geloofsopvattingen het dichtst die van

de Groninger Oude Vlamingen naderden. Bij de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen ontbrak waarschijnlijk de broederlijke examinatie al zeven jaar na de

resolutie van 19 december 1698, althans Huizinga repte er niet over.

Door de procedure van broederlijke examinatie te handhaven, beschikte de

gemeente van de Groninger Oude Vlamingen (langer) over een extra instrument

om buitentrouw tegen te houden dan de Verenigde Waterlanders en Vlamingen.

Dat verklaart het verschil in de mate waarin buitentrouw voorkwam bij deze twee

gemeenten in de periode 1700-1740.

Buitentrouw onder de verschillende protestantse richtingen rekende de stedelijke

overheid niet tot haar taak. Art. 4 jo 5 (II) HOW besteedden daaraan dan ook geen

aandacht.

Tot besluit

De samenstelling van de twee grootste doopsgezinde gemeenten maakte het voor

mannelijke lidmaten gemakkelijker om in eigen kring een huwelijkspartner te

vinden dan voor de vrouwelijke. Ook tijdens de krimp van deze gemeenten bleven

vrouwelijke lidmaten oververtegenwoordigd. Tenzij deze vrouwen de ongehuwde

staat verkozen, hebben zij minder gevolg kunnen geven aan de norm dat voor een

goed huwelijk binnentrouw vereist was.

1472. Ondanks hun organisatiegraad moet de groep collegianten in de stad Groningen niet als een

afzonderlijke doopsgezinde gemeente worden aangemerkt, zie par. II.2.

1473. Overigens, ontduiking was mogelijk door de voorgenomen doop uit te stellen tot na de huwelijks-

bevestiging. Niet-lidmaten mocht de gemeente immers niet examineren. Echter, daarmee werd het

probleem alleen maar verlegd naar het moment dat iemand lid wilde worden.
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Daarnaast speelde nog een factor een rol. Door de toegenomen welvaart van

vele gemeenteleden nam de mogelijkheid op een sociaaleconomisch gelijke

huwelijkspartner in eigen kring af voor de lagere sociale lagen, waaruit de twee

grootste gemeenten bestonden. Vooral armere vrouwen die niet wilden buiten-

trouwen, moeten daardoor vaker ongewenst ongehuwd gebleven zijn.

De toegenomen welvaart van de bovenlagen van de twee grootste gemeenten

had overigens ook een negatief effect op het huwelijksperspectief van trouwlustige

mannen en vrouwen die daartoe behoorden. Hun afkeer van buitentrouw en

standsbesef bracht hen in een steeds lastiger positie op de huwelijksmarkt in de

loop van de achttiende eeuw.1474 Zij bleven vaker dan voorheen ongehuwd met

accumulatie van vermogen binnen deze families ten gevolge.

VIII.2.2. Leeftijdsverschil echtgenoten

Naar opvatting van moralisten in de achttiende eeuw dienden echtgenoten in

leeftijd niet te veel van elkaar te verschillen om een goed huwelijk te hebben.1475

Erasmus pleitte in zijn Christiani matrimonii institutio (1526) al voor gelijkheid op

basis van leeftijd tussen huwelijkspartners. Over de opvattingen van stad-Gronin-

ger doopsgezinden over de ideale leeftijd van huwelijkspartners is weinig be-

kend.1476Uit het hierboven gesignaleerde huwelijksgedrag van de Groninger Oude

Vlamingen valt echter wel iets af te leiden. Bij gebrek aan nadere gegevens

betreffende de huwelijksleeftijd van de overige huwenden in de stad Groningen,

kan deze uitkomst niet in de lokale context worden geplaatst.

Leeftijdsverschil

De gemiddelde huwelijksleeftijden van de Groninger Oude Vlamingen lagen dicht

bij elkaar in de achttiende eeuw.1477 Aanwijzingen ontbreken dat de gehuwde

lidmaten van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen in de stad daarvan

afweken. Als de gehuwde lidmaten van beide gemeenten meer dan enige jaren

in leeftijd van hun huwelijkspartner verschilden, dan was dat doorgaans maximaal

tien jaar. De bruidegom was dan meestal de oudere.

Leeftijdsverschillen van tien tot twintig jaar zijn bij de lidmaten van de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen in de stad niet aangetroffen, bij de Groninger Oude

1474. Zie par. VIII.2.

1475. Haks, Huwelijk en gezin, 106.

1476. In een brief van 1 mei 1717 van de stad-Groninger doopsgezinde Jacob Derks Huizinga (1659-

1736) kwam het huwelijksaanzoek van de 39-jarige weduwnaar Tobias Alberts aan de twintigjarige

Trijntje Jans van Geuns ter sprake. Huizinga had met zijn vrouw en kinderen het leeftijdsverschil

tussen de twee besproken en zij raadden de vader van de jonge vrouw eensgezind het huwelijk af.

De man was volgens hen te oud. Tegen de tijd dat zijn vrouw in de kracht van haar leven zou zijn,

zo voerde Huizinga als bezwaar op, zou de man aan het ‘ofslijten’ zijn. Daarnaast achtten zij het

bezwaarlijk dat de voorkinderen van Tobias bijna even oud waren als Trijntje zelf, zie: A.M.

Cramer, ‘Brief betreffende den stamvader der familie Van Geuns hier te lande, en de nederigheid

der oude doopsgezinden, met name der Oude Vlamingen’, Doopsgezinde lectuur ter bevordering

van Christelyke kennis en godzaligheid 3 (1858) 329-330. Het huwelijk zou uiteindelijk niet

doorgaan. Met Pinksteren 1718 huwde Trijntje met Sieuke Harmens Alring.

1477. Zie par. II.3.3.: tabel II.9.
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Vlamingen in slechts enkele gevallen. Opmerkelijk is dat in die gevallen bijna iedere

keer de bruid jonger was dan twintig jaar, wat op zich zelf al weer een uitzondering

was in stad-Groninger doopsgezinde kringen.1478 Bovendien behoorden in deze

gevallen beide echtgenoten tot de doopsgezinde bovenlaag.1479Financiële belangen

hebben mogelijk een rol gespeeld bij het verlenen van de vereiste toestemming aan

de minderjarige bruid.

De 32-jarige Willem Jacobs Hesselink (1752-1803) en zijn zestienjarige bruid

Trijntje Alberts Hesselink (1768-1841) (afb. 28) hadden nog niet van hun ouders

geërfd ten tijde van hun voorgenomen huwelijk. Het financiële belang van het

huwelijk valt daarom minder vast te stellen.

In het geval van de 28-jarige Gerrit van Olst Azn (1734-1807) en zijn vijf-

tienjarige bruid Etta Alring (1747-1767) is dat duidelijker waarneembaar. Afkomstig

uit een familie van gegoede kooplieden zal Van Olst zich rond 1762 hebben

georiënteerd op mogelijkheden voor een eigen koophandel. Aan de Hoge der A

was op dat moment een azijnfabriek gevestigd, waarvan de doopsgezinde eigenaar

kort tevoren onverwacht was overleden. Het bedrijf werd sindsdien voortgezet door

de weduwe, die slechts één vijftienjarige dochter had. Bij de overwegingen van de

moeder om in te stemmen met een huwelijk van haar kind zal de continuïteit van het

bedrijf een rol kunnen hebben gespeeld. Van Olst heeft de fabriek na het huwelijk

inderdaad tot aan zijn dood voortgezet.

Van Olst heeft wellicht ook overwogen de zestigjarige weduwe te huwen.

Afgezien of betrokkenen daartoe genegen waren, een dergelijk groot leeftijds-

verschil zou in stad-Groningse doopsgezinde kringen hoogst ongebruikelijk zijn

geweest. Onder de Groninger Oude Vlamingen kwam dat in de achttiende eeuw

slechts tweemaal voor in de stad. In 1783 huwde bijvoorbeeld de 57-jarige Aaltje

Izaaks Miedema, dochter van een diaken, met de dan 28-jarige Joseph Simon

Muller. Voor de bruid was het haar derde huwelijk.1480

Ook bij de Verenigde Waterlanders en Vlamingen in de stad was, voor zover

bekend, in de achttiende eeuw slechts één keer sprake van een generatieverschil

tussen bruidegom en bruid. In 1753 huwde de 31-jarige monsieur Jan Blijdesteijn

met de op dat moment 52-jarige juffer Angenieta Blijdenstein.

Leeftijdsverschillen van meer dan tien jaar of zelfs een generatieverschil tussen

echtgenoten waren dus zeer uitzonderlijk onder stad-Groninger doopsgezinden in

de achttiende eeuw. De norm dat huwelijkspartners van ongeveer gelijke leeftijd

dienden te zijn, was tot circa 1740 bij de Groninger Oude Vlamingen iets

makkelijker te handhaven vanwege de broederlijke examinatie. Echt nodig was

dat waarschijnlijk niet, dat toonde het gedrag op dit punt van de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen die het zonder deze examinatie stelden.

1478. Leeftijden van bruiden en bruidegommen die de minimumleeftijd van art. 24 (I) SNC naderden, zijn

bij de stedelijke doopsgezinden niet aangetroffen.

1479. Volgens Knappert was het niet ongewoon in deftige kringen in de achttiende eeuw dat zestienjari-

gen in het huwelijk traden, zie: Knappert, Verloving en huwelijk, 81.

1480. Een tweede geval betrof het derde huwelijk van uurwerkmaker Claas Heertes Bakker (1741-1821)

in 1796 met Elisabeth Hindriks (ca. 1771-1853). Gezien de inhoud van hun huwelijksvoorwaarden

was Hindriks mogelijk een dienstbode van Bakker, zie par. IX.2.1.
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Het voorgaande wijst er voorts op dat het onder de stedelijke doopsgezinden

sociaal geaccepteerder was, dat een flink oudere man een minderjarige vrouw huwde,

mits hij niet een generatie in leeftijd van haar verschilde, dan andersom. Stad-

Groninger doopsgezinde vrouwen hadden deze vrijheid kennelijk niet. Volwassen

doopsgezinde vrouwen in de stad huwden nooit een minderjarige man in de

achttiende eeuw.

Voorts kwam het bij uitzondering voor dat een volwassen man een vrouw van

een oudere generatie huwde. Volwassen vrouwen hadden ook deze vrijheid

kennelijk niet. Geen enkele doopsgezinde volwassen vrouw trad in het huwelijk

met een man van een oudere generatie. Uit het voorgaande vloeit voort dat niet

aannemelijk is dat de doopsgezinden, behorend tot de twee grootste gemeenten, uit

geldelijk gewin met veel oudere partners huwden.

Tenslotte, opvallend is eveneens dat de aangetroffen uitzonderingen zich vooral

voordeden in de gegoede doopsgezinde bovenlaag. Zij konden zich kennelijk

makkelijker een uitzondering op sociaal wenselijk gedrag permitteren dan anderen.

VIII.2.3. Vrijheid van huwelijkspartnerkeuze?

Uit de briefwisselingen aangaande de zoektocht naar een huwelijkspartner van

Jacob van Geuns, behorende tot de Verenigde Waterlanders en Vlamingen, blijkt

dat hij een grote mate van vrijheid kreeg van zijn ouders.

Haks stelde vast dat in het gewest Holland de huwelijkspartnerkeuze formeel vrij

was en dat liefde als motivatie bij het huwelijk werd toegestaan, of zelfs aangemoe-

digd in de achttiende eeuw, juist bij de onderkant van de samenleving en de lagere

middengroepen.1481 Haks neemt aan dat ouders in de hoogste Hollandse kringen

strakker de teugels in handen hadden bij de huwelijkspartnerkeuze van hun kinderen,

omdat schakingen in deze kringen vaker voorkwamen dan bij lagere sociale

groepen.1482Deze opvatting past bij die van Shorter die meent dat huwelijkspartner-

keuze uit liefde ontstond bij lagere volksklassen in de achttiende eeuw.1483

Over de mate van vrijheid van huwelijkspartnerkeuze in de stad Groningen is

weinig bekend. Naar het aantal schakingen in het gewest Stad en Lande is bijvoor-

beeld geen onderzoek verricht.1484Het is denkbaar dat de huwelijkspartnerkeuze vrij

1481. Haks, Huwelijk en gezin, 228.

1482. Ibidem, 227. Overigens is ook denkbaar dat de hoogste kringen zich eventuele nadelige financiële

consequenties van een schaking, zoals onterving, beter konden permitteren dan andere leden van de

samenleving die het daarom wel uit hun hoofd lieten.

1483. Shorter, The making of the modern family (New York 1975) 148-161 en 165-167. Noordam

constateerde hetzelfde in Maasland in de achttiende eeuw, zie: D.J. Noordam, Leven in Maasland.

Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in de achttiende en het begin van de negentiende

eeuw

Hollandse studiën 18 (Hilversum 1986).

1484. In ‘doopsgezinde’ kring is één schaking bekend. De gereformeerde H.C. Hoising (ca. 1720-1781)

huwde in 1757 in tweede echt met Ettje Derks Modderman (1708-1761). Zijn eerste huwelijk had

hij afgedwongen door de gereformeerde J.J.S. Douglas te schaken. Zie hierover: P. Spierenburg,

Zwarte schapen. Losbollen, dronkaards en levensgenieters in achttiende-eeuwse beterhuizen

Publikaties van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, Erasmus Universiteit

Rotterdam, Maatschappĳgeschiedenis 18 (Hilversum 1995) 24-26.
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was, omdat gedurende de gehele achttiende eeuw de huwelijksleeftijden van

Groninger Oudvlaamse bruidsparen dicht bij elkaar lagen. Een groter leeftijds-

verschil tussen echtgenoten, zou op aansturing vanuit de familie kunnen wijzen.1485

Schaarse bronnen doen vermoeden dat Groninger Oude Vlamingen over het

algemeen niet werden gekoppeld, zoals Voolstra veronderstelde bij de Dantziger

Oude Vlamingen.1486Voorts zijn geen voorbeelden bekend van testamenten waarin

doopsgezinde ouders hun kind belemmerden in de vrijheid om een huwelijks-

partner te kiezen.1487De rol van ouders lijkt beperkt te zijn geweest tot aanwijzin-

gen. Uit diezelfde schaarse bronnen spreekt vooral ouderlijke bezorgdheid.

Linnenreder Jacob Harms Alring (1702-1762), woonachtig in Leer (Oost-Fries-

land), was vader van een aantal huwbare dochters die tot de huwelijkskandidaten van

doopsgezinde jongemannen uit de stad Groningen gerekend kunnen worden. In een

van zijn brieven berichtte Alring over het op handen zijnde huwelijk van zijn dochter

Hester. Hij benadrukte daarin zijn genegenheid voor haar:

‘Hetie ziet mij na an, heb daar ock veel onder te liden dat ik haar zal missen, zy

heft noet onwilligh gewest’

en hij merkte op:

‘hadde ick Hetie cunnen brengen an emant dat zy gemackelick door dit leven coen

comen, zouw het jaa grag daen hebben.’
1488

Zijn vaderlijke bezorgdheid was mede door zijn geloof ingegeven, zo blijkt

verderop in zijn brief:

‘ik hope dat onse liven heme[l]sse vader die wil haar segen en bewaren, dat als zy

an het einde van haar leven magh graeken salligh magh worden daar het alle an is

gelegen.’
1489

Ook de weduwe Alring-Modderman, een verre verwante van voornoemde linnen-

reder, verwoordde haar bezorgdheid en betrokkenheid in deze fase van het leven

van haar dochter Etta en schreef:

1485. Zie par. II.3.3.

1486. S. Voolstra, ‘Huiskopers of Dantziger Oude Vlamingen’, Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 29

(2003) 114.

In het geval van de Groninger Oude Vlamingen blijkt uit drie bewaard brieven dat mannen een

aanzoek deden aan een meisje waarop deze en haar familie in beraad ging, zie: NHA, VMT, inv. nr.

104: brief van Trijntje Alring-Modderman, 13 februari 1762, Groningen, SAA, AFB, inv. nr. 1273:

brief van Jacob Harms Alring, 29 januari 1751, Leer, en A.M. Cramer, ‘Brief betreffende den

stamvader der familie Van Geuns’, 329-330.

1487. Zie hierover bijvoorbeeld: H. Kooiker, ‘Belemmering van de vrijheid van huwelijkskeuze door

voorwaarden in testamenten in de negentiende eeuw’, in: R. van den Berg, O.E. Tellegen-Couperus

en W.J. Witteveen (red.), Tussen recht en geschiedenis. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van de

negentiende en twintigste eeuw. Studiedag Tilburg 1995 (Tilburg 1996) 221-235.

1488. SAA, AFB, inv. nr. 1273: brief van Jacob Harms Alring te Leer, 29 januari 1751.

1489. Ibidem.
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‘van wat gewigte het voor een ouder is een kind ten huwelijk te geeven en wel een

goed huwelijk daar men den zeegen des Alderhoogsten in verwagten kan’.
1490

Als ouder van een minderjarige diende zij toestemming voor het huwelijk te geven.

Ze wilde slechts een besluit over haar dochter nemen

‘dien haar tijdelijk geluckig kan maaken en eeuwig haar zielenwens vervullen.’

Deze keuze diende zowel voor haar dochter als voor de weduwe zelf ‘hier in de tyd

en namaals best’ te zijn. Behalve van ingewonnen adviezen van naaste familie-

leden, verwachtte de weduwe nadrukkelijk hulp van gebed. Ze vroeg ook naaste

familieleden voor de juiste keuze te bidden:

‘ik bid uiwe myne herte vrinden, treed met mij en myn lieve kind voor den troon

der goddelyke mayesteyd dat die ons na zynen raad bestiere, ons na den geest

verligt, met zyn genade en cragt versterke om dan een keuse te doen, na zyn

Heylige wille zoo als het voor myn dochter en my hier in de tyd en namaals best

is, ik dit waarde vrinden niet sonder traanen schryven, dat met diepe versuchtingen

over dit gewigtig stuk ben aangedaan, dus laat uwe dit niet verwonderen, alzo het

voor een van beyder leven is, zo het haar saak mogt worden en het eeuwige wel

hangt daar grootendeel van aff ‘

Ze besloot deze vrome woorden vervolgens routineus met

‘en wat dies meer is enz. ‘
1491

Het zal overigens niet verbazen dat niet iedere trouwlustige diep over zijn besluit

nadacht. In elk geval niet Hindrik Tyabbes, behorend tot een doopsgezinde gemeente

in Appingedam. Hij schreef op 23 februari 1725 aan de vermaners van de Groninger

Oude Vlamingen in de stad Groningen dat hij graag met ene Anye Jacobs wilde

huwen. Dat liep kennelijk niet goed af. Binnen vier maanden zond hij alweer een

brief. Dit keer was zijn verzoek gericht op ene Nantie Geerts. Met laatstgenoemde

trad hij datzelfde jaar nog in het huwelijk.1492

VIII.2.4.Wettelijke beperkingen

Inleiding

Stad-Groninger doopsgezinden traden niet in het huwelijk met katholieken in de

achttiende eeuw. Evenmin kozen zij voor een joodse huwelijkspartner. Of dat een

gevolg was van de genoemde wetgeving of van de eigen (geloofs)overtuiging,

blijft open.1493

1490. NHA, VMT, inv. nr. 104: brief van Trijntje Alring-Modderman te Groningen aan haar oom en moeij

Taan te Oost-Zaandam, 13 februari 1762, Groningen.

1491. Ibidem.

1492. RHC GrA, DGG, inv. nr. 1.

1493. Zie par. V.3.2.
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De besproken verboden graden regeling zou een krimpende geloofsgemeente,

waarvan de leden voor een huwelijkspartner sterk gericht waren op de eigen groep,

problemen hebben kunnen bezorgen, met een verhoogd aantal ongehuwde lidma-

ten ten gevolge.

Het onderzoek van Haks naar het dispensatiebeleid van de Staten van Holland

leverde slechts zeventig verzoeken om dispensatie van verboden huwelijken op

van christelijke inwoners in de jaren 1580-1795.1494Huussen telde in achtduizend

onderzochte criminele vonnissen slechts 24 personen die in Friesland betrokken

waren bij een proces wegens overtreding van de verboden graden in de periode

1701-1811.1495 De beperkingen voor christelijke huwelijken wegens verboden

graden vielen in deze gebieden kennelijk mee in de praktijk, althans men wilde in

weinig gevallen het verboden huwelijk doorzetten. Deze zeer geringe aantallen

verzoeken om dispensaties ontmoedigen een tijdrovend dispensatieonderzoek in het

gewest Stad en Lande om aldus vast te stellen of doopsgezinden in hun huwelijks-

partnerkeuze werden belemmerd door de verboden graden regeling.1496 Van een

dergelijk onderzoek is te weinig te verwachten.1497Vruchtbaarder is vast te stellen of

de stedelijke doopsgezinden, ondanks endogamie, net als de Friese adel, Goudse en

Hoornse elite, een neef-nicht huwelijk afkeurden wegens inbreuk op de eerbaar-

heid.1498Dat zou namelijk de huwelijkspartnerkeuze beperken. Het antwoord op deze

1494. Haks, Huwelijk en gezin, 43-44.

1495. Huussen jr., ‘Verboden graden van bloed- en aanverwantschap rond 1800’, 228.

1496. Er is in elk geval één dispensatieverzoek bekend van de doopsgezinde Christoffer Medendorp. Hij

wilde in 1776 in het huwelijk treden met de tante van zijn overleden vrouw, zie: RHC GrA, toegang

1462, Weeskamer, 1613-1835, inv. nr. 12, Requesten en andere ingekomen stukken 1750-1811. Uit

een steekproef onder huwelijken van de bovenlaag van de Groninger Oude Vlamingen in de

periode 1750-1780 blijkt, dat zeker in twee gevallen sprake was van een huwelijk waarbij de

verboden graden werden overtreden. In 1760 huwde Aaltje Izaaks Hulshoff (1739-1814) met

Teunis Hindriks Hulshoff (1729-1795). De bruid was een achterkleinkind van Berend Jans

Hulshoff, de bruidegom was van hem een kleinzoon. In 1761 huwden Bougje Gerrits Arkema

(1732-1799) en Jan Derks van Delden (1733-1813). Zij was via haar moeder een zesde graads

nazaat van Berend van Delden, terwijl hij van hem een vijfde graads nazaat was. In beide gevallen

ging de bloedverwantschap zo veel generaties terug, dat het nog maar zeer de vraag is of partijen

zelf van de verboden graden hebben geweten, toen ze de vragen van de commissarissen tot de

huwelijkszaken moesten beantwoorden in verband met art. 4 en 5 (II) HOW.

In twee andere gevallen speelde de volgorde van de huwelijken een rol om strijd met de verboden

graden te voorkomen. In 1730 huwden bijvoorbeeld Alle Pieters Medendorp (ca. 1705-1756) en

Frouke Stoffers Meringa (1702-1736), in 1734 hertrouwde vervolgens de vader van Medendorp

met de moeder van Meringa. In omgekeerde volgorde was het huwelijk van Medendorp en Meringa

niet mogelijk geweest: de aanstaande echtelieden zouden dan immers als elkaars broer en zuster

worden aangemerkt. Een vergelijkbare situatie deed zich voor in de familie Hulshoff. Berend

Abrahams Hulshoff (1706-1793) huwde in 1731 met Jantje Alderts Rosinga (1708-1788). In 1737

hertrouwde vervolgens de vader van Hulshoff met de moeder van Rosinga (afb. 69).

1497. Het door C.L. ten Cate gesignaleerde leviraatshuwelijk van twee doopsgezinden (weduwe hertrouwde

met broer van haar overleden man) is waarschijnlijk een curiositeit. In de stad Groningen is niet één

vergelijkbaar geval aangetroffen. Zie: C.L. ten Cate, ‘Leviraatshuwelijk van een Twentse Oude

Vlaming rond 1700’, Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 15 (1989) 115-120.

1498. Kuiper telde slechts zes gevallen in de achttiende eeuw, zie: Kuiper, Adel in Friesland, 123-124.

Ook kwamen huwelijken tussen neef en nicht weinig voor bij de stedelijke elite van Gouda en

Hoorn, zie: De Jong, Met goed fatsoen, 147 en Kooijmans, Onder regenten, 125.
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vraag is temeer van belang, omdat de Groninger Oude Vlamingen nog aan het einde

van de zeventiende eeuw zelfs huwelijken afkeurden tussen achterneef en -nicht.

Neef-nicht huwelijken

Onder Groninger Oude Vlamingen leefde aan het einde van de zeventiende eeuw

de opvatting dat een huwelijk tussen achterneef en -nicht niet was toegestaan, zo

blijkt uit de problemen waarin Christoffer Wensing (1659-1703) verzeild raakte,

toen hij in het huwelijk wilde treden in 1681. De vaders van Wensing en zijn

verloofde waren neven van elkaar. Ook na twee vergaderingen met afgevaardigden

van naburige geloofsgemeenten konden de Groninger Oude Vlamingen niet

instemmen met dit huwelijk wegens gemelde verwantschap. Het voorgenomen

huwelijk werd daarom geagendeerd op de sociëteitsvergadering. Een meer-

derheid van de aanwezigen op deze vergadering besloot, anderhalf jaar later,

uiteindelijk ‘met kommer’ in te stemmen met het huwelijk. Aan de instemming

was de voorwaarde verbonden dat men in het vervolg altijd dergelijke huwe-

lijken zou afraden en ze in een nader geval van bloedverwantschap nooit zou

toestaan, dan na verkregen instemming van alle bij de sociëteit aangesloten

gemeenten.1499

Ook al vonden met name gegoede stad-Groninger doopsgezinden hun huwe-

lijkspartners in Deventer, Oost-Friesland, Overijssel, Sneek of de Zaanstreek, de

strenge opvatting die zelfs huwelijken tussen achterneef en -nicht verbood, was niet

vol te houden. Juist voor de gegoede bovenlaag van de twee grootste doopsgezinde

gemeenten was minder keuze om in eigen kring te huwen. In 1695 volgde al in de

stad Groningen het huwelijk tussen Abraham Alberts Block (ca. 1673-1696/7) en

zijn achternicht Eefje Hindriks van Calcar (ca. 1672-1705/6). Opmerkelijk genoeg

waren beiden nauw verwant aan verschillende vermaners en diakenen.1500 In de

periode 1750-1780 werden inmiddels twee op de drie huwelijken binnen de

Groninger Oudvlaamse bovenlaag bevestigd tussen tussen achterneven en -nichten

en achter-achterneven en -nichten.

Huwelijken tussen neef en nicht bleven daarentegen een zeldzaamheid in de

gegoede stad-Groninger doopsgezinde kringen in de achttiende eeuw, terwijl juist

zij veel sterker kerkelijke buitentrouw bleven afwijzen.1501Opvallend is dat nauwe

1499. J.G. de Hoop Scheffer, ‘Trouwen in de familie’, Doopsgezinde Bijdragen 19 (1879) 12-13.

1500. Abraham Alberts Block was een kleinzoon van Oudste Arend Jans Block (1610-1679). Eefje

Hindriks van Calcar was van moederszijde een kleindochter van Arends broer Egbert Jans (1619-

1654).

1501. Gevonden is een elftal huwelijken: Martje Popkes van Delden (1740-1793) huwde in 1787 haar

neef Jacob Mattheussen van Calcar (1738-1824), Hindrik Popkes van Delden (1742-1807) huwde

in 1779 zijn nicht Heiltje Mattheussen van Calcar (1743-1780), Gerrit Gerrits van Calcar (1717-

1784) huwde in 1741 met Anneke Berends van Calcar (1710-1774), Martje Teunis ten Cate (ca.

1773-1812) huwde in 1797 haar neef Jan Davids (1765-1821), Willem Jacobs Hesselink (1752-

1803) huwde in 1784 Trijntje Alberts Hesselink (1768-1841), Jacob Jacobs Hesselink (1748-1819)

huwde in 1783 met Jantje Freriks Hesselink (1760-1826), Jacob Willems Hesselink (ca. 1789-1868)

huwde in 1811 met Anna Derks Hesselink (1791-1879), Derk Teunis (1701-1745) huwde in 1730

met Martje Jans van Delden (1695-1746) en Jan Modderman (1700-1755) huwde in 1733 met Ettje

Derks Modderman (1708-1761). Bij de Verenigde Waterlanders en Vlamingen huwde Jan van

Delden (1700-1770) in 1729 met Sofia de Booser (1704-1758) en Willem de Booser (1665/6-1722)

in 1693 met Grietje Frederiks Torringa.
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verwantschap tussen echtelieden binnen bepaalde families op minder bezwaar

stuitte.1502

VIII.2.5. Standsverschillen als huwelijksbelemmering

‘Dat plan van huwlijk van dr. R. frappeert mij – dat zal ook garen scheering zijn

met zijden inslag! Mij dunkt ik had gepaster vrouw voor dien man geweten.’
1503

Inleiding

Naast de al in dit hoofdstuk genoemde factoren die een rol speelden bij de

huwelijkspartnerkeuze, was ook de gesignaleerde gelaagdheid van de stadsbevol-

king en van de stedelijke doopsgezinden van groot belang.1504 De onderlinge

verschillen uitten zich in een standsbesef die, op een zo regionaal georiënteerde

huwelijksmarkt als de stad-Groningse, een extra hindernis opwierp tijdens

de zoektocht naar een geschikte en geaccepteerde huwelijkspartner. De stedelijke

doopsgezinde bovenlaag maakte het zich daarbij nog extra moeilijk door het langst

vast te houden aan een huwelijk binnen de eigen denominatie. Het afnemend aantal

potentiële huwelijkskandidaten maakte de spoeling nog dunner.

Dat op de hoeveelheid geld van de (familie van de) huwelijkskandidaten werd

gelet, was algemeen in de Republiek. In achttiende-eeuwse geschriften, zoals De

Denker, kwam veelvuldig het economische aspect van een huwelijk ter sprake: de

huwelijksband als geldband. Schrijvers trokken flink van leer tegen huwelijken

louter gebaseerd op financieel gewin.1505

Een aantal achttiende-eeuwse schrijvers, zoals de doopsgezinde predikant Willem

de Vos, J.F. Martinet en IJ. van Hamelsveld, achtten liefde tussen echtelieden de

grondslag voor een huwelijk.1506 In regentenkringen heeft genegenheid of liefde in

veel gevallen een rol gespeeld bij het aangaan van een huwelijk. Verschillende

onderzoeken naar stedelijke elites wijzen in die richting.1507Voor de overige lagen

van de bevolking is het ongewis of liefde dan wel de financiën de doorslag gaven.

Stad-Groninger doopsgezinden verloren in elk geval het financiële aspect van

een huwelijk niet uit het oog, zo zal duidelijk blijken uit de door hen opgemaakte

huwelijksvoorwaarden.1508 Daarmee weken ze waarschijnlijk niet af van de

1502. Binnen de familie Hesselink bleven ook in de eerste helft van de negentiende eeuw huwelijken

tussen achterneven en -nichten uit eigen familie voorkomen. In 1808 huwde Jan Mattheussen

Hesselink (1784-1861) met Martha Derks Hesselink (1786-1822), in 1825 huwde dezelfde Jan

Mattheussen Hesselink met Heiltje Hesselink (1791-1875) (afb. 108) en in 1850 huwde Jacob

Abrahams Hesselink (1826-1910) met Bregje Freriks Hesselink (1828-1908).

1503. Fragment uit een brief, 6 maart 1804, van prof. dr. Matthias van Geuns over de huwelijksplannen

van de stad-Groninger doopsgezinde med. dr. J(o)an(nes) Reijnders (1759-1814), zie: Van Eeghen,

Meniste vrijage, 127-128.

1504. Zie hoofdstuk IV.

1505. Zie bijvoorbeeld aangehaalde literatuur in: Haks, Huwelijk en gezin, 108 en 263, noot 15.

1506. Zie de door Haks, Huwelijk en gezin, 109 en 263, noot 18, aangehaalde literatuur.

1507. Feenstra, Spinnen in het web, 238; De Jong, Met goed fatsoen, 143-145, 147 en 157 en Prak,

Gezeten burgers, 179-180.

1508. Zie hoofdstuk IX.
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overige stad-Groningers. Volgens bovengenoemde Groninger jurist Paulus Laman

was het bijvoorbeeld algemeen bekend dat bij het aangaan van een huwelijk zeer

veel acht werd gegeven op de inkomsten van de toekomstige echtgenoten.1509

Behalve uit de inhoud van de te onderzoeken huwelijksvoorwaarden, blijkt

deze financiële kant van het huwelijk ook een enkele keer uit correspondentie van

doopsgezinden.1510 Vader en zoon Van Geuns refereerden bijvoorbeeld in hun

hierboven genoemde brieven, meermalen naar de financiële vooruitzichten van een

‘voorwerp’. Ook de al eerder aangehaalde doopsgezinde linnenreder, Jacob Harms

Alring (ca. 1702-1764) liet in zijn correspondentie blijken dat de financiële

vooruitzichten van zijn aanstaande schoonzoon niet aan zijn aandacht waren

ontsnapt. Toen zijn dochter Hester in het huwelijk ging treden, berichtte de vader

dat heugelijke nieuws per brief aan een zakenrelatie. Als enige vermeldens-

waardige informatie over de aanstaande schoonzoon en diens familie selecteerde

hij de informatie die een rol speelde bij de erfrechtelijke vooruitzichten van de

jongeman: de leeftijd van de aanstaande bruidegom, de aanwezigheid van drie

broers en het vooroverlijden van zijn vader. Met betrekking tot zijn nog in leven

zijnde moeder merkte Alring alleen haar leeftijd op en:

‘wat an gaet haar cap[i]tal zal wees meer zyn als de myn.’
1511

Standsverschillen en standsbesef1512

De doopsgezinde armsten, waaronder veel vrouwelijk huishoudelijk personeel,

hadden hun eigen sociaaleconomische belemmeringen te overwinnen om een

huwelijkspartner te vinden. Het constante doopsgezinde vrouwenoverschot -

gedurende de onderzoeksperiode waren er immers telkens meer vrouwelijke dan

mannelijke lidmaten - vergrootte de concurrentie tussen de armste vrouwen om een

man van een zelfde sociaaleconomische positie te bemachtigen die ook nog tot

dezelfde denominatie behoorde. Indien zij daarin niet slaagden in de eerste helft

van de achttiende eeuw, moesten de trouwlustigen onder hen een strijd met hun

naaste omgeving overwinnen om iemand van buiten de geloofsgemeente te kunnen

1509. Laman, Aanleiding, 88.

1510. Voor het huwelijksvoorwaardenonderzoek, zie hoofdstuk IX.

1511. SAA, AFB, inv. nr. 1273: brief van Jacob Harms Alring te Leer, 29 januari 1751.

1512. Onderhoudend en luchtig is de bijdrage over een doopsgezinde huwelijkspartnerkeuze in Het

Weekelyks Orakel van 7 december 1735. Auteur behandelde de vraag welke huwelijkspartner het

meest geschikt is voor een huwbare dochter, wier doopsgezinde vader over zeer veel middelen

beschikt, doch die nog in de eenvoudigheid van zijn voorvaderen leeft. Is het de jongeman van goed

oordeel en met veel levenservaring, maar met een onaanzienlijk beroep en gering van middelen, of

is het de doopsgezinde man, behorende ‘tot de aller-allerswierigste familien van Menno synde’, met

ruime geldmiddelen, die zich echter gedraagt als ‘de eerste heer van de stad’? Volgens auteur dient

de keuze op de eerste te vallen: de man kan zijn lage beroep verlaten en met weinig moeite zijn

fatsoen doen groeien. ‘Met een man die verstand heeft, die deugd, bezadigtheit en vooral ware

vreeze Gods bezit, wordt een zedige en welopgevoede dochter de gelukkigste vrouw’, aldus auteur,

zie: Het Weekelyks Orakel; of Aanmerkingen en Ophelderingen omtrent eene groote menigte van

alderley voorgeworpe zaken. Ten deele uit het Engelsch overgezet, ten deele in ‘t Nederduits

voorgesteld, en beantwoord. Door eenige Liefhebbers van Geleertheit (1735, nr. 24, 7 december

1735, 185-192.
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huwen. Anders restte de ongehuwde status.1513 Het verrast niet dat velen van de

armste vrouwelijke lidmaten uiteindelijk ongehuwd bleven. Hun geloofsopvattin-

gen waren in die dagen te sterk om zich te laten verleiden tot een huwelijk met één

van de vele garnizoenssoldaten in de stad.

In de tweede helft van de achttiende eeuw hoefde genoemde strijd minder te

worden gevoerd; velen van hen huwden inmiddels een gereformeerde man uit een

vergelijkbare sociaaleconomische laag. Een militair als huwelijkspartner bleef

echter taboe, ook al gaven in de patriottentijd doopsgezinden inmiddels blijk

minder moeite te hebben met de gewapende verdediging. Er is in de periode 1699-

1809 in de stad Groningen maar één huwelijk gevonden van een doopsgezinde

lidmaat met een militair.1514

Het standsbesef binnen de twee grootste doopsgezinde gemeenten was gedu-

rende de hele onderzoeksperiode zo sterk ontwikkeld, dus ook al in het begin van

de achttiende eeuw, dat de armste doopsgezinde mannen en vrouwen nagenoeg

nooit huwden met een lidmaat uit de gegoede doopsgezinde bovenlaag. Een en

ander overigens voor zover valt na te gaan.

Mannen en vrouwen, behorend tot de doopsgezinde middengroepen hadden

een ruimere huwelijkspartnerkeuze gedurende de gehele onderzoeksperiode. De

middengroep was groot en, vergeleken met de rest van de stad, bovengemiddeld

gegoed.1515Vanwege het zeer grote aantal doopsgezinde (koeken)bakkers was het

voor deze groep niet al te moeilijk om binnen de eigen denominatie ook nog een

partner met een vergelijkbare sociaaleconomische positie te vinden. Het bleek al

hoe nauw de relaties tussen de verschillende koekenbakkersfamilies waren.1516

Verschillende onderlinge huwelijken waren het gevolg.

Eén beperking deelden de trouwlustigen mannen en vrouwen uit de midden-

groepen met de armsten van hun geloofsgemeenten, zij het in mindere mate. De

doopsgezinde bovenlaag was gedurende de gehele onderzoeksperiode niet zo

genegen om zich door huwelijk aan hen te verbinden. Families behorend tot het

‘oude’ geld (dat wil zeggen doopsgezinde families die al vóór 1672 in de stad

Groningen woonden) en tot het ‘nieuwe’ geld (doopsgezinde families die zich na

1672 in de stad Groningen vestigden) hadden al in 1700 overwegend de voorkeur

ontwikkeld voor huwelijken in eigen sociaaleconomische kring.

Lange tijd haalden stad-Groninger doopsgezinde families uit de bovenlaag, hun

huwelijkspartners - behorend tot dezelfde denominatie - uit Deventer, Sneek, de

Zaanstreek en Oost-Friesland. Deze partners kwamen uit families, zoals Barlagen,

Bleeker, Bussemaker, Van Calcar, Cremer/Kremer, Van Delden, Taan, Volmer en

Wouters (afb. 80 en 111-114). Minder dan bij de middengroepen, speelde bij hun

1513. Voor Zwitserse mannen, vrouwen en hun nazaten speelde dat extra, omdat de Zwitserse geloofs-

gemeente het strengst vasthield aan binnentrouw.

1514. Het betreft Sieke Eppes die op 5 maart 1787 te Groningen huwde met Johannes Fredrik Copp, ruiter

in het regiment van luitenant-generaal Pous, zie: RHC GrA, BS, inv. nr. 185, Ondertrouwboek

1784-1791, fol. 165.

1515. Zie par. IV.1.

1516. Zie par. III.2.
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huwelijkspartnerkeuze de aard van het koopmanschap van de betrokken families

een rol, het mee te brengen sociaaleconomische kapitaal echter des te meer.

Opvallend vaak vervulden verschillende leden van deze niet-Groningse families

functies, zoals diaken en vermaner.

Met het krimpen van de omvang van talloze doopsgezinde gemeenten in de

Republiek en in Oost-Friesland, nam het aantal potentiële huwelijkspartners voor

de stad-Groninger doopsgezinde bovenlaag af in de loop van de achttiende eeuw.

De ‘oud’ geld-families waren in de jaren 1720-1750 soms nog wel genegen om

beneden hun stand te huwen, de hen vervangende ‘nieuw’ geld-families echter veel

minder in bijvoorbeeld de periode 1750-1780. In deze tweede periode verkozen

huwbare vrouwen en, ondanks het vrouwenoverschot, zelfs ook de huwbare

mannen, liever de ongehuwde status. De gesignaleerde crisis op de stad-Groninger

huwelijksmarkt versterkte dat effect.

Het voorgaande wijst erop dat standsbewustzijn van de leden van de ‘nieuw’

geld-families sterker een rol speelde bij huwelijksoverwegingen dan bij ‘oud’ geld-

families gewoon was geweest. Deze gedragswijziging van de doopsgezinde

bovenlaag vond plaats in dezelfde periode van toegenomen materiële rijkdom.1517

Het was ook de tijd dat de bovenlaag haar gewoonten veranderde op het gebied

van de huwelijksbevestiging.1518

Alle nieuwe sociale contacten opgedaan in de genoemde genootschappen en

sociëteiten ten spijt, ze leverden, uitgezonderd voor de familie Modderman, geen

vergroting op van de huwelijksmarkt voor de doopsgezinde bovenlaag.1519

Enerzijds was dat te wijten aan de trouwlustigen en hun families zelf. Zij bleven

immers het langst vasthouden aan een huwelijk binnen eigen denominatie.

Anderzijds werden zelfs de rijkste fabrikanten nog niet als potentiële huwelijks-

kandidaten aangemerkt voor dochters uit regentenkringen. Deze huwelijken

werden tot 1809 in het geheel niet voltrokken.

Ter illustratie dient de weerstand die de doopsgezinde geneesheer J(o)an(nes)

Reijnders (1759-1814) ondervond tijdens zijn zoektocht naar een huwelijkspartner.

Hij had een aanzoek gedaan aan Ida Lohman, behorend tot een stedelijke regen-

tenfamilie. Het meisje en haar moeder, de weduwe Lohman-Gockinga, voelden

daar wel voor, maar haar ooms en een tante konden niet instemmen met de plannen

van de minderjarige Ida. De doopsgezinde prof. dr. Matthias van Geuns begreep

dat verzet wel. Volgens hem zou dat huwelijk een geval zijn geweest van garen

schering met zijden inslag, zie het citaat in de aanhef van deze paragraaf.1520

1517. Zie par. III.3.

1518. Zie par. X.1. Opvallend is dat zonen en dochters van gegoede stad-Groninger doopsgezinde

kooplieden zelden huwelijken sloten met rijke doopsgezinde boerenzonen of -dochters in de

achttiende eeuw. Kennelijk maakte het voor de gegoeden ook nog verschil of men als stedeling rijk

was geworden via koophandel of als dorpeling in de landbouw.

1519. Zie par. III.9.

1520. Over het huwelijksaanzoek van med. dr. J. Reijnders, zie: Van Eeghen, Meniste vrijage, 127-128.

Het huwelijk zou nimmer plaatsvinden.
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Het voorgaande resulteerde in een relatief groot aantal ongehuwde mannen en

vrouwen behorend tot de gegoede doopsgezinde stedelijke bovenlaag in de tweede

helft van de achttiende eeuw. Dat had als neveneffect dat eind achttiende en begin

negentiende eeuw sprake was van accumulatie van vermogen. De omvangrijke

nalatenschappen van eerder genoemde welgestelde ongehuwde juffers, zoals

Frouke van Olst (1738-1823) en Christina van Olst (1750-1820), vererfden op

hun naaste familieleden die daardoor een solide financiële start konden maken in

de negentiende eeuw.1521

Ten slotte, de rijkste stad-Groninger doopsgezinden. Ook zij worstelden al in de

eerste helft van de achttiende eeuw met de standsverschillen op de stad-Groninger

huwelijksmarkt. Voor de rijkste families, zoals Van Delden en Modderman, was de

spoeling op de huwelijksmarkt zeer dun in die tijd. Zij werden door patriciaat

en regenten gerespecteerd als leden van de hoge burgerij, zie het gebruik van

aanspreektitels, geschikte huwelijkspartners werden zij daarmee voor hen nog niet.

Alleen Johanna van Delden (1704-1782), dochter van de rijke graanhandelaar

Izaak van Delden (afb. 83) lukte het in 1735 te huwen met med. dr. Marcus Busch

(1703-1781). Busch behoorde tot de gereformeerde hoge burgerij.

De familie Modderman loste het probleem van geschikte huwelijkspartners

eerst op door keer op keer huwelijken te sluiten met leden van de doopsgezinde

familie Alring, alsmede met naaste bloedverwanten.1522Op één na hadden al deze

echtparen uiteindelijk geen nazaten. Deze huwelijkspartnerkeuzes leverden de al

gesignaleerde vermogensaccumulatie op bij de enige twee erfgenamen van al deze

vermogens: de vaker genoemde broers Toncko en Jan Modderman.1523 Aldus

konden zij gerekend worden tot de rijkste mannen van het gewest Stad en Lande

aan het einde van achttiende eeuw.

Hun rijkdom leverde de twee broers nog geen huwelijkspartner uit regentenkringen

op. Daarbij speelde ongetwijfeld een rol dat de Moddermannen, net als de andere

1521. Zie par. III.3.1. Voor de hand ligt dat een faillissement de huwelijkskansen van de betrokken

koopman en diens kinderen danig verslechterde. Vanwege het eerloze karakter van een faillissement

door eigen schuld verliet regelmatig de gefailleerde met zijn gezin de stad Groningen en moest hij

elders een nieuw sociaal netwerk opbouwen. Niet zelden bleven kinderen van een failliet

vervolgens ongehuwd. Ter illustratie dient de financiële ondergang van lakenkoopman Klaas

Bleeker Gzn (1734-1815). Hij was een vooraanstaand lakenkoopman in zijn goede jaren. Hij

behoorde tot de gegoede doopsgezinde bovenlaag van de stad Groningen en was door huwelijk

verwant aan de familie Medema (ook wel Medendorp genoemd) die oudsten, vermaners en

diakenen aan de geloofsgemeente leverde. Zelf was Bleeker ook diaken. Daarnaast was hij

maatschappelijk actief: ondermeer als assistent van het Algemeen Werkhuis en als lid van de

Oeconomische Tak. Na zijn faillissement in 1793 bleven drie van zijn vier kinderen ongehuwd.

Alleen dochter Frouke had vóór 1793 nog een huwelijk in gegoede doopsgezinde ondernemers-

kringen weten te sluiten, zie: RHC GrA, III-x-194, fol. 102, 14 juni 1793, Groningen.

1522. In 1728 huwde Trijntje Derks Modderman met Harmen Geerts Alring. In 1733 huwde Derk

Tonckes Modderman met Annigje Geerts Alring. Dat zelfde jaar huwde Jan Tonckes Modderman

met zijn nicht Ettje Derks Modderman. In 1735 huwde Grietje Tonckes Modderman met Jacob

Berends Alring en, ten slotte, in 1758, huwde Friedrich Modderman met Catharina Alring.

1523. Zie par. III.3.2.
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gegoede stedelijke doopsgezinden, geen nuttige contacten en familierelaties in regen-

tenkringenmeebrachten die het bemachtigen van bestuursfuncties konden bespoedigen.

De Moddermannen moesten geduld hebben, maar uiteindelijk zijn zij als een

van de weinige, stad-Groninger doopsgezinden er toch in geslaagd om toegang te

krijgen tot dat deel van de huwelijksmarkt die voordien uitsluitend voorbehouden

was aan regenten. Anders dan de al genoemde, gereformeerd geworden, med. dr.

Clemmius die in de hoogste regeringskringen huwde, wisten hun nazaten boven-

dien hun nieuwe positie te handhaven en verder te verbeteren.1524De Waalse kerk,

de Heren Sociëteit en de patriottenbeweging vormden samen de toegangssleutel.

Nadat huwelijken binnen eigen familie en die van de familie Alring niet

meer mogelijk waren, er waren eenvoudigweg te weinig huwbaren over, vonden

de twee genoemde broers hun huwelijkspartner in Waalse kringen. Door deze

Waalse geloofsgemeente, de Heren Sociëteit en hun actieve deelname aan het

patriottisme ontstonden vervolgens nauwe banden met regentenfamilies die zich

ook bij de patriotten hadden aangesloten. Dat resulteerde uiteindelijk in 1802 tot

het eerste huwelijk tussen een Modderman en een man uit (patriottische) regen-

tenkringen. In 1809 volgde een vergelijkbaar huwelijk.1525

VIII.2.6. Tot besluit

Alle geschetste belemmeringen overziend, verwondert het bijna dat stad-Groninger

doopsgezinden nog huwden in de achttiende eeuw. Voor trouwlustigen die een

huwelijkspartner in eigen kring zochten, was het in elk geval zeer eenvoudig aan

elkaar bekend te zijn. Immers, de twee grootste doopsgezinde gemeenten in de stad

Groningen waren klein en werden steeds kleiner in de loop van de achttiende

eeuw.1526 De al aangehaalde Waalse studenten zullen vast niet de enigen zijn

geweest die om reden van een huwbare vrouw een predikdienst bezochten.1527

1524. Voor Clemmius, zie par. IV.3.1.

1525. In 1802 huwde Catharina Modderman (1782-1864) met mr. Joseph Gockinga (1778-1851) en in 1809

huwde Anna Maria Catharina Modderman (1788-1841) met Wiardus Hora Siccama (1775-1849). In

1867 werd vervolgens zelfs een huwelijk voltrokken tussen een lid van de familie Modderman en de

jonkersfamilie Alberda van Ekenstein: In dat jaar huwde namelijk in Groningen Wiardus Modderman

met jkvr. Catharina de Wendt Alberda van Ekenstein. In de 21ste eeuw is het inmiddels mogelijk dat

een directe nazaat van genoemde Toncko Modderman (1745-1802) - Annemarie C. Gualthérie van

Weezel – huwt met Z.K.H. Carlos J.B. prins de Bourbon de Parme. De overgrootmoeder van de bruid

was een Modderman, zie: R.J. van der Maal, R. de Neve en J.R. Smit, ‘De voorouders van Annemarie

Cecilia Gualthérie van Weezel’, De Nederlandsche Leeuw 127 (2010) 91-141.

1526. Zie hoofdstuk II.

1527. Zie par. III.9.1. De dichter Pieter Langendijk had in elk geval zo zijn literaire gedachten over de

kerkgang van doopsgezinde vrouwen, getuige het navolgende fragment uit zijn gedicht De

Zwitsersche eenvoudigheid, Klaagende over de bedorvene zeden veeler doopsgezinden, of Weer-

looze Christenen, zie: P. Langendijk, Gedichten, 1 (Haarlem z.j. [1751-1760]) 63: ‘Maar zagt waar

gaatze heen? / Och in de kerk! dat ’s niet uit Godtsdienst zo ik meen: / Maar eerder om aldaar met

heur gewaad te pronken, / (…) den minnaar toe te lonken.’
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De leertijd van het gilde bood eveneens kansen. De inwoning van doopsgezinde

jongens bij hun eveneens doopsgezinde leermeester bood gelegenheid om de

dochters van de leermeester beter te leren kennen.1528De overige zakelijke relaties

van de ouders konden meebrengen dat in en buiten de stad huwelijksbanden werden

gesmeed. Ook het afleggen van bezoeken, het volgen van een studie en lidmaat-

schappen van de verschillende bovengenoemde genootschappen en sociëteiten,

boden gelegenheden om banden aan te halen en huwelijken tot stand te brengen,

al hielden de aldaar ontmoete regenten de stedelijke doopsgezinden dus als huwe-

lijkspartner af.

Als de jongelingen zelf niet slaagden in het vinden van een partner in de stad,

konden ze een handje worden geholpen, denk aan de uitgebreide adviezen die

Jacob van Geuns van zijn familie ontving. Tijdens sociëteitsvergaderingen konden

afgevaardigden van hun gemeente informeel informeren naar huwelijkskandidaten

voor hun kinderen elders in de Republiek en in Oost-Friesland.

Wilde de zoektocht naar een geschikte huwelijkspartner desondanks niet

lukken, dan bestond nog de uiterste mogelijkheid twee personen aan elkaar te

koppelen. Bij de naam van de weduwe Aaltje Izaaks Miedema (1726-1806) stond

in het lidmatenboek bijvoorbeeld aangetekend:

‘bij de man Steven Gerrits Cramer gebracht’.
1529

VIII.3. Onderhandelingen

‘onse versoek is dat UE het soo maakt dat het niet strijdig is op dat an weerssijden

en of ander niet mogt bienadielt worden en dat het in die gunst des Heeren mogt

geschieden dan heb UE seegen te verwagten het welke wie UE toewensen.’
1530

Nadat de huwelijkspartners elkaar uiteindelijk hadden gevonden en trouwbeloften

waren uitgewisseld, brak een drukke periode aan. De huwelijksdag en de vooraf-

gaande feestelijkheden vereisten voorbereiding. Naar familie en vrienden werden

brieven verzonden waarin het voorgenomen huwelijk werd aangekondigd (afb.

105), felicitaties in ontvangst genomen en bezoek werd afgelegd en ontvangen.

Daarnaast moesten beide partijen zich verdiepen in de financiële consequenties van

het voorgenomen huwelijk. Bij het vinden van een geschikte huwelijkspartner was

daar al serieus rekening mee gehouden. Nu de trouwbeloften waren uitgewisseld,

kwam het aan op de precieze invulling van de financiële afspraken. Wilden partijen

1528. Trijntje Willems Hesselink huwde bijvoorbeeld in 1715 met Derk Teunis ten Cate. Derk was knecht

geweest bij de moeder van Hesselink, zie: RHC GrA, FM, inv. nr. 316, ‘Familijboek’ van moeder

Albertien Arents Blok.

1529. RHC GrA, DGG, inv. nr. 4, fol. 78.

1530. Fragment uit de begeleidende brief, d.d. 11 mei 1770, van Pieter Jans Woldendorp en Antje Tobias

Cremer, bij de volmacht om de huwelijksvoorwaarden te belijden van Abraham Jans Woldendorp

en Ida van Barkel, zie: RHC GrA, RA, III-ij, 15 mei 1770
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vooraf huwelijksvoorwaarden opmaken of niet? De vragen betreffende huwelijks-

voorwaarden waren niet alleen een zaak van de aanstaande echtgenoten, maar

zeker ook van de naaste familieleden.1531 In het geval van een minderjarige bruid

of bruidegom speelden ook de voorstanders een voorname rol.

Volgens Kuiper bleven adellijke vrouwen in Friesland buiten de onderhandelingen

betreffende de huwelijksvoorwaarden.1532Of dat ook voor doopsgezinde vrouwen in

de stad Groningen gold, is onbekend. Ofschoon evenmin bekend is hoeveel personen

zich inhoudelijk met de overeen te komen huwelijksvoorwaarden bemoeiden, is

waarschijnlijk dat het maar om een klein groepje ging. Bij de ‘belyinge’ waren

namelijk meestal maar 2-4 van hen aan iedere zijde partij. Er zaten dus geen grote

aantallen familieleden als een bok op de haverkist om hun legitimaire aanspraken en

het familievermogen te bewaken.

Over het verloop van deze onderhandelingen zijn weinig berichten voorhanden.

Soms wordt duidelijk dat deze moeizaam verliepen. Vier dagen voor het huwelijk

van genoemde Jacob van Geuns waren de voorgenomen huwelijksvoorwaarden

nog niet naar de zin van diens vader die maar bleef mopperen over de ongevoeg-

lijkheid en partijdigheid van de voorgestelde overeenkomst.1533Andere betrokken

partijen gaven juist blijk van grote inschikkelijkheid tijdens de onderhandelingen,

zie het citaat in de aanhef.

In het geval partijen het concept maar bleven aanpassen en verbeteren, konden de

huwelijksvoorwaarden verworden tot een figuurlijke muts met honderd keelband-

jes.1534Daarvoor was echter niet eindeloos de tijd, immers de huwelijksvoorwaarden

dienden uiterlijk voor de huwelijksbevestiging te worden beleden. Uit de combinatie

van de data waarop aanstaande echtelieden de commissarissen tot de huwelijkse

zaken bezochten, hun huwelijksvoorwaarden beleden en hun huwelijk lieten beves-

tigen, valt een indruk te verkrijgen over het tijdsverloop van de huwelijksvoorwaar-

denonderhandelingen. Het blijkt bij de stad-Groninger lidmaten van de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen in de achttiende eeuw gebruik te zijn geweest de

huwelijksvoorwaarden kort, meestal twee dagen, voor het bezoek aan de commis-

sarissen tot de huwelijkse zaken te ‘belyen’.1535Dat betekent dat betrokken partijen

het al over de inhoud van de huwelijksvoorwaarden eens waren nog voordat de

aanstaande echtelieden toestemming tot afkondiging van hun voorgenomen huwelijk

vroegen. Met andere woorden, partijen namen het zekere voor het onzekere: de

financiële kant van het voorgenomen huwelijk was al definitief geregeld nog voordat

het voorgenomen huwelijk in het proclamatieboek werd aangetekend. Vanaf het

moment van deze aantekening kon immers een aanstaande echtgenoot alleen maar

onder de huwelijksbevestiging uit, indien sprake was van een der beperkte echt-

scheidingsgronden, zie art. 2 (I) jo 47 (I) SNC.

1531. Zie par. VII.2.3.

1532. Kuiper, Adel in Friesland, 293.

1533. Van Eeghen, Meniste vrijage, 202.

1534. De uitdrukking is ontleend aan: J. Westendorp Boerma, ‘Een muts met honderd keelbandjes’,

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 125 (1969) 487-495.

1535. Vijftig huwelijksvoorwaarden zijn onderzocht. Veertig daarvan zijn beleden voor de eerste

huwelijksproclamatie.
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De Groninger Oude Vlamingen vertoonden ander gedrag. Tot ongeveer 1730

beleed alleen de bovenlaag hun huwelijksvoorwaarden voor de aantekening in het

proclamatieboek. De anderen gebruikten ook nog de periode van de huwelijksaf-

kondigingen voor de onderhandelingen. In de periode 1730-1760 werd het echter

ook bij hen steeds gebruikelijker om de huwelijksvoorwaarden even tijdig als de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen te belijden. De toegenomen rijkdom van deze

groep doopsgezinden zal van deze gedragsverandering de oorzaak zijn geweest.1536

1536. Een aardig detail levert de aantekening onderaan de huwelijksvoorwaarden van de doopsgezinde

Steven van Delden en Heiltje Popkes Houttuijn uit 1702. Zij beleden hun huwelijksvoorwaarden

pas op hun huwelijksdag, omdat ze het mogelijk waren vergeten. Dat noopte de dienstdoende

burgemeester om het tijdstip onder de ‘belyinge’ te vermelden. Zo was immers zeker dat het

‘belyen’ had plaatsgevonden voor de huwelijksbevestiging. Blijkens de aantekening zaten aldus

burgemeester en partijen op zondag 15 oktober 1702 al tussen 7 en 8 uur in de ochtend om de tafel,

zie: RHC GrA, RA, III-ij, 15 oktober 1702.
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105. Aankondiging ondertrouw Jouke Hesseling Hzn (1745- 1799) (zie

afb. 42) en Catharina Boon (gest. 1778), 1771. Collectie NHA.
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106. Med. dr. Jacob van Geuns (1769-

1832). Collectie RKD, Den Haag.

107. Regina Christina Voombergh

(1774-1821), gehuwdmet med. dr. Jacob

van Geuns. Collectie RKD, Den Haag.

108. Heiltje Hesselink (1791-1875), dochter van Willem

Jacobs Hesselink en Trijntje Alberts Hesselink, (zie

afb. 28), gehuwd met Jan Mattheus Hesselink. Collectie

RHC GrA.
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109. Harmen Barlagen (1701-1764).

Part. collectie.

110. Fennigje van Calcar (1708-1783),

gehuwd met Harmen Barlagen. Part.

collectie.

111. Grietje Barlagen (1737-1804), ge-

huwd met Izaak Bussemaker. Collectie

Museum Bussemakerhuis, Borne.

112. Izaak Bussemaker (1740-1792).

Collectie Museum Bussemakerhuis,

Borne.
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113. Jantje Izaaks Hulshoff (1746-1805),

gehuwd met Berend Wouters. Collectie

RKD, Den Haag.

114. Berend Wouters (1743-1818). Col-

lectie RKD, Den Haag.
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IX. Huwelijksvoorwaardenonderzoek

‘Er is mij zelden iets naargeestiger voorgekomen, dan een huwelijks-contract.

Weinige dagen geleden, moest ik, als vriend, ‘er een tekenen tussen Celiane en

Melson, waarvan de oudste nog geen negentien jaaren bereikt had. Toen ik

inkwam, hadden de ouders reeds drie uuren met elkander gehaspeld, hoe men op

de beste wyze beschikkinge zou maaken over zeker goed, indien Celiane een kind

kreeg, en indien eens dit kind zyne moeder slegts weinige uuren overleefde. Dit

geschil kreeg wel zoo veel hevigheid, dat het geheel huwelyk zou gestaakt zyn,

indien niet de twee jong gelieven, beiden door éénen geest gedreven, de eene den

hals van den vader van Melson, de ander de kniën der moeder van Celiane,

omhelsd hadden. Hun teder vleijen en zoete bevalligheden eindigden den twist.

Ten laatsten las men het contract, daar niets in kwam dan van sterven, van giften

bij vooroverlijden, van lijftogt, erfgenaamstelling, weduwschap, rouwjaar, enz.;

kortom het was een testament bij voorraad. Indien alle jonggetrouwden ge-

noodzaakt waren, den eersten nagt van hun bruiloft, hun huwelyks-contract met

aandagt te leezen, hunne aandoeningen, hoe vuurig en levendig zy zyn mogten,

zouden, vermoed ik, ras bedaaren.’
1537

Inleiding

Vanaf 1904 is een aantal onderzoeken gepubliceerd over de inhoud van huwe-

lijksvoorwaarden in Nederland.1538 In het begin van de twintigste eeuw maakte nog

geen vijf procent van de echtparen huwelijksvoorwaarden op. In 1996 was dat

1537. Fragment uit een literaire bespiegeling over de inhoud van huwelijksvoorwaarden in de achttiende

eeuw, zie: N.N., ‘Aanmerkingen over de huwelijks-contracten’, Algemeene Vaderlandsche Letter-

oefeningen, waar in de boeken en geschriften, die dagelyks in ons vaderland en elders uitkomen,

oordeelkundig teevens en vrijmoedig verhandeld worden, benevens mengelwerk, tot fraaije letteren,

konsten en wetenschappen betrekkelyk 3 (Amsterdam 1781) 216.

1538. Ch. Miseroy, ‘Is het wenschelijk het beginsel onzer huwelijkswetgeving van wettelijke gemeenschap

van goederen te behouden?’, Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging 34 (1904) 235-

298, m.n. 243-247; J. de Jong, ‘Aantal en soort der huwelijksvoorwaarden in 1916 in Nederland

gesloten’, Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie, 2564 (1919) 61-63; W. Meijers

e.a., ‘Aantal en soort der huwelijksche voorwaarden in Nederland gesloten (I)’, Weekblad voor

Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie 3228 (1931) 531-534; J.Th. de Smidt, ‘Hoeveel huwelijken

worden onder huwelijksvoorwaarden gesloten’, Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en

Registratie 4432 (1956) 61-64; E.A.A. Luijten, ‘De invloed van de invoering van Boek 1 Nieuw

B.W. op de praktijk der huwelijksvoorwaarden; een hernieuwd landelijk onderzoek’,Maandblad voor

het Notariaat (1971) 189-195; E.A.A. Luijten, ‘De jongste ontwikkelingen in de praktijk der

huwelijksvoorwaarden; een voortgezet landelijk onderzoek’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat

en Registratie 5456 (1978) 677-680; E.A.A. Luijten, ‘De ontwikkelingen in de praktijk der

huwelijksvoorwaarden; een voortgezet landelijk onderzoek over de periode 1976-1980’, Weekblad

voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 5595 (1982) 81-86; E.E.A. Luijten, ‘De ontwikkelingen in

de praktijk der huwelijksvoorwaarden; een voortgezet landelijk onderzoek over de periode 1976-1980
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percentage inmiddels gestegen tot 27,04 procent.1539 In het arrondissement

Groningen lag het percentage aanzienlijk lager vergeleken met de arrondissemen-

ten Amsterdam en ’s-Gravenhage. In 1954 en 1971 bedroeg het percentage

huwelijksvoorwaarden in het arrondissement Amsterdam bijvoorbeeld 14,26

procent en 16,21 procent, in het arrondissement ’s-Gravenhage 13,07 procent en

15,03 procent. In het arrondissement Groningen echter slechts 7,13 procent en 9,66

procent.1540Deze regionale verschillen in de twintigste eeuw zijn mogelijk terug te

voeren op verschillen in beroepsactiviteiten, in hoogte van inkomen en vermogen

en mogelijk (familie)tradities.

Indien deze familietradities zelfs teruggrijpen op de tijd voor de landelijke

invoering van de wettelijke gemeenschap in het Burgerlijke Wetboek (1838), dan

zou onderzoek naar percentages huwelijksvoorwaarden vóór die tijd kunnen

uitwijzen of verschillen per regio waarneembaar zijn. Voor zover bekend is een

dergelijk onderzoek niet verricht.1541 In het navolgende wordt daartoe een aanzet

gegeven door huwelijksvoorwaarden van stad-Groninger doopsgezinden uit de

periode 1699-1809 te onderzoeken op verzorgingsregelingen ten gunste van de

langstlevende echtgenoot.

Deze regelingen vallen in twee groepen uiteen. Te onderscheiden zijn huwe-

lijksvermogensrechtelijke en contractueel erfrechtelijke regelingen. Voordat de

onderzoeksresultaten worden gepresenteerd, wordt eerst stil gestaan bij de ge-

bruikte bronnen en hun representativiteit. Voorts wordt vooraf enige aandacht

besteed aan de techniek van het opmaken van huwelijksvoorwaarden, evenals aan

de opbouw van de huwelijksvoorwaarden in de praktijk.

Bronnen huwelijksvoorwaardenonderzoek

Om het huwelijksvoorwaardenonderzoek de hele onderzoeksperiode (1 januari

1699-1 mei 1809) te kunnen laten overspannen, zijn de huwelijksvoorwaarden van

de mannen en vrouwen, behorend tot de onderzochte geboortecohorten 1700-1774,

aangevuld met huwelijksvoorwaarden van overige lidmaten van de Groninger

(I)’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 5824 (1987) 209-212; E.E.A. Luijten, ‘De

ontwikkelingen in de praktijk der huwelijksvoorwaarden; een voortgezet landelijk onderzoek over de

periode 1976-1980 (II)’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 5825 (1987) 221-225;

M.J.A. van Mourik, ‘De ontwikkelingen in de praktijk der huwelijksvoorwaarden. Een voortgezet

landelijk onderzoek over de periode 1988-1990’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Regis-

tratie 6069 (1992) 813-819; M.J.A. van Mourik, ‘De ontwikkelingen in de praktijk der huwelijks-

voorwaarden. Een voortgezet landelijk onderzoek over de periode 1994-1996’, Weekblad voor

Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6302 (1998) 115-123.

1539. J.G. Klaassen, E.A.A. Luijten en W.R. Meijer, Huwelijksgoederen- en erfrecht, eerste gedeelte,

Huwelijksgoederenrecht (13e druk; Deventer 2005) nr. 475, tabel (Aantal huwelijken en huwe-

lijksvoorwaarden in Nederland (1902/1990).

1540. De Smidt, ‘Hoeveel huwelijken worden onder huwelijksvoorwaarden gesloten’, 63 en Luijten, ‘De

jongste ontwikkelingen in de praktijk der huwelijksvoorwaarden’, 678.

1541. Evenmin is systematisch opgezet onderzoek verricht naar de inhoud van achttiende-eeuwse

huwelijksvoorwaarden in de praktijk. Voor algemenere studies, zie onder andere: A.Fl. Gehlen,

‘Gerard van Wassenaer en Arent Lybregths over huwelijksvoorwaarden (17de-18de eeuw)’, Pro

Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 1 (2008) 73-84 en P.L. Nève,

‘Huwelijksvermogensrechtelijke stelsels en veel voorkomende aanvullende/afwijkende bedingen in

de periode vóór de codificatie’, Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden

1 (2008) 85-98.
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Oude Vlamingen uit de onderzoeksperiode.1542 Het bleek niet mogelijk oudere

geboortecohorten samen te stellen. Desondanks was voldoende materiaal voor-

handen voor een verantwoorde reconstructie van de omvang van de gemeente van

Groninger Oude Vlamingen in de periode 1700-1729. De huwelijksvoorwaarden

van de lidmaten uit de periode 1699-1729 zijn in het navolgende huwelijksvoor-

waardenonderzoek opgenomen, ook al werden dus de lidmaten geboren vóór 1700.

Niet alle achttiende-eeuwse huwelijken van lidmaten, niet behorend tot de ge-

boortecohorten 1700-1774, zullen zijn getraceerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat

iemand in de periode 1700-1729 lidmaat werd, huwde en vervolgens voor de

opstelling van de eerste ledenlijst uit 1729 stierf. Bij de interpretatie van de

onderzoeksgegevens over het eerste kwart van de achttiende eeuw moet daarom

met deze beperking rekening worden gehouden.

Voor het huwelijksvoorwaardenonderzoek zullen de huwelijksvoorwaarden van

de Groninger Oude Vlamingen als uitgangspunt worden genomen, omdat deze

gemeente het meest volledig valt te reconstrueren.1543 Die van de leden van de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen zijn eveneens, zo veel als mogelijk,

onderzocht en zullen als aanvulling op de bevindingen dienen.1544

Representativiteit huwelijksvoorwaardenonderzoek

In totaal zijn 465 huwelijken van Groninger Oudvlaamse lidmaten gevonden uit de

onderzoeksperiode. Voorafgaand aan minimaal 198 van deze huwelijken werden

huwelijksvoorwaarden opgemaakt in de stad Groningen. Dat is een hoog aantal.

Van 179 is de tekst overgeleverd. Zij vormen de basis van het navolgende

onderzoek.1545

Uit het jaar 1699 zijn geen huwelijksvoorwaarden bekend. De bewaard

gebleven achttiende-eeuwse exemplaren zijn gelijkmatig over de eeuw verdeeld.

Uit de periode 1700-1749 dateren 81 huwelijksvoorwaarden, 85 uit de jaren 1750-

1799. Uit het eerste decennium van de negentiende eeuw zijn dertien stuks

bewaard. Afgezien van de periode 1710-1719 (vijf stuks) zijn per decennium

ongeveer 10-20 contracten bewaard gebleven.

Uit het voorgaande volgt, dat in elk geval voorafgaand aan 43,4 procent van de

huwelijken huwelijksvoorwaarden werden opgemaakt. In de decennia vóór 1760

1542. Zie par. II.3.

1543. Vgl. hoofdstuk II.

1544. Te weinig huwelijksvoorwaarden van Vlamingen en Zwitsers zijn gevonden om daaruit conclusies

te kunnen trekken. Bovendien zijn van hun gemeenteleden te weinig demografische en sociaal-

economische gegevens voorhanden.

De onderzochte huwelijksvoorwaarden zijn nagenoeg allemaal ontleend aan RHC GrA,

toegang 1534, Volle Gerecht van de stad Groningen, 1475-1811, minuten en concepten, ten

archieve ook bekend als RA III-ij. Voorts is een klein aantal verzegelde exemplaren gebruikt uit het

familiearchief Modderman: RHC GrA, FAM, inv. nr. 11, Aaltje Jans Modderman en ibidem, inv. nr.

34, Trijntje Derks Modderman.

1545. Voor een overzicht van de voor het onderzoek gebruikte teksten van de huwelijksvoorwaarden, zie

bijlage 9. Van deze 179 teksten hebben 41 betrekking op een opvolgend huwelijk van een of van

beide echtgenoten.

In totaal zijn van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen in de stad Groningen 169

huwelijken bekend uit de periode 1699-1809. Van 50 zijn teksten van huwelijksvoorwaarden

bekend.
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lag dat percentage meestal iets lager, nadien meestal tussen 50-56 procent.1546Dit

zijn hoge percentages vergeleken met genoemde cijfers uit de twintigste eeuw. Het

zijn ook hoge cijfers ten opzichte van de gehele Groninger stadsbevolking. Uit een

klein steekproefsgewijs onderzoekje blijkt dat in het laatste kwart van de zeven-

tiende en in de achttiende eeuw slechts in geval van 5 tot 20 procent van de in de

stad bevestigde huwelijken huwelijksvoorwaarden werden opgemaakt in de

stad.1547 Ten opzichte van de rest van de stad maakten doopsgezinden dus zeer

vaak huwelijksvoorwaarden.

Deze percentages zijn minimumpercentages. Duidelijk blijkt dat de achttiende-

eeuwse stad-Groninger ‘belyingen’ van huwelijksvoorwaarden niet volledig be-

waard zijn gebleven. Verschillende verzegelde exemplaren zijn namelijk voor-

handen, zonder dat de tekst van de ‘belyinge’ bewaard is.1548 Soms wordt ook in

andere archivalia verwezen naar niet bewaard gebleven ‘belyingen’ van huwe-

lijksvoorwaarden.1549

Het percentage huwelijksvoorwaarden op het totale aantal huwelijken wordt

overigens niet alleen beïnvloed door de administratieve orde op de stadssecretarie

destijds - denk aan art. 10 (I) SNC - of, omdat de ‘belyingen’ de tand des tijds niet

hebben doorstaan. Ook de herkomst van de doopsgezinden (en van de overige

stedelingen) speelde een rol. Als de gevonden huwelijksvoorwaarden worden

onderverdeeld naar de geboorteplaats van de aanstaande doopsgezinde echtelieden,

dan blijkt dat in de onderzoeksperiode doorgaans twee derde van de aanstaande

Groninger Oudvlaamse echtgenoten huwelijksvoorwaarden hebben opgemaakt,

indien beide partners geboortig waren in de stad Groningen. In het geval slechts

één van beiden dat was, beperkte zich dat tot één à twee derde van de betreffende

huwelijken. In de gevallen dat beide echtgenoten buiten de stad waren geboren,

werden de minste huwelijksvoorwaarden opgemaakt in de stad. Namelijk in

minder dan een derde van deze gevallen. Van deze twee laatste groepen huwelijken

ligt het voor de hand dat de aanstaande echtgenoten elders huwelijksvoorwaarden

hebben opgemaakt. Zeker, indien beide echtgenoten buiten de stad waren geboren,

1546. Voorts blijkt dat in de onderzoeksperiode, zowel voor als na 1760, aanstaande echtgenoten die

beide voor de eerste keer in het huwelijk traden, gemiddeld iets minder vaak huwelijksvoorwaarden

opmaakten dan in het geval het een tweede of volgend huwelijk betrof. Die uitkomst was wel te

verwachten. Met name hertrouwenden met kinderen hadden meer financiële belangen te be-

schermen. Opvallend is echter het verschil niet significant groot is, noch vóór 1760, noch daarna

(41 procent tegen 36,6 procent in de periode 1700-1760 en 62,5 procent tegen 52,8 procent in de

periode 1760-1809).

1547. A. Verwey-van Goor, Huwelijkscontracten in de stad Groningen. Enkele beschouwingen over het

huwelijkscontract in de stad Groningen vóór en ná de Nieuwe Stads Constituties van 1689

(ongepubliceerd) 74. Uit eigen aanvullend onderzoek blijkt dat het totale aantal huwelijksvoor-

waarden in 1725 slechts 40 bedroeg, in 1775 maar 50 en in 1800 slechts 53 stuks.

1548. In RHC GrA, FAM, inv. nrs. 11 en 34, bevinden zich bijvoorbeeld de verzegelde exemplaren van

Simon Geerts Alring en Frouke Jans Dikland (1731), van Gerrit Reints Beerta en Frouke Jans

Dikland (1716) en Harmen Geerts Alring en Trijntje Derks Modderman (1728), zonder dat de

‘belyingen’ bewaard zijn gebleven.

1549. Bijvoorbeeld: RHC GrA, RA, III-x-88, fol. 7vo, 21 maart 1710, Groningen, maakt melding van de

niet bewaard gebleven huwelijksvoorwaarden van Pauwel Simons en Willemtje Jans van Comen,

daterend van 12 juli 1704.
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elders waren gehuwd én ze zich pas na hun huwelijk in de stad vestigden.1550

Overigens, daar valt tegen in te brengen dat mogelijk deze laatste groep echtparen

juist minder vaak huwelijksvoorwaarden heeft gemaakt, indien ze vooral bestond

uit mingegoede personen die wegens verwachte economische verbetering naar de

stad trokken.1551

Het lokaler worden van de stad-Groninger huwelijksmarkt in het algemeen, de

doopsgezinde huwelijksmarkt in het bijzonder en de toegenomen welvaart van de

onderzochte populatie, verklaart ten slotte de bevinding dat het percentage

huwelijksvoorwaarden na 1760 hoger was dan voorheen. In welke mate een

verstorende invloed van het verloren gaan van archiefbestanddelen van de stads-

secretarie uitgaat, zal onbekend blijven.1552

Techniek opmaken huwelijksvoorwaarden in de praktijk

Nadat (vertegenwoordigers van) partijen een (advies)gesprek hadden gevoerd met

een burgemeester, raadsheer, advocaat of procureur, werd een concept huwelijks-

voorwaarden opgemaakt.1553 Uit tal van hieronder te noemen voorbeelden is de

invloed van familietradities, persoonlijke wensen van partijen en het advies van de

erbij gehaalde jurist herkenbaar in de concepten. Nadat het concept was goed-

gekeurd, stelde een klerk ter stadssecretarie de tekst van de ‘belyinge’ op. Uit

praktische overwegingen liet hij vaak de namen van de dedingslieden in de akte

open. Daarmee voorkwam hij dat hij op het laatste moment wijzigingen in de

1550. Van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen is bekend dat van minimaal 26 echtparen beide

echtelieden niet in de stad Groningen geboren waren. Aannemende dat zij geen huwelijksvoor-

waarden hebben gemaakt in de stad Groningen komt het percentage huwelijksvoorwaarden onder

de Verenigde Waterlanders en Vlamingen in de stad Groningen op minimaal 36 procent.

Indien ook rekening wordt gehouden met de herkomst van de hertrouwende Groninger Oude

Vlamingen, dan ligt het percentage huwelijksvoorwaarden op zeventig procent van de gevallen,

indien beide echtgenoten geboortig waren in de stad. Dat percentage neemt af tot vijftig procent,

indien slechts van beide echtgenoten in het geval van een opvolgend huwelijk in de stad Groningen

is geboren. Minder dan een derde van de hertrouwende echtparen maakten huwelijksvoorwaarden

op in de stad, indien beide echtgenoten buiten de stad Groningen waren geboren.

1551. Een uitgebreid onderzoek naar het bestaan van huwelijksvoorwaarden van de onderzochte populatie in

de rest van het gewest Stad en Lande, dus buiten de stad Groningen, heeft nauwelijks resultaat

opgeleverd. Dat wijst er op dat betrokkenen die in de rest van het gewest Stad en Lande waren gehuwd,

geen huwelijksvoorwaarden hebben opgemaakt. Onderzocht zijn de Ommelanden, Beerta, Nieuwe

Schans, Bellingwolde, Bellingwolderschans, Oude Schans, Blijham, Bourtange, Eexta, Farmsum,

Finsterwolde, Meeden, Midwolda, Nieuw Beerta, Nieuwe Pekela, Nieuw Scheemda, Nieuwolda,

Noordbroek, Onstwedde, Oostwold, Oude-Pekela, Pieterburen, Scheemda, Sellingen, Selwerd/Sap-

pemeeer, Ter Apel, Termunten, Veendam, Vlagtwedde, Vriesscheloo en Wagenborgen.

1552. Met één curieuze praktijk is zeer moeilijk rekening te houden bij het bepalen van het aantal

huwelijksvoorwaarden met verzorgingselementen. In de achttiende eeuw kwam het in de stad

Groningen voor, zo zal in hoofdstuk IX blijken, dat een echtpaar, als partij bij huwelijksvoor-

waarden van derden, regelingen overeenkwam die uitsluitend hun eigen huwelijk betroffen. Deze

bepalingen konden uiteraard niet zuiver huwelijksvermogensrechtelijk van aard zijn vanwege het

onveranderlijkheidsbeginsel. Doch van contractueel erfrechtelijke aard kon een dergelijke verzor-

gingsregeling wel zijn.

1553. Van Boven merkt op dat het in de achttiende eeuw ook gebruikelijk was in de stad Groningen om de

afspraken te laten opstellen door advocaten en procureurs. Met deze tekst gingen contractspartijen

vervolgens naar de burgemeester of raadsleden, zie: Van Boven, ‘Keizerlijke notarissen in

Groningen’, 51.
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namen moest aanbrengen. Indien toch nog wijzigingen (thans: renvooien) moesten

worden aangebracht in de tekst van de ‘belyinge’, waren verschillende manieren

gebruikelijk in de praktijk. Het eenvoudigst was het onleesbaar maken van de

oorspronkelijke tekst door een grondige doorhaling. Ook kwam het voor dat een

toevoeging in de kantlijn van de hoofdtekst werd geplaatst, voorzien van een

merkje dat eveneens in de hoofdtekst zelf werd aangebracht. Onder de toevoeging

plaatste(n) de dienstdoende burgemeester of raadsheren geen para(a)f(en) of

handtekening(en). Voorts werd een toevoeging eenvoudigweg tussen de regels in

de hoofdtekst aangebracht.

In de onderzochte huwelijksvoorwaarden was de gehanteerde juridische termi-

nologie niet gestandaardiseerd. Burgemeesters en raadsheren hanteerden van

elkaar verschillend juridisch jargon. Hier wordt slechts aandacht besteed aan

enkele verschillen.

De aanstaande echtgenoten werden in de onderzochte huwelijksvoorwaarden

zowel aangeduid als ‘eheluiden’, ‘ehelieden’ of als ‘conthoralen’. Het overeen-

komen van de huwelijksvoorwaarden, doorgaans huwelijkscontract genoemd,

werd ‘bevoorwaarden’, maar ook wel ‘bevoorwoorden’ genoemd. Dat verklaart

ook dat in het uitzonderlijke geval van huwelijksvoorwaarden staande het huwelijk

gesproken werd van ‘huwelijkse nawoorden’.1554Belangrijker dan deze verschillen

van geringe betekenis, is de constatering dat zich in de huwelijksvoorwaarden-

praktijk een derde vermogenscategorie blijkt te hebben ontwikkeld. Naast de in de

Stads Nieuwe Constituties voorkomende begrippen aangeërfd en aangewonnen

vermogen (vgl. figuur VII.4.) kwam in de onderzochte huwelijksvoorwaarden zeer

regelmatig als aparte categorie voor (ten huwelijk) aangebracht vermogen. Daar-

onder werd mede begrepen voor het huwelijk aangeërfd vermogen. Daarmee

samenhangend werd het begrip aangewonnen vermogen in de onderzochte huwe-

lijksvoorwaarden in de praktijk beperkt tot tijdens het huwelijk aangewonnen

goederen.

In de ‘belyinge’ werden voorts eventuele door partijen verleende schriftelijke

volmachten vermeld. De originele volmachten zelf zijn uiterst zelden bewaard

gebleven. In de ‘belyinge’ werden de data van de verleende volmachten vermeld.

Daaruit blijkt dat klerken ter stadssecretarie soms zeer kort voor het belijden de

1554. Art. 9 (I) SNC verbood huwelijksvoorwaarden staande huwelijk. In de praktijk blijkt dit verbod

minder streng te zijn gehanteerd. In een drietal bekende gevallen maakten stedelijke doopsgezinden

toch huwelijksvoorwaarden staande huwelijk op. Die van Steven Fiepkes ten Cate werden al

genoemd. Ook de al vaker genoemde patriot en grootondernemer Berend van Olst Azn (1748-1806)

maakte anderhalf jaar na zijn huwelijk aanvullende huwelijksvoorwaarden op. Hij huwde op

4 september 1774. Zijn huwelijksvoorwaarden dateerden van 11 juni 1776 te Groningen.

Ook Toncko Jans Modderman (1665-1741) maakte huwelijksvoorwaarden staande huwelijk op,

al vallen diens beide overeenkomsten net buiten de onderzoeksperiode. Zijn voorhuwelijksvoor-

waarden dateerden van 9 februari 1695. De aanvulling werd na het huwelijk overeengekomen op

16 april 1696, zie: RHC GrA, RA, III-x-74, fol. 226, Groningen.

Deze drie gevallen hebben met elkaar gemeen dat ze eerder opgemaakte voorhuwelijksvoor-

waarden aanvulden of beperkt vervingen. Nimmer weken ze inhoudelijk af van het eerder

overeengekomen huwelijksgoederenregime. Het onveranderlijkheidsbeginsel werd dus niet ge-

schonden. Huwelijksvoorwaarden staande het huwelijk opgemaakt, zonder eerdere voorhuwelijkse

huwelijksvoorwaarden, zouden zondermeer worden getroffen door art. 8 (I) SNC. Zij waren nietig.

Deze werden niet aangetroffen in de onderzoeksperiode.
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tekst in het net uitwerkten en overhandigden aan de burgemeester of raadsheren,

zelfs nog op de dag van het belijden zelf.

Het belijden van de overeenkomst vond in aanwezigheid van (gevolmachtigden

van) partijen plaats en geschiedde door voorlezing van de overeenkomst, mogelijk

met een (zakelijke) toelichting van het bedongene. Of partijen werden belehrt, is

onbekend.1555 Een klerk van de stadssecretarie was aanwezig. Soms bracht men

nog tijdens het belijden een enkele kleine wijziging aan in de tekst. Uit de

vergelijking van de handschriften blijkt, dat de burgemeester of raadsheer dat op

dat moment doorgaans zelf deed.

Na de ‘belyinge’ omlijnde de burgemeester/raadsheer de overeenkomst en

plaatste hij de volgende bewoordingen onder de hoofdtekst:

‘Aldus voor mij beleden in Groningen den (datum)’

met daaronder zijn handtekening (zie afb. 67-69).1556 De omlijning vond plaats

door nauwe omcirkeling van de gehele tekst. Zinnen in de tekst werden niet

afgelijnd. Afhankelijk van de klerk, bestond de tekst van de ‘belyinge’ uit aan

elkaar geschreven tekst. Andere klerken brachten alinea’s aan en creëerden

daardoor meer onbeschreven, niet afgelijnde ruimte binnen de omlijning.

Omlijning van de tekst van de ‘belyinge’ was geen vanzelfsprekendheid in de

achttiende eeuw in de stad Groningen. Mogelijk begon burgemeester Cornelis

Schaaij daarmee in het eerste decennium van de achttiende eeuw. Hij omlijnde

echter niet de onderkant van de tekst. De individuele stijl van burgemeesters blijkt

duidelijk uit de omlijningen. Sommige burgemeesters lieten nog vele jaren na

Schaaij omlijning geheel achterwege. Anderen volgden hem na door ook het einde

van de tekst, inclusief de zelf toegevoegde tekst (‘aldus …’) en eigen handteke-

ning, te omlijnen. De door burgemeester Paulus Laman geïntroduceerde wijze van

omlijning in de jaren dertig, werd uiteindelijk de meest gebruikelijke in de

achttiende eeuw. Hij omlijnde de hele hoofdtekst en plaatste zijn tekst (‘aldus

…’) met handtekening daarbuiten. Zo bracht hij een duidelijk onderscheid aan

tussen de partijverklaringen en de zijne. Na de Bataafse omwenteling, werd

voortaan ook ten overstaan van doopsgezinde kooplieden die deel uitmaakten

van het stadsbestuur beleden. Niet-juridisch geschoold als zij waren, namen zij

eenvoudig Lamans werkwijze over.

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat partijen bij de overeenkomst onderaan

de tekst van de ‘belyinge’ naam, noch handtekening plaatsten. Doorgaans werd

maar één handtekening geplaatst. De ‘belyinge’ vond namelijk meestal alleen ten

overstaan van één burgemeester plaats. In de periode 1795-ca. 1803 moesten

‘belyingen’ echter verplicht ten overstaan van twee raadsheren plaatsvinden.

Tot slot, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Thans onthoudt art. 43,

lid 4 jo lid 6 WNA een notariële akte authenticiteit, indien de handtekening van de

1555. Onder belehren wordt verstaan dat partijen, buiten een toelichting in algemene bewoordingen op de

inhoud van de overeenkomst, ook gewezen worden op de consequenties van de rechtshandeling,

aldus J.C.H. Melis en B.C.M. Waaijer, De Notariswet (8e druk; Deventer 2012) 22.

1556. Burgemeesters gebruikten ook andere bewoordingen. Bijvoorbeeld: ‘aldus voor mij beredet in

Groningen’ of enkel ‘Actum Groningen’.
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notaris ontbreekt. Een sanctie op het ontbreken van een handtekening van de

burgemeester/raadsheer onder de ‘belyinge’ vermeldden de Stads Nieuwe Con-

stituties niet. Onbekend is of dat gemis bij de huwelijksvoorwaarden van Jan van

Delden (1700-1770) en Sofia de Booser (1704-1758), (afb. 85-86), later tot

problemen heeft geleid.1557 In het geval van de huwelijksvoorwaarden van Berend

Lulofs en Geertruida Knijpinga (ca. 1734-1807) bemerkte de burgemeester tijdig

zijn vergissing. Hij had zijn handtekening te vroeg geplaatst, namelijk op het

voorlaatste blad van de tekst van de ‘belyinge’. Hij haalde deze daarop door en

plaatste hem nogmaals, ditmaal op de juiste plaats op het laatste blad.1558

Art. 10 (I) SNC eiste dat binnen één jaar en zes weken een verzegeld

perkamenten exemplaar moest worden gemaakt van de ‘belyinge’, op straffe van

nietigheid. Het bruidspaar verzocht meestal slechts één exemplaar. Om het de

stadssecretarie gemakkelijk te maken, werden in de overige gevallen op de tekst

van de ‘belyinge’ de naam aangetekend van hem die ook een exemplaar moest

ontvangen en waar deze bezorgd moest worden. Vooral de doopsgezinde boven-

laag hechtte een bovengemiddeld belang aan het overeengekomene. Het was juist

deze groep die opdracht gaf tot een aantal soms wel vijf verzegelde exemplaren. Of

het extra exemplaar nu een minuut, een afschrift of een grosse was, was de

dienstdoende burgemeester/raadsheer of klerk niet altijd duidelijk. In het ene geval

noteerde hij dat van de ‘belyinge’ een verzegeld exemplaar moest worden

afgeschreven, in het andere geval sprak hij van verzegelde ‘originelen’.1559

Art. 10 (I) SNC maakte al duidelijk dat in de praktijk veel tijd kon verlopen

tussen de ‘belyinge’ en de vervaardiging van het verzegelde exemplaar. Op de tekst

van de ‘belyinge’ van de huwelijksvoorwaarden van Derk Hesselink (1750-1809)

en Annigje Hulshoff (1761-1812), beleden op 5 juni 1783, stond bijvoorbeeld

aangetekend dat deze pas vier maanden later, op 2 oktober van dat jaar, werd

ontvangen op de stadssecretarie. Kennelijk was het tussen de paperassen van de

burgemeester blijven zwerven. Met de aantekening wilde de klerk ter stads-

secretarie zich mogelijk indekken tegen een klacht.

Na ontvangst van de tekst van de ‘belyinge’ kon een klerk de tekst kopiëren op

fransijn (perkament). De gekopieerde tekst begon met een nieuwe aanhef,

luidende:

‘Wij Borgemeesteren ende Raad in Groningen betuigen met deesen open en

verzegelden brieve’

Daarna volgde de tekst van de ‘belyinge’. Het slot (‘aldus …’ en de handtekening)

verving de klerk door de volgende standaard slotfrase:

‘Sonder arg of list dat oirkonden wy met onse stadszegel, gegeven in de jaare (…)

den (…), doe (…) burgemeesteren waaren onzer stad.’

1557. RHC GrA, RA, III-ij, 26 mei 1729 (Jan van Delden en Sofia de Booser).

1558. Ibidem, 25 juni 1764 (Berend Lulofs en Geertruida Knijpinga).

1559. Zie bijvoorbeeld: ibidem, 24 februari 1766 (Izaak Bussemaker Bzn en Grietje Barlagen) en ibidem,

5 maart 1794 (Teunis Derks van Delden en Tjitske Stevens Bleeker). In het geval ibidem,

3 december 1789 (Antonie Deknatel en Minke Fokkes), sprak de burgemeester van een ‘authentiek

copie’.
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Ten slotte werd het perkament verzegeld, toegevouwen en bij de opdrachtgever

thuis bezorgd. In 1730 en 1734 kostte een verzegeld exemplaar twee gulden en

zestien stuivers.1560

Inhoudelijke opbouw stad-Groninger huwelijksvoorwaarden

Ondanks een grote variatie aan formuleringen en clausules waren de onderzochte

stad-Groninger huwelijksvoorwaarden in de onderzoeksperiode in hoofdlijnen

steeds op dezelfde wijze opgebouwd. De standaardindeling was als volgt.

Na (1) de comparitie van partijen volgde (2) de verklaring van partijen dat de

aanstaande echtelieden en de naaste familieleden die partij bij de overeenkomst

waren, wel tevreden waren met de goederen die de aanstaande echtgenoten ten

huwelijk aanbrachten. Hieronder voortaan de ‘wel tevreden-clausule’ genoemd.1561

1560. Vermelding van de kosten op de buitenzijde van het verzegelde exemplaar van Alle Pieters

Medendorp en Frouke Stoffers Meringa, zie: RHC GrA, FAM, inv. nr. 17, Menje Jans Modderman,

alsmede op een verzegelde exemplaar uit 1734, zie: RHC GrA, toegang 1501, Verzameling losse

stukken Gemeentearchief Groningen (1), 1206-1980, inv. nr. 453, Akte van huwelijkse voorwaar-

den van Harm Roelefs Roseboom en Jantien Meijnders.

1561. Na de comparitie volgde, op een enkele uitzondering na, altijd direct een taalkundige variant op de

volgende zinsnede: ‘eerstelijk syn bruidegom en bruidt benevens derselver anwesende vrienden wel

te vreden met sodane goederen als sy an malcanderen komen te brengen’. In deze ‘wel tevreden-

clausule’, komt duidelijk het familiekarakter van de huwelijksvoorwaarden tot uitdrukking. Niet

alleen aanstaande echtgenoten verklaarden tevreden te zijn met elkaars financiële positie, ook de

medepartijen genoemd in art. 18 (I) en 19 (I) SNC.

De clausule zag ten eerste op het ten huwelijk aangebrachte vermogen van de aanstaande

echtgenoten. Daaronder was niet alleen begrepen hetgeen zij al door arbeid of krachtens erfrecht

hadden verworven, maar ook al hetgeen krachtens schenking was verkregen, al dan niet tot uitzet

voor het huwelijk. Overigens, slechts een enkele keer refereerde de ‘wel tevreden-clausule’

expliciet aan de meegebrachte uitzet, bijvoorbeeld in de huwelijksnawoorden van Berend van

Olst Azn (1748-1806) en Neeltje Taan (1755-1798) (afb. 79-80), zie: RHC GrA, RA, III-ij, 11 juni

1776 (Berend van Olst Azn en Neeltje Taan). Partijen verklaarden: ‘In den eersten zijn de

contoraelen wel te vreden met alle zodaene goederen als bij het ingaan van het huwelijk aan en

bij elkanderen hebben gebragt, (…), waaronder mede begrepen zal zijn hetgeen de wederzijdse

ouders tot stuir des huwelijk hebben medegegeven (…)’.

De onderzochte huwelijksvoorwaarden vermeldden nimmer wat de uitzet precies inhield.

Ten tweede zag de ‘wel tevreden-clausule’ op de financiële perspectieven van de aanstaande

echtelieden. Meer dan eens werd expliciet verklaard dat partijen ook tevreden waren met hetgeen zij

in de toekomst aan elkaar zouden komen te brengen. In een aantal gevallen werd letterlijk verwezen

naar te verwachten erfenissen. Jan Derks en Swaantje Joosten (gest. 1743), behorend tot de

doopsgezinde middengroep, verklaarden in 1727: ‘Eerstelijk zijn bruijdegom en bruit neffens

anweesende vrinden met soo daane goederen als deselve hebben en staande houwelijk souden

moogen anstraven (sic, bedoeld zal zijn: ansterven, MK) wel te vreeden.’, zie: RHC GrA, RA, III-ij,

25 maart 1727 (Jan Derks en Swaantje Joosten).

Molenaar Jan Gerrits Beerta (1751-1824), nauw verwant aan zeer gegoede families, zoals

Modderman, verklaarde met zijn bruid Attje Jans Bakker (1767-1847) in soortgelijke zin in 1786:

‘Bruidegom en bruid nevens aanwezende vrinden zijn wel te vreeden met zodaane goederen als

wederzijds tot stuur van dit houwelijk zullen zaamen brengen, en staande houwelijk zullen

aanerven’, zie: RHC GrA, RA, III-ij, 29 november 1786.

De gedurende de gehele onderzoeksperiode aangebrachte variaties op de ‘wel tevreden-

clausule’ ontkracht de opvatting dat hier sprake was van een gestandaardiseerde, holle frase uit

het verleden. Soms legde de clausule de nadruk op de uitzet, dan weer op te verwachten

erfrechtelijke verkrijgingen. Met de ‘wel tevreden-clausule’ gaven partijen nadrukkelijk te kennen
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Meteen daarna volgde (3) de bepaling met het overeengekomen huwelijksgoede-

renregime en, eventueel, (4) een bepaling betreffende een inventaris die partijen

verplicht waren op te maken. Naar de huidige opvattingen eindigden daarmee al de

materiële huwelijksvoorwaarden en troffen partijen verder erfrechtelijke regelin-

gen. Als eerste volgde (5) een regeling met betrekking tot de erfrechtelijke positie

van zonen en dochters die uit het huwelijk geboren zouden worden met betrekking

tot de ouderlijke nalatenschap. Vervolgens (6) een regeling met betrekking tot

plaatsvervulling (recht van representatie) van deze zonen en dochters in de

ouderlijke nalatenschap en eventueel (7) met betrekking tot nalatenschappen

van andere bloedverwanten. Daarna (8) volgde een erfrechtelijke beschikking

ten gunste van de langstlevende echtgenoot, indien ten tijde van het overlijden

van één der echtgenoten het huwelijk onbeërfd (geraakt) was. Vervolgens (9) een

erfrechtelijke beschikking ten gunste van de langstlevende echtgenoot, indien een

echtgenoot stierf en, behalve de langstlevende, ook één of meer kinderen naliet.

Daarop (10) volgde een beschikking over de nalatenschap, indien de langstlevende

echtgenoot overleed met achterlating van kinderen. Vervolgens liet de overeen-

komst ruimte voor (11) specifieke clausules, het individuele geval betreffende.

Deze clausules kenden een grote variëteit. De erfrechtelijke bepalingen met

betrekking tot (12) huisraad en (13) lijfstoebehoren hadden geen vaste plaats in

de onderzochte huwelijksvoorwaarden. De overeenkomst werd besloten met een

bepaling dat (14) aanstaande echtgenoten elkaar al dan niet vrijlieten om bij

uiterste wil, of in geval van een volgend huwelijk, bij latere huwelijksvoorwaar-

den, van de bepalingen in de huwelijksvoorwaarden overeengekomen afwijkend te

bepalen. Tenslotte werd de overeenkomst meestal afgesloten met de bepaling wie

(15) dedingslieden bij de overeenkomst waren geweest.

In de periode 1699-1809 hanteerden de stad-Groninger burgemeesters dus wel

een modelmatige opzet van de overeenkomst, maar geen standaardmodel voor de

formulering van de verschillende onderdelen van de overeenkomst. Dat blijkt

bijvoorbeeld alleen al uit een verrassend grote tekstuele diversiteit van de

comparitie.1562

in te stemmen met de vermogensrechtelijke gevolgen van het overeengekomene. Iedere onherroepe-

lijke bevoordeling van de langstlevende echtgenoot in de huwelijksvoorwaarden betekende immers

een aantasting van het familievermogen van de overleden echtgenoot. De afgesproken regelingen

konden daarom grote financiële gevolgen hebben voor de familievermogens, indien men van

verkeerde veronderstellingen uitging bij het overeenkomen van de regelingen. Door de ‘wel

tevreden-clausule’ in de overeenkomst op te nemen, werd niet de kans beperkt op een geslaagde,

latere ‘beknupping’ van de huwelijksvoorwaarden door partijen bij de overeenkomst. Zij hadden

immers niet het recht om te ‘beknuppen’.

1562. In de onderzochte huwelijksvoorwaarden werd maar zelden gebruikgemaakt van de formule: ‘voor

ons zijn gecompareerd’. Een van de meest gebruikte formuleringen voor de comparitie luidde: ‘Dat

het echtschap ende houwelijck tusschen (…) als bruidegom ter eenre ende eerbare dochter (…) als

bruit ter andere zijden met wederzijts vrienden raadt is beraamt, gededigd en besloten in manieren

na beschreven’.

Onnadenkende klerken ter stadsecretarie kopieerden voor de comparitie van een nieuwe

‘belyinge’ soms de volledige tekst van een als voorbeeld overlegd, verzegeld exemplaar. Daardoor

kon het gebeuren, dat deze foutieve comparities van ‘belyingen’ begonnen met de hierboven

genoemde zinsnede: ‘Wij Borgemeesteren ende Raedt in Groningen betuigen met desen openen
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Voornoemde opbouw van huwelijksvoorwaarden is vanwege een gemis aan

gelijkenissen niet direct ontleend aan de modellen opgenomen in destijds gangbare

notarisboeken. Deze boeken van bijvoorbeeld Gerard van Wassenaer, Simon van

Leeuwen, Jacob Schoolhouder en Arent Lybregths bevatten modellen van huwe-

lijksvoorwaarden die hoogstens inspiratie hebben geboden voor stad-Groningse

opstellers van huwelijksvoorwaarden.1563

De beknopte modellen van genoemde auteurs besteedden relatief veel aandacht

aan de aanbrengsten ten huwelijk, doch zeer weinig aan afwijkende huwelijks-

goederenregimes. Zij hadden alleen enige aandacht voor de beperkte gemeenschap

van winst en verlies. Ook besteedden genoemde modellen weinig aandacht aan de

verzegelden brieve’. Deze formulering van de comparitie was onjuist: de ‘belyinge’ was immers per

definitie niet verzegeld, vgl. art. 8 (I) en 10 (I) SNC. Tijdens het belijden werd deze klerikale fout

echter niet altijd gecorrigeerd door de dienstdoende burgemeester of raadsleden.

Art. 11 (I) SNC, ingevoerd in 1689, werd in de praktijk slecht nageleefd in de achttiende eeuw.

Deze bepaling verplichtte de namen van ouders van de aanstaande echtgenoten in de comparitie op

te nemen. Pas honderd jaar na de invoering van dit vereiste gebeurde dat op grotere schaal.

Opvallend genoeg hield zelfs Laman zich niet altijd aan deze bepaling. De praktijk was kennelijk

ook voor hem weerbarstiger dan de wet. In bijzondere gevallen, zoals in de ‘belyinge’ van Garbrand

Gerrits Arkema (1727-1783) en Catalijntje Willems Hesselink (1732-1781) uit 1756 en in die van

Arnoldus van Dalen (1763-1809) en Geertruida van Hovel (1756-1841) uit 1794, vermeldde de

burgemeester om onbekende redenen wel de namen van de ouders van de ene aanstaande

echtgenoot, maar niet die van de andere. Dat kan in deze gevallen niets te maken hebben gehad

met eventuele minderjarigheid: alle aanstaande echtgenoten waren meerderjarig.

Het meebrengen van voorbeeldakten uit overige delen van de Republiek waar mogelijk andere

eisen werden gesteld aan de comparitie, kan de slechte naleving van art. 11 (I) SNC in de hand

hebben gewekt. De burgemeester geleidde in die gevallen kennelijk het voorbeeldexemplaar door

naar de klerk, voorzien van enige aantekeningen betreffende de inhoud van de nieuwe overeen-

komst, zonder verder aandacht te besteden aan art. 11 (I) SNC.

Ten slotte kwam het in het eerste kwart van de achttiende eeuw nog voor dat ook de namen van

de medepartijen in de comparitie werden vermeld. Doch, al voor het verschijnen van het handboek

van Laman raakte dat in onbruik en werden hun namen uitsluitend aan het slot van de overeenkomst

vermeld.

1563. Geraadpleegd zijn de volgende exemplaren: G. van Wassenaer, Practyk notariael ofte instructie tot

het maken ende instellen van de voornaemste instrumenten, en allerley contracten, acten,

handelingen en dispositien die voor notaris en getuygen, of in ’t particulier by partyen opgerecht

en gedaen worden, bekleedt met reedenen, rechten en rechtsgeleerden, van alles dat inde practyk

kan voorvallen, met decisien van verscheyden hoven ende parlementen daer op gevolgt. Als ook

veele en verscheyde bygevoegde exempelen daer toe dienstig en nodig 2 (Amsterdam 1708) m.n.

218-296; S. van Leeuwen, Nederlandse practyk ende oeffening der notarissen ende andre gemeene

schryv en regt. Vorderers waar in by vraags-wijs ondersouk verhandelt werd al het gund een

notaris, secretaris, deurwaarder, en geregts-bode, soo in de grond der Regts-saaken, als in de

instelling van alderhande instrumenten, acten, gewijsden, ende, wtvoeringe van dien, heeft aan te

mercken, ende waar te nemen (Amsterdam 1698) m.n. 250-256; J. Schoolhouder, Oeffenschoole der

notarissen, geopent voor alle leerlingen, die begerig zyn, hen in dezelve konst te oeffenen (2e druk;

Amsterdam 1727) m.n. 66-84 en A. Lybregths, Redenerende practycq over ’t oeffenen van ’t

notarisampt etc. 1 (Amsterdam 1747) 125-176.

Over deze en andere notarisboeken zie: A. Pitlo en A.Fl. Gehlen, De zeventiende- en

achttiende-eeuwse Notarisboeken. Een verhandeling over Notarisboeken, Notarisambt en Notarieel

Recht onder de Republiek der Verenigde Nederlanden Ars Notariatus 123 (Deventer 2004) en A.Fl.

Gehlen, ‘De Noord-Nederlandse notarisboeken uit de 17de en 18de eeuw. Belichting van enkele

facetten’, in: P.L. Nève en J.J. Verbeek (red.), Forma Servata. Vijf opstellen over formulieren en

formulierboeken in het notariaat van de Middeleeuwen tot vandaag. Ars Notariatus 85 (Deventer

1998) 85-95.
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diverse erfrechtelijke situaties waarin de aanstaande echtelieden konden komen te

verkeren. De huwelijksvoorwaardenmodellen van Van Wassenaer en van Ly-

breghts zijn nog het fraaist vanwege speciale modellen voor verschillende groepen

bruidsparen. Zij geven bijvoorbeeld afzonderlijke modellen voor het geval een

weduwe huwde met een weduwnaar, dan wel met een jongeman die niet eerder

gehuwd was geweest.1564

Onbekend is vooralsnog op welk(e) model(len) de onderzochte stad-Groninger

huwelijksvoorwaarden zijn terug te leiden.

IX.1. Huwelijksvermogensrechtelijke bescherming van de
langstlevende echtgenoot

De verzorgingsregelingen in de onderzochte huwelijksvoorwaarden zijn naar hun

aard in twee groepen in te delen: huwelijksvermogensrechtelijke en contractueel

erfrechtelijke. De regelingen die tot de eerste groep gerekend moeten worden,

komen aan de orde in deze paragraaf, de tweede categorie volgt daarna.1565

Het stedelijke huwelijksvermogensrecht bood optimale huwelijksvermogens-

rechtelijke verzorging via het stelsel van de wettelijke gemeenschap. Voor de hand

ligt de veronderstelling dat, indien de leden van de onderzochte populatie in zo

grote mate huwelijksvoorwaarden opmaakten, zij van dat wettelijke stelsel zouden

willen afwijken en aldus de positie van de langstlevenden standaard verslechter-

den. Niets blijkt minder waar te zijn. In 29 procent van de onderzochte huwe-

lijksvoorwaarden kwamen Groninger Oude Vlamingen toch (al dan niet impliciet)

een wettelijke gemeenschap van goederen overeen.1566

Ofschoon meer dan twintig van elkaar verschillende clausules zijn aangetroffen

die het overeengekomen huwelijksgoederenregime formuleerden, vallen de overige

overeengekomen huwelijksgoederenregimes terug te brengen tot vier verschillende.

De meest voorkomende variant betrof een gemeenschap van winst en verlies.1567

Veel zeldzamer was een beperkte gemeenschap van goederen die alleen aangeërfd

vermogen buiten de gemeenschap liet.1568Nog zeldzamer was een beperkte gemeen-

schap van goederen die alleen aanbrengsten ten huwelijk buiten de gemeenschap liet

vallen.1569Uiterst zeldzaam was ten slotte de algehele uitsluiting van gemeenschap

1564. Van Wassenaer lijkt zijn modellen (geanonimiseerd) aan de rechtspraktijk in Utrecht te hebben

ontleend.

1565. Zie par. IX.2. en par. IX.3.

1566. Onherroepelijke contractueel erfrechtelijke regelingen ten gunste van de langstlevende blijken voor

deze partijen de hoofdreden te zijn geweest om, ondanks een voorkeur voor de wettelijke

gemeenschap van goederen, toch huwelijksvoorwaarden te maken.

Opvallend is dat hertrouwende Groninger Oude Vlamingen regelmatig huwelijksvoorwaarden

maakten en daarin een wettelijke gemeenschap van goederen overeenkwamen. Nagenoeg altijd

betrof dit weinig gegoede doopsgezinden. De overige hertrouwenden kozen voor een beperkte

gemeenschap van winst en verlies.

1567. Zie par. IX.1.2.

1568. Zie par. IX.1.3.

1569. Zie par. IX.1.4.

394

DEEL IV. ‘HET SPEL’



van goederen.1570Bij de gemeente van Groninger Oude Vlamingen en de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen werd dat slechts elk één keer aangetroffen.

IX.1.1. Algehele gemeenschap van goederen

De meest voorkomende taalkundige variant op de formulering van een overeen-

gekomen algehele gemeenschap van goederen in de onderzochte huwelijksvoor-

waarden luidde:

‘welke aangebrachte alsmede staande echt aangeërfde goederen als mede winst en

verlies na echte beslaping zullen wezen gemeen half en half’.

De frase ‘na echte beslaping’ verwees naar het begin van het huwelijk volgens

art. 35 (I) SNC. Zelfs na de omwenteling in 1795, bleef deze frase in de

onderzochte huwelijksvoorwaarden zeer gebruikelijk. In de onderzochte overeen-

komsten werd dus niet meteen ingehaakt op de nieuwe regelgeving. Slechts af en

toe werd nadien wel eens gesproken van ‘na de solemniteit’ of ‘na de voltrekking’

van het huwelijk.1571

Nimmer werd in de onderzochte huwelijksvoorwaarden de wettelijke gemeen-

schap van goederen toepasselijk verklaard door expliciet naar de Stads Nieuwe

Constituties te verwijzen. In zeldzame gevallen werd wel de wettelijke gemeen-

schap impliciet toepasselijk verklaard. Dat gebeurde in de praktijk op vier van

elkaar verschillende wijzen.

Zo was op grond van art. 12 (I) SNC het wettelijk huwelijksgoederenregime

impliciet toepasselijk door (a) in huwelijksvoorwaarden helemaal geen keuze uit te

brengen voor het toepasselijke huwelijksgoederenregime. Indien in de huwelijks-

voorwaarden of bij testament geen afwijkende erfrechtelijke regelingen waren

getroffen, had dat grote vermogensrechtelijke consequenties in het geval het

huwelijk onbeërfd geraakte.

Variant (a) is slechts vijf keer aangetroffen. Moeilijk denkbaar is dat hier sprake

was van een vergissing, omdat het overeenkomen van een huwelijksgoederenre-

gime een elementair onderdeel is van een overeenkomst van huwelijksvoorwaar-

den. Bovendien behoorden drie van deze vijf echtparen tot de gegoede bovenlaag.

Deze impliciete keuze hield dus niet altijd verband met geringe vermogens, het

was een partijkeuze, mogelijk beïnvloed door huwelijksvoorwaarden die binnen de

familie gebruikelijk waren. In drie van vijf bekende gevallen bestond namelijk een

familierelatie tussen de partijen. In 1731 en 1746 kwam Willem Arends Hesselink

(1707-1768) bij zijn eerste en tweede huwelijk de wettelijke gemeenschap

impliciet overeen, net als in 1706.1572

1570. Zie par. IX.1.5.

1571. Bijvoorbeeld in: RHC GrA, RA, III-ij, 8 november 1776 (Cornelius Cremer en Aagje Reijnders),

ibidem 12 december 1787 (J(o)an(nes) Reijnders en Frederica Hoitsema) en ibidem, 1 oktober 1781

(Mattheus Jacobs Hesselink en Alida Jans van Geuns).

1572. Deze variant is aangetroffen in: RHC GrA, RA, III-ij, 25 maart 1727 (Jan Derks en Swaantje
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Op een tweede manier kon op indirecte wijze een wettelijke gemeenschap van

goederen worden gecreëerd, namelijk door in huwelijksvoorwaarden niet te reppen

over een bepaalde groep van goederen. Zo kwam in een aantal onderzochte

huwelijksvoorwaarden de zeldzame clausule voor die bepaalde dat (b) aangebracht

en aangeërfd vermogen nadrukkelijk gemeenschappelijk zouden zijn (half en half),

maar verder zweeg over de status van hetgeen staande huwelijk zou worden

aangewonnen.1573 Datzelfde gold voor de uiterst zeldzame clausule die nadruk-

kelijk bepaalde dat (c) aangebracht vermogen en staande huwelijk aangewonnen

vermogen gemeenschappelijk zou zijn (half en half), maar verder niets regelde

over aangeërfd vermogen.1574 Ten slotte bepaalde clausule (d) slechts dat ten

huwelijk aangebracht vermogen en staande huwelijk aangeërfd vermogen privé

zou blijven en zweeg zij over aangewonnen goederen.1575

Naar huidig recht lijken de rechtsgevolgen van variant (d) op een gemeenschap

van winst en verlies. Volgens het Groninger stadsrecht was dat niet het geval.

Art. 12 (I) SNC bracht ook hier mee dat sprake was van een wettelijke gemeen-

schap, omdat voor de aangewonnen goederen geen keuze was uitgebracht. Dus

was sprake van een gecontinueerde gemeenschap na ontbinding door overlijden en

traden in beginsel de bijzondere rechtsgevolgen op, indien het huwelijk op dat

moment onbeërfd geraakt was. Van beide laatste rechtsgevolgen was geen sprake,

in geval van een gemeenschap van winst en verlies. Ten overvloede, een impliciete

formulering van een gemeenschap van winst en verlies was niet toegestaan volgens

het Groninger stadsrecht.

Ook de varianten (b), (c) en (d) werden niet uitsluitend door minvermogenden

overeengekomen. De clausules kwamen onder andere voor in huwelijksvoorwaar-

den van twee dochters van Harmen Barlagen (1701-1764) (afb. 109) en in die van

een Van Hovel, families die behoorden tot de doopsgezinde bovenlaag.1576

Samenhangend met de toegenomen gegoedheid en de daarmee samenhangende

toegenomen voorkeur voor een gemeenschap van winst en verlies, werd na 1760

Joosten), ibidem, 24 juli 1731 (Willem Arends Hesselink en Annigje Gerrits van Calcar), ibidem,

6 april 1745 (Willem Arends Hesselink en Trijntje Gerrits ten Cate), ibidem, 7 januari 1718 (Pieter

Folkerts en Nieske Peters) en ibidem, 4 december 1706 (Arend Willems Hesselink en Catalijntje

Simons).

1573. Zie bijvoorbeeld: ibidem, 13 april 1762 (Jan Roelofs Bakker en Trijntje Heeres), ibidem, 15 maart

1775 (Gerrit Bussemaker en Martje Barlagen) en ibidem, 17 juni 1802 (Ludolf Gisolf en Antje

Luitjes van der Veen).

1574. Zie bijvoorbeeld: ibidem, 5 juni 1802 (Johannes Kuipers en Stijntje Jans Leenders).

1575. Deze variant is negen keer aangetroffen, namelijk in: RHC GrA, RA, III-ij, 15 oktober 1702

(Steven van Delden en Heiltje Popkes Houttuijn), ibidem, 4 december 1709 (Toncke Ulpherts

Somerdijk en Antje Jans), ibidem, 26 juli 1729 (Harmen Barlagen en Fennigje Jans van Calcar),

ibidem, 24 april 1736 (Warner Laurens Nordena en Lijsbeth Peters), ibidem, 22 maart 1742 (Pieter

Arends Volmer en Antje Wolters Greving), ibidem, 26 oktober 1780 (Teunis Teunis Hulshoff en

Geertruida van Hovel), ibidem, 9 oktober 1788 (Gerrit van Trojen en Swaantje Bakker), ibidem,

31 oktober 1794 (Arnoldus van Dalen en Geertruida van Hovel) en ibidem, 4 juni 1795 (Gerrit van

Olst Hzn en Janna Zeedijk).

1576. Voor zover vastgesteld kon worden, is variant (d) niet te herleiden tot een rechtsstelsel elders en

evenmin tot bepaalde doopsgezinde families die deze formulering gewend waren overeen te komen.

Mogelijk gaat het hier om een onbekend gebleven voorbeeld ter stadssecretarie. Ten minste één

geval illustreert dat de burgemeester zijn tekst van de ‘belyinge’ baseerde op een door partijen

396

DEEL IV. ‘HET SPEL’



de wettelijke gemeenschap van goederen vrijwel niet meer impliciet in huwelijks-

voorwaarden overeengekomen.

Algehele gemeenschap van goederen en elders gelegen vaste goederen

Het bleek dat juristen in de achttiende eeuw moeilijkheden constateerden in het

geval echtgenoten in wettelijke gemeenschap van goederen waren gehuwd, doch

vaste goederen bezaten in gebieden, waar deze niet in een wettelijke gemeenschap

van goederen konden vallen op grond van het daar vigerende recht.1577

Dat aan deze problematiek in de onderzochte huwelijksvoorwaarden uit de

periode 1700-1760 weinig aandacht werd besteed, had te maken met het beperkte

grondbezit van doopsgezinden buiten de stad. Dat nadien in de onderzochte

huwelijksvoorwaarden daaraan evenmin veel aandacht werd besteed, moet niet

verbazen. Het was weliswaar de stedelijke doopsgezinde bovenlaag die vanaf die

tijd in toenemende mate ging beleggen in landerijen buiten de stad, maar

tegelijkertijd huwde diezelfde bovenlaag vanaf die tijd nagenoeg uitsluitend in

een gemeenschap van winst en verlies, waardoor het probleem niet speelde.1578

Er zijn zeven huwelijksvoorwaarden uit de eerste zes decennia van de acht-

tiende eeuw gevonden, waarin wel rekening werd gehouden met de ligging van

vaste goederen buiten de stad. De betrokken partijen waren onderling verwant, zo

blijkt. Vijf van deze huwelijksvoorwaarden stonden bijvoorbeeld in nauwe relatie

tot de koekenbakkerfamilie Saaxuma.1579

Deze familie moet tot de middengroep worden gerekend: zij behoorde niet tot

de bovenlaag en genoot evenmin hulp van de diaconie.1580Dat deze familie belang

hechtte aan het voorkomen van misverstanden of hun vaste goederen buiten de stad

of stadstafel gelegen juist wel of niet tot de algehele gemeenschap van goederen

behoorden, is terug te leiden tot de herkomst van Jacob Pieters Saaxuma (ca. 1670-

1730). Jacob was in de jaren negentig van de zeventiende eeuw als boerenzoon uit

de Ommelanden naar de stad Groningen gekomen en werd daar na zijn leertijd als

koekenbakker werkzaam. Hij en zijn nazaten hadden de familiegronden aange-

houden.

Om iedere discussie over de huwelijksgoederenrechtelijke status van de

gronden uit te sluiten, kwam bijvoorbeeld zoon Pieter Jacobs Saaxuma (1712-

1797) nadrukkelijk het volgende overeen:

aangereikt voorbeeld. Geertruida van Hovel (1756-1841) huwde tweemaal en in beide huwelijks-

voorwaarden werd deze bijzondere formulering opgenomen, zie: RHC GrA, RA, III-ij, 26 oktober

1780 (Teunis Teunis Hulshoff en Geertruida van Hovel) en ibidem, 31 oktober 1794 (Arnoldus van

Dalen en Geertruida van Hovel).

1577. Zie par. VI.1.2.

1578. Zie par. IX.1.2.

1579. Het ging om de volgende huwelijksvoorwaarden: RHC GrA, RA, III-ij, 13 juli 1726 (Gerrit Gerrits

ten Cate en Eltje Jacobs Saaxuma), ibidem, 30 april 1728 (Wijtse Meertens en Annigje Jans

Wildeveld), ibidem, 30 april 1739 (Pieter Jacobs Saaxuma en Trijntje Meetes), ibidem, 2 augustus

1746 (Pieter Jacobs Saaxuma en Trijntje Harmens Rengenier) en ibidem, 19 mei 1717 (Willem

Gerrits Cremer en Martje Jacobs Saaxuma).

1580. Zie hoofdstuk IV.
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‘Eerstelijk zijn bruidegom en bruid met de aanweesende vrinden wel te

vreeden met alsodane goederen als zij reets hebben, en aan malkander koomen

te brengen als meede die staande huwelijk aanerven of aansterven hoe of waar

geleegen (cursief MK), alle met winst of verlies na de egte beslapinge sullen

weesen gemeen half en half.’
1581

Met een expliciete verwijzing naar elders gelegen gronden verwoordden partijen

uitdrukkelijk de stilzwijgende wil van partijen die Huber veronderstelde in een

dergelijk geval.1582

In een enkel geval werd bij de formulering van het huwelijksgoederenregime

tevens vooruit gelopen op eventuele geschillen betreffende de afwikkeling van een

nalatenschap waarbij vaste goederen buiten de stad en stadstafel gelegen betrokken

waren. Dat deden partijen door middel van een fictie. In de huwelijksvoorwaarden

van korenmolenaar Berend Berends Doornbusch (gest. 1779) en Geertje Jans (gest.

1780) werd bepaald dat

‘alle vaste goederen voor losse en tilbaare goederen zullen worden gerekent’
1583

Met betrekking tot losse goederen, waar ook gelegen, was op de afwikkeling van

een nalatenschap het recht van het sterfhuis van toepassing, art. 2 (II) jo 25 (II)

SNC. Indien partijen in de stad Groningen woonachtig waren, zou op hun in casu

te Noorderhogebrug gelegen molen dus voor de afwikkeling van de nalatenschap

het stadsrecht van Groningen toepasselijk zijn.

Onbekend is of de in de huwelijksvoorwaarden van Saaxuma gehanteerde

formulering en de genoemde fictie in gerechtelijke procedures met succes stand

hielden.

IX.1.2. Gemeenschap van winst en verlies

Vooral vanaf circa 1760 nam de voorkeur voor een gemeenschap van winst en

verlies toe bij Groninger Oude Vlamingen. De wettelijke gemeenschap van

goederen werd vanaf die tijd steeds minder in huwelijksvoorwaarden overeen-

gekomen. In de onderzochte huwelijksvoorwaarden werd in ruim zestig procent

van de gevallen een gemeenschap van winst en verlies overeengekomen in de

onderzoeksperiode.

De regeling van de gemeenschap van winst en verlies was in de onderzochte

huwelijksvoorwaarden altijd uiterst beknopt. De regeling beperkte zich tot een

formulering van deze gemeenschap, gecombineerd met een bewijsregeling be-

treffende het privé gehouden vermogen.

1581. RHC GrA, RA, III-ij, 30 april 1739 (Pieter Jacobs Saaxuma en Trijntje Meetes).

1582. Zie par. VI.1.2.

1583. RHC GrA, RA, III-ij, 4 november 1758 (Berend Berends Doornbusch en Geertje Jans).
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Formulering gemeenschap van winst en verlies

De formulering van een gemeenschap van winst en verlies luidde (in allerlei

taalkundige varianten) als volgt:

‘welke goederen so aangebragte als staande huwelijk aangeërfde niet sullen wesen

gemeen (…) edog winst en verlies staande houwelijk voorvallende sal wesen

gemeen half en half.’

Een impliciete formulering was niet mogelijk. Immers, indien slechts expliciet

aangebracht en aangeërfd vermogen privé werd gehouden, vormden de staande

huwelijk verkregen winsten en verliezen een wettelijke gemeenschap ex art. 12 (I)

SNC en waren daaraan de bijzondere rechtsgevolgen verbonden in geval het

huwelijk onbeërfd raakte.1584 Uit de bepaling dat slechts winsten en verliezen

staande huwelijk verkregen gemeenschappelijk werden, volgde dat geen sprake

was van een gecontinueerde gemeenschap na ontbinding.

In geen van de onderzochte gevallen werd overeengekomen dat de langst-

levende echtgenoot mocht kiezen of ze de helft van de beperkte gemeenschap van

winst en verlies wilde, of dat ze alleen haar eigen aangebrachte goederen terugnam.

Deze volgens Hugo de Groot in Holland toegestane, variant op de gemeenschap

van winst en verlies was niet gebruikelijk bij stad-Groninger doopsgezinden.1585

Op de geciteerde formulering van een gemeenschap van winst en verlies is

maar één bijzondere inhoudelijke variant ontdekt tussen de onderzochte gevallen.

Voorbeelden daarvan zijn te vinden in een aantal huwelijksvoorwaarden uit de

tweede helft van de achttiende eeuw van leden van de tot de stedelijke doops-

gezinde bovenlaag behorende familie Hulshoff. Zij kwamen het navolgende

overeen:

‘(…) alle welke aangebragte als meede staande huwelijk aan te ervene & aan te

stervene goederen na eghte beslapinge niet zullen wezen gemeen, edog de

huisgeraaden & bibliotheek zo als bij versterff van een der conthoralen zal

worden bevonden (cursief MK) beneevens winst & verlies staande huwelijk

voorvallende zal zijn gemeen half ende half (…)’
1586

1584. Zie par. IX.1.1.: variant d.

1585. Zie par. VI.2.2.

In het nabij de stad Groningen gelegen Selwerd is daar wel een voorbeeld van gevonden. De

vrouw van de doopsgezinde koopman Koert Izaaks Vervelt had in haar niet terug gevonden

huwelijksvoorwaarden het recht bedongen om binnen vier jaar na het huwelijk te verklaren of ze

wilde deelnemen in de overeengekomen gemeenschap van winst en verlies of niet. Bij onderhands

geschrift maakte zij vervolgens tijdig van dit recht gebruik en ‘desisteerde’ ze van de gemeenschap

van winst en verlies. Haar echtgenoot stemde hiermee in. De ambtman van het gericht Selwerd

bekrachtigde vervolgens haar onderhandse verklaring, zie: RHC GrA, toegang 730, Gerechten in

Selwerd en Sappemeer, 1592-1811, inv. nr. 1689, Afschriften van akten van huwelijksvoorwaarden

en testamenten, 1743-1803, geregistreerd door het gerecht van Selwerd en Sappemeer in de periode

1751-1803, met indexen, fol. 69, 2 juni 1777.

1586. RHC, GrA, RA, III-ij, 20 april 1769 (Abraham Izaaks Hulshoff en Martje Wouters). Zo ook de twee

dochters van Abraham: Bregje en Geertje Hulshoff in respectievelijk 1792 en 1797, zie: ibidem,

19 oktober 1792 (Gerrit Garbrands Arkema en Bregje Hulshoff), alsmede ibidem, 13 januari 1797

(Jan Garbrands Arkema en Geertje Abrahams Hulshoff).

399

IX.1. HUWELIJKSVERMOGENSRECHTELIJKE BESCHERMING VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT



Anders dan te doen gebruikelijk behoorden ook het huisraad en de bibliotheek,

ongeacht of dat was aangebracht of geërfd, tot de gemeenschap van winst en

verlies. Dat leden van de familie Hulshoff in hun huwelijksvoorwaarden afzon-

derlijk aandacht besteedden aan hun bibliotheek, bevestigt de bevindingen over het

grotere boekenbezit van gegoede ondernemers.1587 Abraham Izaaks Hulshoff

behoorde immers tot de grootondernemers van de stad.

Slechts één keer werd de bijzondere regeling aangetroffen die vermaner Roelof

Heuning (1727-1804) ter gelegenheid van zijn derde huwelijk trof. Ook hij kwam

met zijn bruid overeen dat zijn aangebrachte huisraad in de gemeenschap van winst

en verlies viel, maar was daarbij iets zakelijker. De bruid moest daarvoor namelijk

aan Heuning vergoeden de somma van 1.564 gulden.1588Ofschoon Heuning voor

stad-Groninger doopsgezinde begrippen hier hoogst ongebruikelijk handelde, moet

hier aan een verzorgingsgedachte van de langstlevende worden gedacht. Zonder

zijn voorkinderen tekort te willen doen, zorgde Heuning ervoor dat na zijn

overlijden het huisraad in elk geval al voor de helft eigendom was van zijn

weduwe.

De bijzondere regeling van Heuning illustreert dat huwelijksvoorwaarden van

stad-Groninger doopsgezinden maatwerk waren. Dat wordt nog eens bevestigd

door de huwelijksvoorwaarden van de broer van Heunings bruid die op dezelfde

dag bij dezelfde burgemeester huwelijksvoorwaarden opmaakte. Deze zwager

kwam ook een gemeenschap van winst en verlies overeen, maar trof geen

bijzondere regeling met betrekking tot zijn huisraad.1589

Vormvereisten inventaris

De enige mogelijkheid om ten huwelijk aangebracht vermogen en staande

huwelijk aangeërfd vermogen privé te houden en om de hoogte van vergoedings-

rechten te kunnen bepalen na de ontbinding van de gemeenschap van winst en

verlies, vormde een inventaris van deze goederen met daarop vermelding van de

waarden.1590Ten aanzien van de op te maken inventaris luidde de formulering (in

verschillende taalkundige varianten) doorgaans:

‘van welke aangebragte en staande huwelijk aangeerfde goederen een inventarium

zal worden gemaakt.’

In de onderzochte huwelijksvoorwaarden werden maar weinig vormvereisten

gesteld aan de inventaris. Meestal volstonden partijen met de bepaling dat twee,

door beide echtgenoten opgestelde en ondertekende geschriften vereist waren. In

de huidige terminologie waren dat onderhandse akten. In een enkel geval dienden

twee, naaste bloedverwanten van de echtgenoten (van elke familie één) deze mede

te ondertekenen.1591 Waarschijnlijk is het op het lokale gebruik in het Oldambt

1587. Zie par. III.4.

1588. RHC, GrA, RA, III-ij, 23 augustus 1784 (Roelof Heuning en Eva ten Cate).

1589. Iibidem, 23 augustus 1784 (Wijtse ten Cate en Geertruida Knijpinga). Curieus is dat beide

overeenkomsten door dezelfde burgemeester werden ‘belyed’, zonder dat hij dezelfde formulering

gebruikte voor de zogenaamde ‘wel tevreden-clausule’.

1590. Dat gold ook voor de overige te noemen beperkte gemeenschappen.

1591. Zie bijvoorbeeld: RHC GrA, RA, III-ij, 27 februari 1759 (Harm Jacobs en Menje Stevens ten Cate).
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terug te voeren, dat in enkele, stad-Groninger huwelijksvoorwaarden werd bepaald

dat de inventaris op de rug van de verzegeling van de huwelijksvoorwaarden moest

worden aangebracht, voorzien van een handtekening van beide echtgenoten (soms

vergezeld met die van twee naaste bloedverwanten).1592 De tijd die met de

vervaardiging van de verzegeling gemoeid was, kon meebrengen dat deze

inventaris eerst geruime tijd na de huwelijksbevestiging formeel tot stand kwam.

In een aantal gevallen werd in de onderzochte huwelijksvoorwaarden bepaald

dat de inventaris ‘bondig’ moest worden gehouden.1593 Voor zover bekend zijn

geen van deze inventarissen bewaard gebleven, niet valt daarom na te gaan wat

precies onder bondig werd verstaan. Waarschijnlijk mocht in dat geval worden

volstaan met vermelding van collectiviteiten, zoals ongetwijfeld ook bij de

inventarissen op Oldambtster wijze het geval moet zijn geweest wegens ruimtege-

brek op de verzegeling. Of partijen tot een gedetailleerde inventarisatie dienden

over te gaan, zoals in het geval art. 16 (I) SNC toepasselijk was, is onbekend.

Opmerkelijk genoeg besteedde geen van de onderzochte huwelijksvoorwaarden

speciale aandacht aan het inventariseren van ondernemingsvermogen. Voor doops-

gezinden was dat juist van cruciaal belang. Mogelijk was dat niet nodig, omdat

ongeschreven recht al bondige inventarissen toestond, ook in het geval huwelijks-

voorwaarden dat niet nadrukkelijk bepaalden.

Vermoedelijk werd in geen van de onderzochte gevallen de vereiste inventaris,

voorafgaand aan de ‘belyinge’, getoond aan de burgemeester/raadsheer en door

hem nagezien. In geen enkele ‘belyinge’ werd daar namelijk aan gerefereerd. De

burgemeester/raadsheer ondertekende de inventaris evenmin mede. Dat kon vaak

ook niet, omdat partijen niet verplicht waren de inventaris voor de huwelijksbe-

vestiging op te maken. De vervelende klus, die het inventariseren feitelijk was,

hoefde dan ook niet de huwelijksfeestelijkheden te bederven.

Ofschoon de hierboven geciteerde formulering betreffende de inventaris

meestal werd gebruikt, kon deze in de praktijk tot problemen leiden. Paulus

Laman realiseerde zich dat, ook al gebruikte hij deze formulering zelf ook. Wat

kon het geval zijn? Indien een aanstaande echtgenoot tussen het belijden van de

overeenkomst en de huwelijksbevestiging zou erven, zonder daar weet van te

hebben en deze verkrijging daarom onvermeld was gebleven op de al opgemaakte

inventaris, dan zou dat geërfde vermogen in de gemeenschap van winst en verlies

vallen. Alles wat niet op de inventaris stond, behoorde daartoe.1594 In de enige

1592. Zie bijvoorbeeld: ibidem, 15 mei 1770 (Abraham Jans Woldendorp en Ida van Barkel), ibidem,

18 februari 1794 (Steven Fiepkes ten Cate en Catharina Meurs) en ibidem, 6 april 1802 (Edde

Hotzes van der Pers en Lammegien Fiepkes Koolman). In alle drie gevallen was minimaal één der

echtgenoten afkomstig uit het Oldambt.

1593. Ook uit deze formulering blijkt dat in de familie gangbare huwelijksvoorwaarden als voorbeeld

dienden voor nieuw op te maken overeenkomsten. Med. dr. J(o)an(nes) Reijnders (1759-1814) nam

in 1787 de huwelijksvoorwaarden van zijn zuster Aagje uit 1776 als voorbeeld. Hij bepaalde

dienovereenkomstig dat de inventaris bondig moest zijn. Daarnaast bepaalden van alle onderzochte

huwelijksvoorwaarden opmerkelijk genoeg alleen deze twee dat de beperkte gemeenschap van

winst en verlies begon na de ‘solemniteit’ van het huwelijk, in plaats van de gebruikelijke

verwijzing naar de echtelijke beslaping.

1594. Overigens is onbekend of dat rechtsgevolg ook intrad, indien wel het goed, maar niet de waarde op

de inventaris werd vermeld.
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aangetroffen overeenkomst van huwelijksvoorwaarden, waarin expliciet aandacht

werd besteed aan buiten weten opgekomen verkrijgingen – deze overeenkomst was

door Laman opgesteld – werd nadrukkelijk niet voor de verkrijgende echtgenoot

gekozen.1595

‘Welke angebragte en namaels angeerfde goederen niet zullen wesen gemeen,

(…), en sullen noijt eenige andere goederen voor angebragt werden gerekent als

die op dese dato an de bruidegom ofte bruid eijgen toebehoren (en geensints enige

goederen die door een onverwagt sterfval voor voltreckinge deses huwelijks an de

bruidegom ofte bruid mogten anerven) onder de angebragte mogen werden

gerekent.’
1596

Terwijl de problematiek wegens het buiten weten opkomen van goederen zeer

actueel was in een eeuw waarin dodelijke epidemieën hevig konden huishouden –

de gemeente van Groninger Oude Vlamingen werd bijvoorbeeld hard getroffen

door de dysenterie-epidemie in 1779-1782 – werd hiermee dus zelden rekening

gehouden in de onderzochte huwelijksvoorwaarden. Het was kennelijk levend

recht dat voor het huwelijk buiten weten verkregen vermogen tot de gemeenschap

van winst en verlies behoorde, ongeacht of dat reppelijk of onreppelijk familie-

vermogen was.

De enige andere clausule die enigszins dit onderwerp betrof, wees ook in die

richting. In huwelijksvoorwaarden uit 1739, ook van de hand van Laman,

verplichtten partijen zich:

‘zowel angebragte als die na de belijinge dezes (cursief MK) of staande houwelijk

komen aan te erven of sterven door de toekomende ehelieden een inventaris zal

worden gemaakt’
1597

Voor buiten weten opgekomen goederen werd in dit geval geen specifieke

uitzondering gemaakt.

Geconcludeerd kan worden dat in tijden van dodelijke epidemieën de ge-

schetste rechtspraktijk tot onverwachte verschuivingen van familievermogens kon

leiden.

Bewijskracht inventaris

In nagenoeg alle onderzochte huwelijksvoorwaarden inhoudende enige beperkte

gemeenschap van goederen werd een regeling getroffen met betrekking tot de

bewijskracht van de inventaris. Van goederen kon slechts het privé-zijn worden

1595. Art. 1:130, slot, BW komt in het huidige recht een echtgenoot tegemoet in een dergelijk geval. In

beginsel kan een echtgenoot tegen derden zijn aanbreng van bij huwelijksvoorwaarden buiten de

gemeenschap gehouden goederen, voor wat betreft rechten aan toonder en zaken die geen

registergoederen zijn, slechts bewijzen door vermelding in de akte van huwelijksvoorwaarden, of

in een aan de minuut van die akte vastgehechte beschrijving. Ten aanzien van goederen die een

echtgenoot buiten diens weten opgekomen waren, kan het bewijs echter door alle middelen worden

geleverd. Het huidige Burgerlijk Wetboek kiest dus voor het belang van de echtgenoot-verkrijger.

1596. RHC GrA, RA, III-ij, 30 april 1734 (Harmen Roelofs Roseboom en Jantje Meinders).

1597. Ibidem, 2 mei 1739 (Teunis Teunis Hulshoff en Eeuwke Wijtses). Zie voor een vergelijkbaar geval:

ibidem, 30 april 1734 (Harmen Roelofs Roseboom en Jantje Meinders).
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bewezen door vermelding van het goed, inclusief de waarde, op de inventaris.

Staande huwelijk aangeërfd vermogen werd slechts privé, indien dat na de

verkrijging op de al bestaande inventaris werd bijgeschreven. Partijen kwamen

uitdrukkelijk overeen dat de inventaris deel uitmaakte van de huwelijksvoorwaar-

den (in de overeenkomst ‘geinsereert’) en leverde daardoor dwingend bewijs op

tussen echtgenoten onderling, tussen de langstlevende echtgenoot en de kinderen

van de overleden echtgenoot en tussen de langstlevende echtgenoot en andere

erfgenamen van de overleden echtgenoot. Fraaie voorbeelden van deze bewijs-

krachtregeling zijn:

‘Welke staad en inventaris, tusschen hun lieden, als ook tusschen de langst-

leevende en derselver kinderen of eerstverstorvenes erfgenamen van die kragt en

waarde zal zijn alsof die woordelijk in dezen was geinsereert.’
1598

en

‘Zullen de egtelieden van de aangebragte en aangeerfde goederen een staad en

inventaris formeren en gezaamentlijk ondertekenen die bij wederzijdse famiellien

in cas van erfscheiding zal moeten worden gerespecteerd.’
1599

Vergoedingsrechten

Met de moderne problematiek rond vergoedingsrechten is niets nieuws onder de

zon. Al gaven de onderzochte huwelijksvoorwaarden niet blijk van veel aandacht

voor vergoedingsrechten, de problemen op dat gebied waren niet onbekend in de

onderzoeksperiode.

Het bleek dat de vergoedingsrechten, ingeval van een gemeenschap van winst

en verlies, nadelig konden uitpakken voor het vermogen van een echtgenoot.1600

Immers, het vermogen van de ene echtgenoot dat buiten de gemeenschap was

gebleven mocht na de ontbinding van de beperkte gemeenschap van winst en

verlies terug worden genomen tegen de waarde ten tijde van het ontstaan van die

gemeenschap of, in het geval van een erfrechtelijke verkrijging staande huwelijk,

ten tijde van die (latere) verkrijging. Tussentijdse waardedalingen van dat privéver-

mogen werden aldus afgewenteld op de gemeenschap van winst en verlies en dus

mede op de andere echtgenoot via zijn aandeel daarin.1601

Vanuit het oogpunt van bescherming van familievermogen waren deze nomi-

nale vergoedingsrechten begrijpelijk, vooral als het privévermogen bestond uit

aangeërfd familievermogen. In het geval van een privéonderneming was deze

consequentie van de gemeenschap van winst en verlies weinig aantrekkelijk. Juist

bij stad-Groninger doopsgezinden, die vrijwel altijd ambachts- of koopman waren,

1598. Ibidem, 3 oktober 1785 (Jan Hindriks Blaupot en Heiltje Vissering).

1599. Ibidem, 10 juli 1793 (Jan Jans Haak en Antje Mennes).

1600. Zie par. VI.2.2.

1601. Voorts boden deze inventarissen gelegenheid tot benadeling van crediteuren. Partijen konden op

papier de goederen van de echtgenoot van de ondernemer een grotere waarde toekennen dan de

werkelijke. In het geval de ondernemer vervolgens failleerde, trok men de aanbrengsten van de

andere echtgenoot af van de boedel en werden crediteuren van de ondernemer benadeeld.
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kon dit rechtsgevolg – naar huidige opvattingen - zeer ingrijpend zijn. Privéon-

dernemingsrisico’s werden aldus mede afgewenteld op de andere echtgenoot.

Immers, ook in dat geval werden waardedalingen van conjunctuurgevoelig of

aan mode onderhevig privéondernemingsvermogen, zoals dat van een lakenkoop-

man, mede afgewenteld op de andere echtgenoot. Dit achttiende-eeuwse stelsel van

gemeenschap van winst en verlies wentelde niet alleen ondernemingsverliezen op

de andere echtgenoot af via de gemeenschap van winst en verlies, maar ook

waardevermindering van het privéondernemingsvermogen.1602

Hoe de afwikkeling van een gemeenschap van winst en verlies in geval van

verliezen in de praktijk verliep, illustreert het volgende voorbeeld.

Horlogemaker Teunis Teunis Hulshoff (1754-1788) (afb. 22) huwde in 1780 met

Geertruida van Hovel (1756-1841) (afb. 21) in gemeenschap van winst en verlies.

Mogelijk was dit huwelijksgoederenregime mede overeengekomen, omdat de

bruid ruim 21.000 gulden aanbracht en de bruidegom maar 1.200 gulden. Na het

overlijden van Hulshoff hertrouwde de weduwe. In verband met art. 16 (I) SNC

moest daarom een inventaris van de nalatenschap worden opgemaakt. Tijdens het

korte huwelijk had het echtpaar Hulshoff-van Hovel economische tegenslag

gehad. In totaal bleek nog maar ruim 6.800 gulden over te zijn. Zoals in de

stad Groningen gebruikelijk was, werd het gehele vermogen van beide echtelieden

geïnventariseerd en op een totaalsom gewaardeerd (i.c. dus ruim 6.800 gulden).

Vervolgens werd van dit saldo de waarde van beider privévermogens afgetrokken

(de genoemde vergoedingsrechten) en werd het ontstane verlies conform de

huwelijksvoorwaarden beide echtgenoten voor de helft toegerekend. Het verlies

oversteeg het privévermogen van de overledene, waardoor voor de kinderen geen

erfrechtelijke verkrijging overschoot.
1603

In de achttiende-eeuwse stad-Groninger rechtspraktijk werd in elk geval, indien het

doopsgezinden betrof, geen aandacht besteed aan voornoemde nadelige kant van

het vergoedingsrecht.1604Dat is opmerkelijk, omdat nagenoeg alle doopsgezinden

die huwelijksvoorwaarden opmaakten, kans maakten waardedalend ondernemings-

vermogen aan te brengen of te erven. Van alle onderzochte huwelijksvoorwaarden

gaven partijen slechts één keer expliciet te kennen niet goed te kunnen leven met

deze consequentie van de gemeenschap van winst en verlies. In deze huwelijks-

voorwaarden, niet toevallig daterend uit een tijd van economische malaise, werd

een correctie aangebracht op het nominale vergoedingsrecht. Partijen kwamen het

volgende overeen:

‘Bruidegom en bruid beneevens aanweezende vrinden vreedig en vergenoegd met

alle zodane goederen als de toekoemende ehelieden bij en aan elkanderen zullen

brengen van welke goederen weederzits inventaarien zal worden opgerigt, zo ook

meede die goederen welke staande echt mogten inkoomen zullende die genoemde

goederen alle buiten de gemeenschap zijn en verblijven, en daarom zullen de vaste

1602. Dat is anders dan art. 1:126, lid 2 BW (oud).

1603. RHC GrA, Weeskamer 1794, fol. 22, 8 september 1794, Groningen.

1604. Of daaraan in overige stad-Groninger huwelijksvoorwaarden aandacht werd besteed, is onbekend.
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goederen welke uit hoofde voorschrevene buiten de gemeenschap zijn in kas van

vererf of verkoop, derzelver mee[r]der of minder waarde, alleen tot voor en

nadeel van deszelfs eigenaar koomen.’ (cursief MK)
1605

Tot besluit

De beperkte gemeenschap van winst en verlies in de achttiende eeuw in stad

Groningen vertoonde enerzijds kenmerken van de beperkte gemeenschap, zoals

opgenomen in de artikelen 1:123-126 jo 128 BW (oud), anderzijds verschilde zij

daarvan.

Evenals de gemeenschap van winst en verlies uit het Burgerlijk Wetboek,

omvatte de gemeenschap van winst en verlies in de stad Groningen in beginsel drie

vermogens: de twee privévermogens van beide echtgenoten, evenals een (be-

perkte) gemeenschap.

Op de gemeenschap van winst en verlies in het Burgerlijk Wetboek waren in

beginsel de regels van titel 1.7 BW van toepassing, art. 1:122 BW (oud). Iets

vergelijkbaars gold echter niet voor de stad-Groningse gemeenschap van winst en

verlies. In het geval echtgenoten gehuwd waren in de wettelijke gemeenschap van

goederen in de stad Groningen, conform de Stads Nieuwe Constituties, waren

bijzondere rechtsgevolgen verbonden aan de ontbinding van het huwelijk door

overlijden in geval van een onbeërfd geraakt huwelijk. Dat bijzondere rechtsgevolg

bleef dus uit bij een achttiende-eeuwse stad-Groninger gemeenschap van winst en

verlies.

IX.1.3. Beperkte gemeenschap van aanbrengsten en aangewonnen vermogen

Van de bijzondere beperkte gemeenschappen, anders dan de gemeenschap van

winst en verlies, kwam de beperkte gemeenschap van aanbrengsten en aange-

wonnen vermogen nog het meest voor. De formulering hield in dat aangebracht en

tijdens huwelijk aangewonnen vermogen gemeen werd, half en half, maar dat van

de gemeenschap uitgezonderd bleef het door echtgenoten aangeërfde vermogen.

Deze formulering werd maar een paar keer aangetroffen.1606 Er bestonden geen

directe familierelaties tussen alle betrokken partijen. Deze beperkte gemeenschap

kwam gedurende de gehele onderzoeksperiode voor. Opvallend is dat in dit type

huwelijksvoorwaarden niet standaard aandacht werd besteed aan de bewijslevering

van het privé te houden vermogen. Slechts in twee gevallen werd de voor de hand

liggende inventaris met daarop de vermelding van het geërfde vermogen verplicht

gesteld. Een van deze gevallen werkte zeer onpraktisch uit. De huwelijksvoor-

waarden eisten niet alleen dat het bruidspaar zowel een inventaris maakte van het

1605. RHC GrA, RA, III-ij, 30 maart 1786 (Jan Simons Blaupot en Margien van Bergen).

1606. Ibidem, 2 januari 1714 (Gerrit Mattheussen van Calcar en Martje Gerrits Hulshoff), ibidem,

9 augustus 1759 (Coenraad Lankhorst en Jantje Jacobs), ibidem, 11 oktober 1760 (Jan Hindriks

Huizinga en Hilligje Warners Nordena), ibidem, 19 maart 1767 (Albert Jacobs Hesselink en Heiltje

Hindriks Blaupot), ibidem, 9 juli 1778 (Jacob Harckes van Dam en Janneke Teunis ten Cate) en

ibidem, 7 augustus 1784 (Jan Jacobs Houttuijn en Annigje Samuels Stofer).
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aangebrachte en het staande huwelijk te erven vermogen, maar ook van het staande

huwelijk aangewonnen vermogen.1607

De keuze voor dit bijzondere huwelijksgoederenregime hing wellicht samen

met te verwachten (aanzienlijke) erfrechtelijke verkrijgingen, terwijl de aanstaande

echtgenoten goederen en schulden van geringe of van dezelfde waarde aanbrach-

ten. In het geval van lakenkoopman Albert Jacobs Hesselink (1733-1802) en zijn

tweede echtgenote Heiltje Hindriks Blaupot (1742-1813) blijkt dat zo te zijn

geweest. Ten tijde van het overlijden van zijn eerste vrouw bleek immers dat het

vermogen van Hesselink bruto weliswaar omvangrijk was, maar netto beschei-

den.1608 Weinig jaren tevoren had hij zich, zoals dat bij een jong lakenkoopman

gebruikelijk was, diep in de schulden moeten steken om zijn koopmanschap te

kunnen starten. Echter, deel uitmakend van een familie die tot de bovenlaag van de

stedelijke Groninger Oude Vlamingen behoorde, waren zijn erfrechtelijke voor-

uitzichten niet gering. Ook zijn tweede echtgenote behoorde tot een gegoede

doopsgezinde familie met goede erfrechtelijke vooruitzichten.

Waarom partijen niet voor de standaard gemeenschap van winst en verlies

kozen, valt niet te achterhalen. Daarmee hadden zij immers ook hun doel kunnen

bereiken. Duidelijk is dat ook hier sprake was van maatwerk. Dat blijkt ook uit een

aantal varianten op deze beperkte gemeenschap van goederen. Overigens, partijen

kozen niet voor deze variant op grond van familietradities. Nauwe onderlinge

verwantschappen tussen de ontdekte gevallen werden namelijk niet ontwaard.

Zo brachten partijen soms een onderscheid aan tussen bepaalde erfrechtelijke

verkrijgingen, of ze privé bleven of niet. Al wat de bruid zou erven, viel

bijvoorbeeld wel in de overeengekomen gemeenschap, half en half, zo ook het

door de bruidegom aangeërfde vermogen, doch het meerdere dat hij erfde boven

duizend gulden bleef privé.1609Een andere keer bepaalden partijen dat van ouders

verkregen erfdelen in de overeengekomen gemeenschap zouden vallen, doch van

andere personen geërfd vermogen bleef juist privé.1610

Lamans handwerk blijkt ook uit de huwelijksvoorwaarden van Jan Stevens van

Delden (1711-1759) en Catalijntje Alles (1707-1774). Catalijntje was een dochter

van de al genoemde vermaner Alle Derks, die het liedboek Lusthof des gemoets

bezorgde.1611Uitdrukkelijk werd bepaald dat ontvangen legaten niet in de overeen-

gekomen, beperkte gemeenschap van aangewonnen en aangebrachte goederen

zouden vallen. Laman verwoordde daarmee wat hij in zijn Aanleiding tot de eerste

beginselen der Groninger regtskennis verdedigde: legaten waren niet aan te merken

als aangewonnen goederen.1612

1607. Ibidem, 11 oktober 1760 (Jan Hindriks Huizinga en Hilligje Warners Nordena).

1608. Zie par. III.3.2.

1609. Zie: RHC GrA, RA, III-ij, 13 december 1759 (Jacob Jans Cremer en Anna Hoexema).

1610. Zie: ibidem, 27 april 1767 (Jacob Jans Cremer en Margien van Bergen). Het betrof het tweede

huwelijk van Cremer in de vorige noot. Hij en zijn aanstaande vrouw sloten dit keer alle

toekomstige erfenissen van ooms, tantes, broers en zusters uit van de beperkte gemeenschap,

doch niet die van hun ouders.

1611. Ibidem, 14 maart 1738 (Jan Stevens van Delden en Catalijntje Alles).

1612. Laman, Aanleiding, 97-98. Deze opvatting is strijdig met de door Laman verdedigde opvatting dat

testamentaire verkrijgingen van niet-bloedverwanten tot de aangewonnen goederen moeten worden

gerekend, zie hoofdstuk VII, figuur VII.4.
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De huwelijksvoorwaarden van Van Delden-Alles is tevens de enige keer dat in

de onderzochte gevallen aandacht werd besteed aan legaten. Opmerkelijk is dat

deze huwelijksvoorwaarden ook de enige overeenkomst zijn waarin expliciet

aandacht werd besteed aan giften. Partijen kwamen namelijk tevens overeen dat

bepaalde giften niet in de overeengekomen (beperkte) gemeenschap zouden vallen.

Dit bevestigt de eerder genoemde stelling dat stad-Groninger doopsgezinden

weinig giften deden boven de tweehonderd daalder.1613 Behalve de ten huwelijk

meegegeven uitzet, speelden giften geen rol bij de verzorging van de langstlevende

echtgenoot.

IX.1.4. Beperkte gemeenschap van aangeërfd en aangewonnen vermogen

In slechts twee gevallen kwamen partijen overeen dat alleen het ten huwelijk

aangebrachte vermogen privé bleef en dat al het overige (aan te erven en staande

huwelijk aan te winnen) vermogen expliciet in een gemeenschap viel waartoe beide

echtgenoten half-half gerechtigd waren.1614 In beide gevallen behoorden de betrok-

ken families niet tot de bovenlaag van de gemeente van Groninger Oude Vlamingen.

De een was wever, de ander molenaar. Kennelijk verwachtten de betrokken families

tijdens het huwelijk van het echtpaar geen erfenissen van belang die beschermd

dienden te worden. Mogelijk had het bruidspaar al van de meest nabije bloed-

verwanten geërfd.

Het uiterst geringe aantal van de onderzochte huwelijksvoorwaarden waarin

deze beperkte gemeenschap van goederen werd overeengekomen, toont wederom

dat het aangaan van huwelijksvoorwaarden maatwerk was.

IX.1.5. ‘Koude’ uitsluiting

Huwelijksvoorwaarden waarin iedere gemeenschap van goederen werd uitgesloten

(zogenaamde ‘koude’ uitsluiting), waren in het geheel niet gebruikelijk onder

doopsgezinden in de stad Groningen. Bij zowel de Groninger Oude Vlamingen als

bij de Verenigde Waterlanders en Vlamingen is slechts één geval bekend.1615Door

consequent niet te kiezen voor uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen

was de verzorging van de langstlevende langs huwelijksvermogensrechtelijke weg

beter verzekerd. Immers bij de stedelijke doopsgezinde echtparen was altijd sprake

van een algehele dan wel een beperkte gemeenschap.

Dat doopsgezinden geen algehele uitsluiting overeenkwamen is opmerkelijk

vergeleken met de uitkomst van een beperkt onderzoek door Schut. Hij onderzocht

25 huwelijksvoorwaarden van Joden in het gewest Stad en Lande in de achttiende

1613. Zie par. VII.4.

1614. RHC GrA, RA, III-ij, 13 februari 1730 (Jan Jacobs (van Campen) en Elisabeth Jans) en ibidem,

21 mei 1707 (Gozen Berends Scholtens en Aafje Jans).

1615. In beide gevallen had art. 3 (Liber I) van het Landrecht Wedde en Westwoldingelandt (1566) als

voorbeeld gediend voor de huwelijksvoorwaarden, zie hoofdstuk VI.
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eeuw, waarvan maar één van vóór 1750.1616 In nagenoeg alle door hem onder-

zochte huwelijksvoorwaarden sloten de joodse partijen iedere gemeenschap van

goederen uit. Dat lag niet aan de omvang van het vermogen van betrokkenen.1617

Immers, Joden in het gewest Stad en Lande waren over het algemeen arm. Anders

dan bij doopsgezinden het geval was, beïnvloedden geloofsopvattingen bij Joden

het huwelijksgoederenregime.1618

De twee doopsgezinde gevallen waarin ‘koude’ uitsluiting aan de orde was,

kwamen juist voor in de bovenlaag van de beide gemeenten.

Het ene tot de Groninger Oude Vlamingen behorende echtpaar kwam al voorbij.

Het zijn Gerrit van Olst Azn (1734-1807) en Eefje Miedema (1729-1816) die zich

1616. E. Schut, ‘De toepassing van joods erfrecht in Groningen in de achttiende eeuw’, Nederlandsche

Leeuw, Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde

121 (2004) 371-380.

1617. In 22 van de 25 onderzochte gevallen was de staande het huwelijk gerealiseerde winsten en

verliezen uitsluitend voor de man en bleef het overige vermogen eveneens privé van de betrokken

echtgenoten, zie: E. Schut, ‘De toepassing van joods erfrecht’, 377-378.

1618. In het jodendom was een strikte scheiding van vermogens tussen echtgenoten de norm. Gedurende

het huwelijk had de man het vruchtgebruik van het vermogen van zijn vrouw. Na ontbinding van

het huwelijk kreeg de vrouw terug hetgeen zij in het huwelijk had ingebracht.

Een resolutie uitgevaardigd voor Portugese Joden in Suriname, nota bene op verzoek van de

parnassins van de Portugese joodse natie in Amsterdam, greep zeer sterk in het huwelijks-

goederenregime in. De resolutie bepaalde namelijk dat met terugwerkende kracht alle reeds

overeengekomen en nog overeen te komen huwelijksvoorwaarden (ketuba) uitsluiting van iedere

gemeenschap van goederen ten gevolge hadden, ook al kwamen betrokkenen in het verleden of in

de toekomst algehele gemeenschap van goederen of een beperkte gemeenschap van winst en verlies

overeen. De resolutie luidde: ‘Resolutie, declaratoir omtrent de Huuwelijksche voorwaarden van

de Portugeesche Joodsche Natie in de Colonien van deesen Staat, den 1 Augusty 1740: Ontfangen

een Missive van den Hoogen Raad in Holland, geschreeven alhier in den Hage den 30 der voorleede

maand, houdende, in gevolge en tot voldoeninge van haar Hoog Mog. Resolutie van den 21 daar te

vooren, der selver advis op de Requeste van de Parnassins van de Portugeesche Joodsche Natie te

Amsterdam, waar by versoght hebben, dat haar Hoog gelieven te statueeren, dat de huwelijksche

Voorwaarden, of soogenaamde Ketubas, dewelke by die van de Portugeesche Joodsche Natie onder

haar Hoog Mog. Souverainiteit in der selver Colonien gestabilieert en woonagtig, werden

gepasseert, van die kragt en werking sullen zyn, dat daar door eo ipso, alle gemeenschap van

Goederen, als meede van winst en verlies staande huwelijk te vallen, sullen zyn uitgeslooten en

gesecludeert, en dat sulks sal stand grypen niet alleen voor het toekoomende, maar ook ten opsigte

van alle soodanige Ketubas, als bereids tusschen die van de Portugeesche Joodsche Natie in de

voorschreeve Colonien woonagtig, aangegaan en gepasseert souden moogen zyn.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verstaan, mits deesen te consenteeren in het

versoek gedaan by de Requeste in de voorschreeve Missive gemeld, en werd dienvolgende hier

meede gestatueert, dat de huwelijksche Voorwaarden, of soogenaamde Ketubas, dewelke by die van

de Portugeesche Joodsche Natie onder haar Hoog Mog. Souverainiteit in der selver Colonien

gestabilieert en woonagtig, worden gepasseert, van die kragt en werkinge sullen zyn, dat daar door

eo ipso alle gemeenschap van Goederen, als meede van winst en verlies, staande huwelijk te vallen,

sullen zyn uitgeslooten en gesecludeert; en dat sulks sal stand grypen, niet alleen voor het

toekoomende, maar ook ten opsigte van alle soodanige Ketubas als bereits tusschen die van de

Portugeesche Joodsche Natie in de voorsz Colonien woonagtig, aangegaan en gepasseert zouden

moogen zyn’, zie: C. Cau (e.a.), Groot placaatboek, vervattende de placaaten, ordonnantien en

edicten van de doorluchtige, hoog mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en

van de ed. groot mog. heeren Staaten van Holland en Westvriesland, mitsgaders van de ed. mog.

heeren Staaten van Zeeland 6 (‘s Gravenhage 1746) 541.
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van tafel en bed lieten scheiden. Hun huwelijksvoorwaarden, overeengekomen met

instemming van een ruim gezelschap van naaste verwanten uit beide families, waren

uitzonderlijk.1619 Partijen kwamen namelijk overeen dat niet alleen aangebracht en

aangeërfd vermogen privé zou blijven – dat was immers zeer gewoon –maar dat ook

winst en verlies staande huwelijk verkregen geheel en alleen ten voor- of nadele van

de bruidegom zou blijven. De bruidegom behoorde in zijn tijd tot de grootste

ondernemers van de stad Groningen.1620Heeft de bruid zich hier willen beschermen

tegen de bedrijfsrisico’s, of werd de bruid geen aandeel in de mogelijk aanzienlijke

winsten van de verschillende ondernemingen gegund? Vanwege de kort na de

huwelijksbevestiging volgende scheiding van tafel en bed heeft dit huwelijks-

goederenregime maar korte tijd geduurd.

Over de omstandigheden waaronder het andere geval van ‘koude’ uitsluiting

werd overeengekomen, valt meer te zeggen.1621Molenaar Jan Simons Blaupot (ca.

1743-1813) was weduwnaar geworden van Susanna Deknatel (1752-1778). Zij

kwam al voorbij als voorbeeld van een jonge modieuze doopsgezinde vrouw.1622

De weduwnaar bleef achter met twee jonge kinderen en bezwangerde enige tijd

later de ongehuwde Elsje Hansen Drost (1753-1783), waarop werd aangestuurd op

een huwelijk, maar niet door de weduwnaar. Hij bleek daartoe helemaal niet

genegen. De zaken lagen gecompliceerd, omdat Blaupot een voorbeeldfunctie

binnen zijn doopsgezinde gemeente te vervullen had. Op dat moment was niet

alleen hij diaken, maar ook zijn zwagers Willem Deknatel (1745-1817) en Pieter

van Bergen (1744-1816). Een derde zwager, Egbertus Hoekstra (ca. 1724-1798),

was op dat moment vermaner. De kwestie speelde zich daarmee af in de

vooraanstaandste kringen van Verenigde Waterlanders en Vlamingen in de stad

Groningen.

Een tweede complicerende factor vormde de godsdienst van de zwangere

Drost: ze was gereformeerd. Voor de doorsnee leden van de gemeente vormde dat

in die dagen geen probleem meer.1623Het lag echter gevoelig bij de doopsgezinde

bovenlaag. Zij huwde immers nog steeds nagenoeg uitsluitend in eigen doops-

gezinde kring. Tot overmaat van ramp begon ook de gereformeerde kerkenraad

zich te bemoeien met de kwestie.1624

Uiteindelijk gaf Blaupot op het laatste moment zijn verzet tegen het huwelijk

op. Drie dagen, nadat het huwelijk in aanwezigheid van de gereformeerde

kerkenraad was bevestigd, kwam een levensvatbaar kind ter wereld. Blaupot had

zijn verzet echter niet eerder opgegeven, totdat huwelijksvoorwaarden in zijn

voordeel waren opgemaakt. Bij het overeenkomen van de ‘koude’ uitsluiting was

de familie van de bruidegom oververtegenwoordigd. Ook zijn genoemde zwagers

waren partij. De bruid werd echter alleen bijgestaan door haar vader. Kon de

huwelijksbevestiging wellicht gezien worden als een overwinning van de familie

Drost of de gereformeerde kerkenraad, de inhoud van de huwelijksvoorwaarden

1619. RHC GrA, RA, III-ij, 19 december 1781 (Gerrit van Olst Azn en Eefje Izaaks Miedema).

1620. Zie par. III.2.

1621. RHC GrA, RA, III-ij, 16 juni 1779 (Jan Simons Blaupot en Elsje Hansen Drost).

1622. Zie par. III.6.

1623. Zie par. VIII.2.1.

1624. Mogelijk speelde ook een standsverschil tussen Blaupot en Drost een rol.
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was dat zeker niet. Zelfs de erfrechtelijke regeling in de huwelijksvoorwaarden was

niet mild voor de bruid.1625

De huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen bleven ook in dit tweede geval

van ‘koude’ uitsluiting uiteindelijk in tijd beperkt. Vier jaar na de huwelijksbe-

vestiging werd het huwelijk ontbonden door het overlijden van Drost.

IX.1.6. Tot besluit

Aan de overige huwelijksvermogensrechtelijke bepalingen ter verzorging van de

langstlevende hoeft slechts beperkte aandacht te worden geschonken. Het was

namelijk niet gebruikelijk om nadere huwelijksvermogensrechtelijke regelingen te

treffen dan de al besprokene. Zo ontbraken altijd afspraken met betrekking tot de

eigendom van effecten of rechten voortvloeiend uit lijfrenten. Dat laatste was te

verwachten. Het bleek immers al dat stad-Groninger doopsgezinden daarvoor relatief

weinig belangstelling toonden.1626Evenzeer ontbraken altijd afsprakenmet betrekking

tot de aansprakelijkheid van de echtgenoten wegens voorhuwelijkse schulden.1627

Ook giften boven de tweehonderd daalder kwamen bij de onderzochte

populatie zelden voor. In de onderzochte huwelijksvoorwaarden werd daarvan

slechts eenmaal gewag gemaakt.1628Overigens, giften met een waarde beneden dat

bedrag werden nimmer in huwelijksvoorwaarden genoemd. Behalve wat hierboven

daarover al werd vermeld, maakten de onderzochte huwelijksvoorwaarden verder

geen gewag van de uitzet.

In de zeldzame gevallen dat in de onderzochte huwelijksvoorwaarden toch aan

schenkingen werd gerefereerd, betrof het steeds de vrijheid die aanstaande echt-

genoten elkaar bij huwelijksvoorwaarden gaven om door middel van latere

schenkingen af te wijken van wat in huwelijksvoorwaarden op erfrechtelijk terrein

was overeengekomen.1629

Op de genoemde aandacht van de familie Saaxuma voor de invloed van andere

rechtsstelsels na, werd in de onderzochte huwelijksvoorwaarden voorts maar

zelden aandacht besteed aan interregionaal huwelijksvermogensrecht. Hier geven

de onderzochte huwelijksvoorwaarden blijk van een discrepantie tussen kennis en

toepassing van het recht. Immers, de verschillende burgemeesters waren als

geschoold jurist op de hoogte van de verschillende huwelijksvermogensrechtelijke

stelsels in de nabijheid van de stad Groningen en elders. Voorts konden zij niet

1625. Zie par. IX.2.1.

1626. Zie par. III.3.2.

1627. Bepalingen daarom waren gebruikelijker elders in de Republiek, althans enige modellen huwe-

lijksvoorwaarden opgenomen in notarisboeken besteedden daaraan aandacht, zie bijvoorbeeld: A.

Lybregths, Redenerende practycq over ’t oeffenen van ’t notarisampt, 138-143.

1628. In 1709 ontving de bruid van haar vader in de huwelijksvoorwaarden een bedrag van 7.500 gulden ter

gelegenheid van haar huwelijk, zie: RHC GrA, RA, III-ij, 17 januari 1709 (Derk Boelens en Jantje

Jans).

1629. Opvallend is de bepaling in de huwelijksvoorwaarden van Abraham Berends Hulshoff (1674-1759)

en Fennigje Berends Scholtens (1666-1725). In strijd met art. 1 (IV) SNC. stonden echtgenoten bij

de huwelijksvoorwaarden elkaar toe dat ze mochten schenken zowel ‘in krankheit als gezondheid’,

zie: ibidem, 5 augustus 1702.
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gemist hebben dat de stedelijke doopsgezinden, vooral in de tweede helft van de

achttiende eeuw, meer dan gemiddeld tot de gegoede burgerij behoorden, die, evenals

de burgemeesters, in landerijen buiten de stad Groningen belegden. Zij begaven zich

op dezelfde onroerendgoedmarkt. Afgezien van de genoemde regelingen van de

familie Saaxuma, is desondanks maar één keer een expliciete rechtskeuze voor ander

recht uitgebracht. Dit ene geval valt nogal uit de toon. De rechtskeuze werd

uitgebracht in het Oldambt, in staande huwelijk opgemaakte huwelijksvoorwaar-

den.1630

Behalve de keuze voor een bepaald huwelijksgoederenregime, was de variatie

in de praktijk om de langstlevende langs huwelijksvermogensrechtelijke weg te

verzorgen dus beperkt.1631

IX.2. Algemene contractueel erfrechtelijke regelingen met
verzorgingsaspecten voor de langstlevende echtgenoot

Inleiding

Buiten de wettelijke gemeenschap van goederen, de gecontinueerde gemeenschap

en de bijzondere rechtssituatie in geval van een onbeërfd geraakt huwelijk, bood

het Groninger stadsrecht geen bescherming aan de langstlevende echtgenoot.

1630. RHC GrA, toegang 731, Gerechten in het Oldambt, 1596-1811, inv. nr. 7182, Inventaris van het

archief van predikanten en kerkvoogden in de beide Oldambten als zegelaars 1596-1811, Nieuw-

Scheemda 1661-1811, minuten van akten, 2 maart 1786-29 april 1809, 21 april 1794 (Steven

Fiepkes ten Cate en Catharina Meurs). De huwelijksnawoorden van Steven Fiepkes ten Cate en

Catharina Meurs waren een beperkte aanvulling en correctie op hun huwelijksvoorwaarden van

18 februari 1794, zie: RHC GrA, RA, III-ij, 18 februari 1794.

Opvallend is dat ook slechts één keer een rechtskeuze werd uitgebracht voor het toepasselijke

erfrecht in de onderzochte huwelijksvoorwaarden. In ibidem, 4 december 1709 (Toncke Ulpherts

Somerdijk en Antje Jans) werd uitdrukkelijk gekozen voor Ommelander erfrecht.

1631. Zoals al verschillende malen bleek, gaf Laman blijk van juridisch ambachtelijke creativiteit. De

door hem in de huwelijksvoorwaarden van Pieter Arends Volmer (1722-1781) en Antje Wolters

Greving (gest. 1774) opgenomen clausule is te bijzonder om onvermeld te laten, al heeft zij geen

verzorgingsaspecten. De clausule is maar één keer aangetroffen. Laman liet in de huwelijksvoor-

waarden van het bruidspaar opnemen dat het bruidspaar verplicht was zich in de stad Groningen te

vestigen en te allen tijde daar woonplaats te houden. Waarom het bruidspaar, dat tot de bovenlaag

van de doopsgezinde gemeente behoorde, zichzelf dit vestigingsgebod en verhuisverbod oplegde, is

onduidelijk. De bruid was in de stad geboren, de bruidegom in de Zaanstreek. Huwelijksvoor-

waarden die elders rechtsgeldig waren opgemaakt volgens het lokale recht werden, over en weer,

erkend, zie par. VI.2.1.

Voor de afwikkeling van de nalatenschappen van de echtgenoten was deze clausule niet

noodzakelijk als het slechts onroerend goed betrof. Het toepasselijke recht werd in dat geval

bepaald door de ligging van het onroerend goed, niet door de woonplaats van de erflater. Op

roerende goederen, ‘personele actien’, vorderingsrechten en schulden van de nalatenschap was

echter in dat geval het recht van het sterfhuis van toepassing. Hierin kan een belang van het

vestigingsgebod en verhuisverbod hebben gelegen.

De achtergrond van de bepaling kan ook gelegen hebben in de schuldensfeer. Zolang het

echtpaar niet verhuisde, kon het namelijk als debiteur worden gedaagd bij een stad-Groninger

rechtbank door een crediteur die het Groninger burgerrecht bezat. Dat zou betekenen dat deze

clausule in het belang was van crediteuren die partij waren bij de huwelijksvoorwaarden, zie: RHC

GrA, RA, III-ij, 22 maart 1742 (Pieter Arends Volmer en Antje Wolters Greving).
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Art. 63 (II) SNC maakte erfgenaamschap voor hem/haar immers vrijwel onmoge-

lijk.1632

In hoeverre de verzorging van de langstlevende in de praktijk met behulp van

herroepelijke testamenten werd versterkt, is niet onderzocht. In par. III.8.3. bleek

bijvoorbeeld dat reizen niet ongewoon was, tot in het buitenland toe zelfs. Of de

onderzoekspopulatie buiten Groningen (aanvullende) testamenten heeft opgemaakt

zonder deze te herroepen, valt bij gebreke van een achttiende-eeuwse voorloper

van het Centraal Testamentenregister met weinig zekerheid te achterhalen.

Huwelijksvoorwaarden bieden een veel betere gelegenheid. Om te beginnen

zijn de huwelijken van de onderzoekspopulatie veel eenvoudiger te achterhalen,

omdat zij nagenoeg altijd bevestigd werden in de woonplaats van een der

echtgenoten. De onderzochte bruidsparen maakten daar ook nagenoeg altijd hun

eventuele huwelijksvoorwaarden op. Huwelijksvoorwaarden zijn daarom met meer

nauwkeurigheid te achterhalen dan testamenten. Daarnaast is van zeer groot belang

dat contractueel erfrechtelijke regelingen in huwelijksvoorwaarden in beginsel

onherroepelijk en onaantastbaar waren, tenzij in huwelijksvoorwaarden expliciet

de vrijheid werd gegeven bij latere uiterste wilsbeschikking nader te bepalen, vgl.

art. 36 (II) SNC.1633 Bij huwelijksvoorwaarden was men geheel vrij afspraken te

maken die de rechten van legiitmarissen schonden. De artikelen 30 (II) tot en

met 33 (II) SNC legden de beperkingen ter bescherming van legitimarissen

namelijk niet op aan regelingen in huwelijksvoorwaarden opgenomen, zie

par. VII.2.3. Huwelijksvoorwaarden konden daarom de positie van een langst-

levende echtgenoot aanzienlijk (onherroepelijk) versterken. Het belang nam

daarvan verder toe naarmate vanaf circa 1760 onder stad-Groninger doopsgezinden

de wettelijke gemeenschap van goederen aan terrein verloor ten gunste van de

beperkte gemeenschap van winst en verlies. De verzorging van de langstlevende

langs huwelijksvermogensrechtelijke weg nam daardoor af.

Vrijwel alle aanstaande echtgenoten blijken in de onderzochte huwelijksvoor-

waarden contractueel erfrechtelijke regelingen te hebben getroffen ten gunste van

de langstlevende echtgenoot voor de volgende vier situaties.

(1) Een regeling, indien het huwelijk ten tijde van het overlijden van de eerste

echtgenoot onbeërfd (kinderloos) was. Zonder een afwijkende regeling bepaalde

het ab intestaat erfrecht immers dat de nalatenschap van de overleden echtgenoot

op diens bloedverwanten vererfde;

(2) Een regeling voor het geval het huwelijk ten tijde van het overlijden van de

eerste echtgenoot onbeërfd geraakt was (kinderloos geworden). In dat geval ging

immers, volgens het stadsrecht, het gehele vermogen van de overleden echtgenoot

naar de langstlevende echtgenoot, indien sprake was van een wettelijke gemeen-

schap van goederen;1634

1632. Art. 63 (II) SNC bepaalde dat de ene echtgenoot pas ab intestato van de andere kon erven in het

uitzonderlijke geval dat tot en met de tiende graad geen bloedverwanten van de overledene in leven

waren, zie par. VII.1.

1633. En tenzij een belanghebbende er in slaagde de huwelijksvoorwaarden te ‘beknuppen’.

1634. Merk op dat art. 49 (II) SNC niet van toepassing was indien partijen bij huwelijksvoorwaarden

expliciet voor een beperkte gemeenschap hadden gekozen. Art. 12 (I) SNC was in dat geval niet aan

de orde.
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(3) Een regeling voor het geval een der echtgenoten als eerste met achterlating

van een of meer kinderen kwam te overlijden (beërfd huwelijk). Het ab intestaat

erfrecht bepaalde voor dat geval dat de nalatenschap uitsluitend op de afstamme-

lingen van erflater vererfde. Van verzorging van de langstlevende was dus geen

sprake volgens het stadsrecht;

(4) Een regeling voor het geval een uit het huwelijk geboren kind na een van

zijn ouders zonder descendenten zou overlijden. Vererving van de nalatenschap

van dat kind op erfgenamen behorend tot de vierde groep leidde tot verwatering

van vaderlijk en/of moederlijk (familie)vermogen.

Deze vier groepen regelingen worden hieronder als eerste nader onderzocht op

hun verzorgingsaspecten voor de langstlevende.1635

Naast deze algemene regelingen troffen partijen in nagenoeg alle onderzochte

huwelijksvoorwaarden ook een viertal bijzondere contractueel erfrechtelijke maat-

regelen om de langstlevende te verzorgen. Daartoe behoorden de bepalingen

betreffende de erfrechtelijke gelijkstelling van mannen en vrouwen, alsmede

regelingen ten gunste van de langstlevende met betrekking tot lijfstoebehoren,

huisraad en bibliotheek.1636

IX.2.1. Verzorging in geval van een onbeërfd (kinderloos) huwelijk

Indien sprake was van een onbeërfd (kinderloos) huwelijk, had de langstlevende

echtgenoot niets te verwachten van het stedelijk erfrecht. De stedelijke doops-

gezinden lieten het daar echter niet bij. Op een enkele uitzondering na voorzagen

alle onderzochte huwelijksvoorwaarden in een alternatieve regeling. Deze partij-

afspraken vallen in twee hoofdcategorieën uiteen. In de eerste zeldzaam voor-

komende gevallen werd de langstlevende de enige gerechtigde tot de gehele

nalatenschap van de gestorven echtgenoot. In de overige gevallen verkreeg de

langstlevende het vruchtgebruik van (een deel van) de nalatenschap, al dan niet

samen met een erfdeel.

Langstlevende echtgenoot erfde de gehele nalatenschap van overleden echtgenoot

Met de erfrechtelijke verkrijging van de gehele nalatenschap van de overleden

echtgenoot werd de langstlevende het meest optimaal verzorgd. De langstlevende

verkreeg een positie, zoals art. 49 (II) SNC hem deze verschafte in geval het huwelijk

onbeërfd was geraakt (kinderloos geworden). Ondanks dit voordeel koos over en

weer alleen een zeer gering aantal stedelijke doopsgezinden uit de (minder gegoede)

middengroep bij hun eerste huwelijk voor deze bescherming van de langstlevende

echtgenoot.1637 Zij waren minder bevreesd voor verlies van familievermogen en

1635. Zie par. IX.2.1. tot en met IX.2.5.

1636. Zie par. IX.3.1. tot en met IX.3.4.

1637. Deze verkrijging komt voor in vijf huwelijksvoorwaarden: RHC GrA, RA, III-ij, 20 januari 1708

(Jan Jans ten Cate en Geertruida Jans ten Cate), ibidem, 5 mei 1708 (schipper Tiert Hesders en

Antje Haijes), ibidem, 7 maart 1731 (Alle Jacobs en Trijntje Jans Scholtens), ibidem, 20 november

1742 (Lieven Calis en Anna Catharina Nallet) en ibidem, 13 april 1762 (Jan Roelofs Bakker en

Trijntje Heeres).
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hoefden geen belangen van voorkinderen te beschermen. Niet zal verbazen dat deze

partijen doorgaans eveneens in de wettelijke gemeenschap van goederen waren

gehuwd.

In het geval het voor één of voor beide partijen een opvolgend huwelijk betrof,

benoemde hij de langstlevende niet tot enig erfgenaam in het geval het opvolgende

huwelijk onbeërfd was. De gegoede doopsgezinde bovenlaag deed dat evenmin

gedurende de gehele onderzoeksperiode, ongeacht of het een eerste of opvolgend

huwelijk betrof. Op één uitzondering na, kozen na 1762 ook de overige echtparen

uit de onderzochte populatie daar niet meer voor. Deze uitkomst verrast niet na de

constatering dat het te beschermen familievermogen in omvang toenam na

circa 1760.1638

De enige huwelijksvoorwaarden van na 1762 waarin een langstlevende echt-

genoot de gehele nalatenschap in eigendom verkreeg, vormt een extra argument

dat individuele wensen van contractspartijen een belangrijke rol speelden bij het

contracteren. Uurwerkmaker Claas Heertes Bakker (1741-1821) was al tweemaal

eerder gehuwd geweest, toen hij in 1796 andermaal in het huwelijk trad. Zijn eerste

twee vrouwen kwamen al voorbij in verband met veranderende kledinggewoonten.

De twee hadden hem in totaal tien in leven gebleven kinderen geschonken. In de

huwelijksvoorwaarden met zijn derde bruid, die dertig jaar jonger was, liet de bruid

wel haar gehele nalatenschap in eigendom aan de bruidegom na in geval hun

huwelijk onbeërfd zou zijn, maar bepaalde de bruidegom dat niet wederkerig ten

gunste van de bruid. Gezien het uitzonderlijke leeftijdsverschil was hier mogelijk

sprake van een werkgever, die met zijn (armlastige) dienstbode huwde en de

belangen van zijn kinderen niet wilde schaden.1639

Vruchtgebruik van (een deel van) de nalatenschap van de overleden echtgenoot

voor de langstlevende

De tweede hoofdwijze om de langstlevende echtgenoot erfrechtelijk verzorgd

achter te laten in het geval van een onbeërfd huwelijk, hield een vruchtgebruik-

regeling in, al dan niet in combinatie met een erfdeel voor de langstlevende. Ook

hier moet onderscheiden worden of het voor één of beide echtgenoten een eerste of

opvolgend huwelijk betrof.

Indien het voor beide partijen het eerste huwelijk betrof, werd in maar liefst de

helft van de onderzochte huwelijksvoorwaarden, ongeacht het huwelijksgoederen-

regime en ongeacht het geslacht van de langstlevende, aan de langstlevende het

vruchtgebruik toegekend van de gehele nalatenschap van de overleden echtgenoot.

In het geval het paar in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd was,

kwam dat vruchtgebruik dus bovenop het aandeel van de langstlevende in de

huwelijksgemeenschap. De langstlevende behield daardoor het gehele vermogen

onder zich na het overlijden van de andere echtgenoot. De hieronder te noemen

vruchtgebruikbepalingen bepaalden de mate waarin het vruchtgebruik bijdroeg aan

de verzorging van de langstlevende.

In de overige gevallen waarin partijen in eerste echt in wettelijke gemeenschap

van goederen waren getrouwd, spraken partijen een op maat gesneden verzorging

1638. Zie par. III.3.

1639. RHC GrA, RA, III-ij, 15 juli 1796 (Claas Heertes Bakker en Elisabeth Hindriks).
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van de langstlevende af. In de zeldzaam voorkomende gevallen dat één of beide

echtgenoten in een opvolgend huwelijk in gemeenschap van goederen huwde, was

doorgaans eveneens sprake van maatwerk.1640

Deze maatwerkregelingen blijken onderling in detail flink van elkaar te

verschillen. Al deze regelingen hadden als kenmerk dat de langstlevende minder

dan de gehele nalatenschap in vruchtgebruik verkreeg, maar daarenboven wel de

volle eigendom van een deel van de nalatenschapsgoederen verkreeg.1641 Een

dergelijke maatwerkregeling kon bijvoorbeeld als volgt luiden:

‘De bruidegom voor de bruit ofte bruit voor de bruidegom sonder kindt ofte

kinderen nae te laten verstervende soo sal de langstlevende sijn ofte haer

angebraghte en staende echte angeerfde goederen met halve winst & verlies alle

erfelijck behouden en den eerst verstorvene angebragte goederen met schaede en

baete half erfelijk genieten en de ander helfte lijftoghtswijse beneffens de twe

darde parten van die goederen soo de eerstverstorvene angeerft mochten sijn, sal

de langstlevende sijn ofte haer leventlangh behouden & des noods sijnde mogen

verteren en de overige derde part van de eerstverstorvenen angeerfde goederen sal

an desselfs naeste vrinden werden uitgekeert.’
1642

Dat de langstlevende echtgenoot in deze gevallen niet de gehele nalatenschap in

vruchtgebruik kreeg, hoefde niet te betekenen dat de verzorging van de langst-

levende beperkter zou zijn, dan wanneer dat wel het geval zou zijn geweest.

Immers, het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap, zonder verteringsrecht, zou

een minder verzorgend karakter kunnen hebben dan een kleiner vruchtgebruik-

vermogen waarop wel mocht worden ingeteerd. Daarbij komt dat de omvang van

het vruchtgebruikvermogen niet altijd strikt bepaald was in huwelijksvoorwaarden.

Regelmatig behielden aanstaande echtgenoten zich in het contract de vrijheid voor

om bij latere uiterste wilsbeschikking over staande huwelijk aangewonnen goe-

deren nader te beschikken. Indien partijen ten gunste van elkaar daaraan gevolg

gaven, kon de verzorging van de langstlevende ook in deze gevallen het niveau

bereiken van het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap.

1640. Bijvoorbeeld in de gevallen: ibidem, 7 januari 1718 (Pieter Folkerts en Nieske Peters), ibidem,

3 augustus 1726 (Luitje Everts en Hemke Luirts), ibidem, 19 mei 1728 (Abel Jacobs Eemste en

Willemtje Jans) en ibidem, 26 juli 1729 (Harmen Barlagen en Fennigje Jans van Calcar).

1641. In zeldzame gevallen kreeg de langstlevende het vruchtgebruik van een bepaalde som geld uit de

nalatenschap van erflater. Het verzorgingskarakter van deze regelingen valt niet te bepalen.

Onbekende factoren, zoals de verdiencapaciteit van de overledene en de omvang van het vermogen

van de langstlevende, speelden daarbij een voorname rol.

De al genoemde huwelijksvoorwaarden van Jan Simons Blaupot (ca. 1743-1813) en Elsje

Hansen Drost (1753-1783) verschaffen wel een indruk. Niet alleen was de overeengekomen

‘koude’ uitsluiting weinig royaal voor haar, ook haar verkrijging na het overlijden van Blaupot

was zuinig, indien het huwelijk onbeërfd zou blijken te zijn. Partijen kwamen namelijk overeen, dat

zij in dat geval jaarlijks slechts vier procent van een kapitaal van drieduizend gulden zou ontvangen.

Deze gegarandeerde opbrengst was vergelijkbaar met hetgeen de doopsgezinde diaconie in de stad

jaarlijks aan een bedeelde uitgekeerde. Het was onvoldoende om daarvan in het levensonderhoud te

voorzien, zie: RHC GrA, RA, III-ij, 16 juni 1779 (Jan Simons Blaupot en Elsje Hansen Drost).

1642. Ibidem, 10 augustus 1709 (Jan Luirts Doornbusch en Aagje Peters).
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De ‘voorwaardelijke ongelijke verdeling’

Het onderscheid in soorten goederen, zoals in het laatste aangehaalde citaat, en de

(al dan niet beperkte) vrijheid daarover te beschikken, doet vreemd aan in

huwelijksvoorwaarden waarin een wettelijke gemeenschap van goederen werd

overeengekomen. Het ligt niet voor de hand dat partijen in een dergelijk geval

belang hechtten aan de herkomst van de goederen. Immers, door boedelmenging

waren beide echtgenoten tot alle goederen van de gemeenschap gerechtigd. Met

een rekenkundig voorbeeld kunnen de rechtsgevolgen van de geciteerde passage

nader worden uitgewerkt.

Stel: partijen komen in hun huwelijksvoorwaarden een algehele gemeenschap van

goederen overeen en daarbij de hierboven geciteerde regeling. Het huwelijk blijft

onbeërfd. De man bracht ten huwelijk aan 200 en erfde tijdens het huwelijk 300.

De vrouw bracht ten huwelijk aan 600 en erfde 400 staande huwelijk. Tijdens het

huwelijk werd 50 door arbeid verkregen (winst). Krachtens huwelijksvermogens-

recht omvatte de wettelijke gemeenschap 1.550 (200 + 300 + 600 + 400 + 50). Op

grond van het huwelijksvermogensrecht waren beide echtgenoten elk gerechtigd

tot 775.

Als door het overlijden van de man het onbeërfde huwelijk werd ontbonden, en

de nalatenschap van de man conform de geciteerde huwelijksvoorwaarden diende

te worden afgewikkeld, bedroeg zijn nalatenschap niet 775 maar 525. Op grond

van de overeengekomen regeling kwam namelijk aan de vrouw toe de eigendom

van haar aangebrachte vermogen (600) plus haar aangeërfde vermogen (400),

evenals de helft van de huwelijkswinst (25), in totaal 1.025. De nalatenschap van

de man bestond volgens de huwelijksvoorwaarden slechts uit zijn aangebrachte

vermogen (200), zijn aangeërfde vermogen (300), evenals zijn aandeel in de

huwelijkswinst (25), in totaal 525.

Met gebruikmaking van de huidige terminologie kan de regeling worden geduid

als een (ongelijke) verdeling onder de opschortende voorwaarde dat de gemeen-

schap door overlijden werd ontbonden en de andere echtgenoot nog in leven is.

Uitleg van de regeling dwingt aan te nemen dat partijen impliciet afspraken dat de

langstlevende de schulden die zij had aangebracht en geërfd voor haar rekening

diende te nemen. Evenzo dienden erfgenamen de schulden te dragen die door

erflater ten huwelijk waren aangebracht of door hem waren geërfd. Nadat op de

nalatenschap van de man was bepaald, kon deze verder worden afgewikkeld.

De bloedverwanten van de man erfden voornoemde goederen met een totale

waarde van 525 en waren verplicht daarvan aan de vrouw af te geven het

vruchtgebruik van de helft van het door de man aangebrachte vermogen

(vruchtgebruik van 100), een legaat van de volle eigendom van de helft van het

door de man aangebrachte vermogen (100), evenals een legaat van vruchtgebruik

van twee derde van het door de man aangeërfde vermogen (vruchtgebruik

van 200).

Deze ‘voorwaardelijke verdeling’ was ongebruikelijk onder de stedelijke doops-

gezinden in het geval van een onbeërfd huwelijk. In het geval het voor beide

partijen om een eerste huwelijk ging, is slechts zes keer een dergelijk beding
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aangetroffen.1643De oudste werd aangetroffen in huwelijksvoorwaarden uit 1702.

Het betrokken echtpaar huwde in een algehele gemeenschap van goederen waartoe

beiden half-half gerechtigd waren. Zij kwamen daarnaast overeen in geval een van

beide echtgenoten stierf, terwijl het huwelijk onbeërfd was:

‘Soo de brudegum voor de bruijt sonder kint ofte kijnderen quam te versterven so

sal de bruijt erfelick an haer behouden haer en des brudegums angebrochte

goederen & uijt des brudegoms angebrochte goederen uijtkeren an sijn naeste

vrinden viftich caer: guld: neffens de halfe winst & verlies staende houwelick

gewonnen & angearft wordt exsemt sijn kleeren linnen lijefstoebehooren sullen

daetelick an sijn vrinden worden uijtgekeert maer de bruijt sal de vijftich car: guld:

lijftoghtswijse gebruijcken haer leevent lanck.’
1644

De ‘voorwaardelijke ongelijke verdeling’ diende tot behoud van familievermogen,

wanneer partijen in wettelijke gemeenschap van goederen waren gehuwd. Het is

daarom niet verwonderlijk dat deze bepaling juist werd opgenomen in huwelijks-

voorwaarden van gegoede doopsgezinden die om onbekende redenen toch voor

een algehele gemeenschap van goederen hadden gekozen. Duidelijk blijkt het

behoud van familievermogen als reden uit de huwelijksvoorwaarden van Willem

Bolte (1728-1787) en Martha van Calcar (1729-1809). Zij huwden in wettelijke

gemeenschap van goederen in 1755 en kwamen daarnaast overeen:

‘Een van de beijde toekomende ehelieden het zij bruidegom ofte bruid komende te

overlijden, sonder kint of kinderen uit dit huiwlijk nae te laeten (…) behouden alle

het huijsgeraat, de boecken hier mede onder begrepen; en de verdere goederen van

den boedel, behouden de geregte helft eeuwig en erflik en de andere geregte helfte

ter lijftogt, (…) maar ingevalle de verstorvene mindere goederen mogte hebben

angebragt ofte angeerft als de langstlevende, in dat geval zal de langstlevende

zijne ofte hare angebragte en angeerfde goederen met halve winst of verlies erflick

behouden, en des verstorvene goederen ter lijftogt genieten (…).’
1645

In de onderzochte huwelijksvoorwaarden waarin werd afgeweken van de wette-

lijke gemeenschap van goederen, kwam een variant op genoemde ‘voorwaardelijke

ongelijke verdeling’ niet voor in het geval van een onbeërfd huwelijk. Het

afwijkende huwelijksgoederenregime bood in die gevallen kennelijk al voldoende

bescherming van het familievermogen. Evenmin kwam het beding voor in

huwelijksvoorwaarden in het geval het een opvolgend huwelijk betrof.

1643. Varianten op de clausule zijn aangetroffen in de volgende huwelijksvoorwaarden: RHC GrA, RA,

III-ij, 5 augustus 1702 (Abraham Berends Hulshoff en Fennigje Berends Scholtens), ibidem,

4 december 1706 (Arend Willems Hesselink en Catalijntje Simons), ibidem, 10 augustus 1709 (Jan

Luirts Doornbusch en Aagje Peters), ibidem, 7 januari 1718 (Pieter Folkerts en Nieske Peters),

ibidem, 3 juni 1755 (Willem Bolte en Martje Mattheussen van Calcar) en ibidem, 26 oktober 1780

(Teunis Teunis Hulshoff en Geertruida van Hovel).

1644. Ibidem, 5 augustus 1702 (Abraham Berends Hulshoff en Fennigje Berends Scholtens).

1645. Ibidem, 3 juni 1755 (Willem Bolte en Martje Mattheussen van Calcar).
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Maatwerk

Indien partijen in wettelijke gemeenschap van goederen waren gehuwd, blijkt ook

de verzorging van de langstlevende in geval van een onbeërfd huwelijk maatwerk

te zijn geweest. Niet alleen verschilden de regelingen tussen de onderzochte

huwelijksvoorwaarden in die gevallen onderling zeer van elkaar, ook troffen de

aanstaande echtgenoten ten behoeve van elkaar over en weer van elkaar afwij-

kende regelingen.

In de huwelijksvoorwaarden van koekenbakker Pieter Jacobs Saaxuma (1712-

1797) en Trijntje Meetes (gest. 1742) bedong de bruid bijvoorbeeld het vruchtge-

bruik van haar gehele nalatenschap voor haar bruidegom. De bruid verkreeg echter

(een legaat van) 1.500 gulden in volle eigendom en daarnaast het vruchtgebruik

van de rest van de nalatenschap van de bruidegom.1646

In welke mate al deze onderling afwijkende erfrechtelijke regelingen een meer

of minder verzorgend karakter hadden, valt moeilijk te bepalen. Daarvoor zijn

gegevens van belang over de vermogensomvang en het inkomen van de betrok-

kenen. Slechts in een enkel geval blijkt concreet de verzorgingsomvang. Ge-

noemde weduwe Saaxuma uit het voorbeeld zou met het aan haar gelegateerde

bedrag in die tijd een huis op goede stand in de stad in eigendom kunnen

verwerven. Na het overlijden van haar echtgenoot kon ze dus in elk geval

verzekerd zijn van een woning.

Gedetailleerde financiële gegevens zijn voorts vereist om te kunnen bepalen of

de erfrechtelijke maatregelen die de onderzochte bruidegommen ten gunste van

hun bruiden troffen in het algemeen van een grotere, of juist kleinere, verzor-

gingsgedachte blijk gaven. In individuele gevallen was daar zeker sprake van. Dat

blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit huwelijksvoorwaarden uit 1742 waarin, in geval

het huwelijk onbeërfd zou zijn, voor de langstlevende man zestienduizend gulden

in vruchtgebruik werd bedongen en slechts achtduizend gulden in vruchtgebruik

voor de langstlevende vrouw.1647

De helft van de echtparen die in eerste echt in gemeenschap van winst en verlies

huwden, lieten elkaar eveneens het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap na in

geval van een onbeërfd huwelijk. Deze uitkomst wordt des te opmerkelijker, als blijkt

dat in nog eens zeventien procent van deze huwelijksvoorwaarden de langstlevende

alleen het vruchtgebruik van de aangebrachte en aangeërfde goederen van de

overledene verkreeg. Dat vruchtgebruik betrof bij uitstek familievermogen. Bedacht

moet daarbij worden dat partijen elkaar in huwelijksvoorwaarden vrij konden laten

om bij latere uiterste wilsbeschikking over staande huwelijk aangewonnen goederen

te beschikken. Indien partijen dat later ook daadwerkelijk deden, dan kon ook de

langstlevende echtgenoot in het geval van een gemeenschap van winst en verlies in

50-67 procent van de onderzochte gevallen rekenen op het vruchtgebruik van het

hele vermogen van de overleden echtgenoot. In de overige gevallen was telkens

sprake van maatwerkregelingen.

In het geval het huwelijk in beperkte gemeenschap van goederen voor één of

beide echtgenoten een opvolgend huwelijk betrof, was in de meerderheid van de

1646. Ibidem, 30 april 1739 (Pieter Jacobs Saaxuma en Trijntje Meetes).

1647. Ibidem, 22 maart 1742 (Pieter Arends Volmer en Antje Wolters Greving).
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gevallen sprake van maatwerkregelingen ten behoeve van de langstlevende echt-

genoot. De aanwezigheid van voorkinderen speelde daarbij uiteraard een rol. Soms

beperkte het vruchtgebruik zich tot het ten huwelijk aangebrachte vermogen, dan

weer werd dat uitgebreid met het vruchtgebruik van het aandeel in het staande

huwelijk verworven aangewonnen vermogen. Opvallend genoeg kwam het ook

regelmatig voor dat de langstlevende ook nu weer het vruchtgebruik van de gehele

nalatenschap verkreeg.

Vruchtgebruikbepalingen

Uit het voorgaande blijkt dat het gangbaar was de langstlevende echtgenoot in het

geval van een onbeërfd huwelijk verzorgd achter te laten door middel van een

vruchtgebruik. In het geval het voor beide aanstaande echtgenoten een eerste

huwelijk betrof, kreeg de langstlevende, in geval bij huwelijksvoorwaarden een

wettelijke gemeenschap van goederen was overeengekomen, in de helft van de

gevallen ook nog eens het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap. Indien een

beperkte gemeenschap van winst en verlies was overeengekomen, kon een dergelijk

verzorgingsarrangement zelfs oplopen tot twee derde van de onderzochte gevallen. In

de resterende gevallen was sprake van op maat gesneden voorzieningen.

Uitgebreide vruchtgebruikbevoegdheden in geval van vruchtgebruik van aan-

geërfd en ten huwelijk aangebracht vermogen konden een aantasting inhouden van

het familievermogen ten faveure van de langstlevende; vooral indien de langst-

levende een verteringsbevoegdheid was toegekend, het vruchtgebruikvermogen

niet hoefde te inventariseren of daarvoor ook niet hoefde borg te staan.

Verteringsbevoegdheid

Zoals bleek, voorzag het Groninger stadsrecht niet in een vruchtgebruikregeling.

Partijen waren daarom aangewezen op het aanvullende Romeinse recht, het

gewoonterecht en de afspraken in huwelijksvoorwaarden. Het blijkt dat in de

onderzochte huwelijksvoorwaarden het vruchtgebruik nader ten faveure van de

langstlevende werd geregeld. Dat blijkt het duidelijkst uit de grootste groep

gevallen: daar waar de langstlevende echtgenoot in het geval van een onbeërfd

huwelijk het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap van erflater verkreeg. Al

vanaf het begin van de onderzoeksperiode verkreeg de langstlevende vrijwel

standaard ten koste van de bloot-eigenaren expliciet het recht om het vruchtge-

bruikvermogen te verteren (soms ‘verleven’ genoemd). Was de verteringsbevoegd-

heid uitgesloten, dan betrof het doorgaans niet echtparen die tot de gegoede

bovenlaag behoorden.1648De bescherming van het familievermogen had voor deze

bovenlaag in dit geval minder gewicht dan de verzorging van de langstlevende.

Of de verteringsbevoegdheid wel of niet toekwam aan de langstlevende, was geen

kwestie van toeval, dat blijkt bijvoorbeeld uit twee met elkaar samenhangende

1648. Het ging bijvoorbeeld om de gevallen: ibidem, 20 januari 1723 (Frans Jobs en Truitje Jans), ibidem,

30 maart 1735 (Siabbe Hindriks en Geesje Harmens), ibidem, 13 mei 1752, Pieter Jans Woldendorp

en Antje Tobias Cremer), ibidem, 13 april 1764 (Hindrik Gerrits van Delden en Aaltje Douwes

Ridder), ibidem, 4 april 1778 (Gerrit Gerrits ten Cate en Sara Gerrits van Delden) en ibidem,

3 november 1806 (Klaas Hindriks Bos en Saartje Mars).
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huwelijksvoorwaarden uit 1720 en 1742.1649 In eerste instantie waren bruidegom

Derk Joris en zijn bruid met de andere partijen geen verteringsbevoegdheid voor de

langstlevende overeengekomen. Toen de broer van Derk huwelijksvoorwaarden

opmaakte, 22 jaar later, trad Derk met zijn vrouw als medepartij op en kwamen zij

voor zichzelf alsnog – nota bene in de huwelijksvoorwaarden van de broer – nader

overeen dat de verteringsbevoegdheid toekwam aan de langstlevende echtgenoot in

het geval hun huwelijk onbeërfd zou zijn. In de huwelijksvoorwaarden uit 1742 werd

bepaald dat:

‘zoo hebben bruidegom en desselfs vrinden met elkanderen beraamt en goedt

gevonden dat het 3de en 4de artikel in dezen voormelt ook in allen deelen zal stant

grippen in de hulijksvoorwaarden van Derk Jorijs en Nieske Jakobs in dato den

27 janui 1700 twintig (…) en zal bij dezen worden gehouden als of deze beijde

artikelen in gedagte voorwaarden ook zoo woordelijk waaren vermelt en het

tegenstriedige van dien tot voorkoominge van alle onlusten midsdeezen voor nul

en van geender weerden verklaarende’
1650

Nadrukkelijk waren bij deze nadere afspraak alleen partij Derk, diens vrouw, Derks

broer, diens aanstaande vrouw, alsmede een aantal bloedverwanten van Derk en

zijn broer die als partij optraden in de huwelijksvoorwaarden van 1742.

Uit dit voorbeeld blijkt te meer welk belang de familie hechtte aan de regeling

betreffende het vruchtgebruik.1651

Inventaris, borgstelling en hertrouwen langstlevende vruchtgebruiker

Een inventaris diende ter bescherming van het vruchtgebruikvermogen. In het

geval van eigenlijk vruchtgebruik was het zelfs verplicht, evenals borgstelling

(cautie). In veruit de meeste onderzochte huwelijksvoorwaarden werd niets over

inventarisatie geregeld, evenmin werd aandacht besteed aan borgstelling. Dit

vloeide waarschijnlijk voort uit het gewoonterecht dat inventarisatie en borgstel-

ling al verplicht stelde in geval van een eigenlijk vruchtgebruik (dat wil zeggen een

vruchtgebruik, zonder het recht te mogen interen op het vruchtgebruikvermogen).

In de uitzonderlijke gevallen dat de langstlevende expliciet van inventarisatie werd

vrijgesteld, week men dus af van het eigenlijke vruchtgebruik.

Een expliciete bevoegdheidsverlening was vereist om ook op het vruchtge-

bruikvermogen te kunnen interen, omdat het vruchtgebruik uit de aard der zaak in

beginsel alleen op de vruchten zag. Indien het verteringsrecht was verleend, kon

men, volgens Laman, niet meer van eigenlijk vruchtgebruik spreken, zo bleek

hierboven. Dat is dan ook de reden dat in de meeste huwelijksvoorwaarden wel

1649. Ibidem, 26 juni 1720 (Derk Joris en Nieske Jacobs) en ibidem, 22 januari 1742 (Reinder Joris en

Elsje Simons Woubeek).

1650. Ibidem, 22 januari 1742 (Reinder Joris en Elsje Simons Woubeek).

1651. Vergelijkbare voorbeelden van huwelijksvoorwaarden waarin afspraken stonden met betrekking tot

andere bruidsparen zijn: ibidem, 25 augustus 1769 (Berend Teunis ten Cate en Geertruida Popkes

Houttuijn), ibidem, 2 mei 1739 (Teunis Teunis Hulshoff en Eeuwke Wijtses) en ibidem,

12 september 1771 (Jan Simons Blaupot en Susanna Deknatel).

Ook kwam het voor dat een of meer dedingslieden afzonderlijk testeerden in huwelijksvoor-

waarden van een bruidspaar, zie bijvoorbeeld: ibidem, 10 augustus 1709 (Jan Luirts Doornbusch en

Aagje Peters) en ibidem, 11 oktober 1760 (Jan Hindriks Huizinga en Hilligje Warners Nordena).
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expliciete aandacht werd besteed aan de eventuele verteringsbevoegdheid voor de

langstlevende. Hierboven bleek dat deze bevoegdheid meestal werd verleend.

Na 1760 trokken de gevolgen van een volgend huwelijk door een langstlevende

die het gebruik van de gehele nalatenschap had veel meer dan voorheen de

aandacht van contractspartijen bij huwelijksvoorwaarden. De nieuwe huwelijkse

staat van de langstlevende zou tot een versneld verteren van het vruchtgebruik-

vermogen kunnen leiden, daarbij al dan niet een handje geholpen door de nieuwe

echtgeno(o)t(e). De toegenomen welstand onder de stedelijke doopsgezinden

vergrootte het belang van de blooteigenaren bij een afgewogen regeling.

Het zal niet verbazen dat ook na 1760 langstlevenden in overwegende mate het

vruchtgebruik mochten blijven behouden, ook na hertrouwen. De toename van de

omvang van de vruchtgebruikvermogens werd immers voornamelijk door winsten

uit ambacht, koophandel en fabrieksmatiger productie veroorzaakt. Het ging niet

om oud, te beschermen familievermogen. De verzorging van de langstlevende

mocht voortduren, ook al bracht de nieuwe echtgeno(o)t(e) mogelijk eigen

(familie)kapitaal aan. Slechts in minder dan een vijfde van de onderzochte

huwelijksvoorwaarden, waarin de langstlevende het recht van vruchtgebruik

verkreeg in geval van een onbeërfd huwelijk, werden beperkingen aangebracht

op het recht van vruchtgebruik in geval van hertrouwen. Dat kon in sommige

gevallen betekenen dat de langstlevende voortaan wel borg moest stellen voor

vermindering van het vruchtgebruikvermogen. In andere gevallen diende de

langstlevende alsnog een inventaris van het vruchtgebruikvermogen op te stellen

ten behoeve van de bloot-eigenaren. Vaker werd echter, al dan niet in combinatie

met een inventaris of borgstelling, het vruchtgebruikvermogen beperkt in geval

van hertrouwen. Het vruchtgebruik bleek in deze gevallen dus voorwaardelijk door

de langstlevende te zijn verkregen. De bepalingen in huwelijksvoorwaarden die het

vruchtgebruikvermogen in geval van hertrouwen in omvang terugbrachten, ver-

schilden onderling zeer van elkaar. Ook hier was dus weer sprake van maatwerk.

Tot besluit

Uit het voorgaande volgt dat de verzorging van de langstlevende in het geval een

huwelijk onbeërfd was, prioriteit had boven het behoud van familievermogen. Het

doorgaans laten voortduren van het vruchtgebruik, ondanks hertrouwen van de

langstlevende, bevestigt dat.

IX.2.2. Verzorging in geval van een onbeërfd geraakt (kinderloos geworden)
huwelijk

In het geval een huwelijk in gemeenschap van goederen onbeërfd geraakte, was de

langstlevende echtgenoot volgens stadsrecht spekkoper. Het gehele vermogen

bleef zijn eigendom, art. 49 (II) SNC.1652Uit de onderzochte huwelijksvoorwaar-

den blijkt dat de artikelen 49 (II) en 50 (II) SNC al rond 1700 geen levend recht

meer waren onder doopsgezinden die huwelijksvoorwaarden opmaakten, ofschoon

1652. Een bijzondere regeling gaf art. 50 (II) SNC indien in dat geval ook voorkinderen aanwezig waren.

Zie over art. 49 en 50 (II) SNC: par. VI.1.1.

421

IX.2. ALGEMENE CONTRACTUEEL ERFRECHTELIJKE REGELINGEN



art. 50 (II) SNC pas in 1689 in het stadsrecht werd opgenomen. Standaard kwamen

zij overeen dat, indien het huwelijk onbeërfd geraakt was, de langstlevende

echtgenoot precies dezelfde rechten verkreeg als hierboven geschetst voor het

geval het huwelijk onbeërfd was. De formulering in de huwelijksvoorwaarden

luidde doorgaans als volgt:

‘Eene van beiden eerststervende zonder kind ofte kinderen na te laten, t zij datter

geweest zijn of niet (cursief MK), zo zal de langstlevende (…) hebben & genieten,

(…)’
1653

Uitgezonderd het genoemde geringe aantal gevallen dat de langstlevende de gehele

nalatenschap van de eerst gestorven echtgenoot in volle eigendom verkreeg op

grond van de huwelijksvoorwaarden, hielden deze regelingen dus een beperktere

verzorging in van de langstlevende dan de wettelijke regeling. Immers de langst-

levende verkreeg maximaal het vruchtgebruik van het geheel of een deel van de

goederen van erflater, eventueel aangevuld met een erfdeel. Het onderzoek naar de

verzorging van de langstlevende onder de stad-Groninger doopsgezinden vormt

een aanwijzing, dat art. 49 (II) en 50 (II) SNC in de praktijk ‘armeluis-recht’ is

geweest. Indien partijen enige bezittingen hadden en aanleiding zagen om huwe-

lijksvoorwaarden op te maken, week men standaard van deze twee bepalingen af.

Veelbetekenend is in dit verband dat alleen partijen met weinig bezittingen in geval

van een onbeërfd (geraakt) huwelijk de hele nalatenschap van een overleden

echtgenoot in volle eigendom door de langstlevende echtgenoot lieten verkrijgen.

Ofschoon voorzichtigheid betracht moet worden het gedrag van doopsgezinden

exemplarisch te stellen voor dat van de andere stad-Groningers, valt naar mijn

opvatting geen afwijkende uitkomst te verwachten, indien alle, stad-Groninger

huwelijksvoorwaarden op dit punt onderzocht zouden worden. De onderzochte

populatie representeert immers alle lagen van de stadsbevolking, uitgezonderd

adel, jonkers en patriciaat. Laatstgenoemden vormden echter slechts circa vijf procent

van de stadsbevolking. Uit dat grote onderzoek zou dan kunnen blijken dat art. 49 (II)

en 50 (II) SNC al in 1689 geen levend recht meer was onder stad-Groningers met

bezittingen, maar dat ook deze regeling, net als de ongelijke erfrechtelijke positie van

mannen en vrouwen, niet kon worden afgeschaft, omdat daarvoor de medewerking

van de Ommelanden noodzakelijk was.1654Door middel van een ordonnantie kon het

stadsbestuur immers niet ingrijpend afwijken van het stadboek.1655

IX.2.3. Verzorging in geval van een beërfd huwelijk

Inleiding

Indien een beërfd huwelijk door het overlijden van een echtgenoot werd ont-

bonden, erfden de descendenten van de overledene in beginsel diens gehele

1653. RHC GrA, RA, III-ij, 20 januari 1708 (Jan Jans ten Cate en Geertruida Jans ten Cate).

1654. Zie par. I.2.1.

1655. Art. 50 (II) SNC is naar mijn opvatting slechts ingevoerd om het stadsrecht sluitend te maken

vanwege de invoering van art. 15 (I) SNC.
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nalatenschap, art. 41 (II) SNC. Was het echtpaar in een wettelijke gemeenschap

van goederen gehuwd geweest, dan bleef de langstlevende beschikken over de

gemeenschap, zolang tenminste sprake was van een gecontinueerde gemeenschap.

Meerderjarige kinderen en voorstanders van minderjarige kinderen van de over-

ledene konden echter boedelscheiding verlangen. Indien een gehuwde erflater geen

testament of huwelijksvoorwaarden met een verzorgingsregeling had opgemaakt,

was de verzorging van de langstlevende daarom onzeker.1656

Bij huwelijksvoorwaarden kon de positie van de langstlevende ook geregeld

worden ten opzichte van descendenten van de overleden echtgenoot. Een derge-

lijke regeling hoefde niet noodzakelijkerwijs een versterking van diens positie in te

houden. Immers, de ‘voorwaardelijke ongelijke verdeling’ van de gemeenschap

van goederen kon meebrengen dat de langstlevende minder goederen uit de

huwelijksgemeenschap ontving dan waartoe hij/zij goederenrechtelijk gerechtigd

was.1657

In maar liefst twee derde van de onderzochte huwelijksvoorwaarden blijken de

bij de overeenkomst betrokken partijen zich niet bij het stedelijke erfrecht te willen

neergeleggen in het geval kinderen uit het huwelijk in leven zouden blijven. Zij

troffen over en weer een regeling die (enige mate van) verzorging voor de

langstlevende echtgenoot inhield. De wijzen waarop bruidsparen aan de regeling

invulling gaven, verschilden onderling zeer. Ook bepaalden aanstaande echtelieden

over en weer niet altijd hetzelfde voor elkaar. Meestal was de verzorgingsregeling

maatwerk, gebaseerd op partijwensen.

Ruim één op de drie bruidsparen van de onderzochte huwelijksvoorwaarden

achtte het ongeschonden doorgeven van (familie)vermogen aan het nageslacht

echter van groter belang dan een wederkerige verzorging van de langstlevende.

Maar liefst één op de vijf van de onderzochte echtparen met huwelijksvoor-

waarden troffen zelfs in het geheel geen regeling bij huwelijksvoorwaarden in het

geval het huwelijk beërfd zou zijn. Dat is opmerkelijk. Diezelfde echtparen deden

dat namelijk juist wel voor het geval het huwelijk onbeërfd (geraakt) zou blijken te

1656. In hoeverre echtelieden in dat geval gebruik maakten van testamenten om in de verzorging van de

langstlevende te voorzien, valt buiten dit onderzoek. De praktische oplossing van de doopsgezinde

familie Cremer is in dit verband opvallend. Waarschijnlijk mede om testamentskosten te besparen,

maakten partijen in de huwelijksvoorwaarden van Jacob Jans Cremer uit 1759 creatief gebruik van

art. 14 (I) SNC. Het aanstaande bruidspaar kwam namelijk samen met de ouders van bruidegom

overeen: ‘Verders is in desen bevoorwoort dat bij versterf van eene van des bruidegoms ouderen de

langstlevende van dien niet door bruidegom ofte bruid of derselver kind of kinder zal mogen

worden angesproken tot uitkering van ouderlijk goed van de eerst verstorvene ouder, maar des

bruidegoms langstlevende ouder zal de geheelen boedel onverscheiden nevens lijfstoebehoren tot

an desselfs doot of tot wedertrouwen mogen behouden zonder inventaris over te geven of borge

voor de verminderinge te stellen’, zie: RHC GrA, RA, III-ij, 13 december 1759 (Jacob Jans Cremer

en Anna Hoexema).

Elizabeth Pieters Cremer, een nicht van Jacob Jans Cremer, kwam in 1772 een vergelijkbare

regeling overeen met haar ouders en haar bruidegom Wolter Geerts Cool, zie ibidem, 22 september

1772 (Wolter Geerts Cool en Elizabeth Pieters Cremer).

1657. Zie par. IX.2.1.

423

IX.2. ALGEMENE CONTRACTUEEL ERFRECHTELIJKE REGELINGEN



zijn.1658 Hieruit volgt dat voor deze partijen het doorgeven van familievermogen

aan afstammelingen zwaarder woog dan de verzorging van de langstlevende. Zij

achtten dat behoud minder van belang, indien anderen dan afstammelingen van de

overleden echtgenoot als erfgenamen opkwamen. Deze opvatting over de bescher-

ming van familievermogen leefde sterker bij minder gegoede doopsgezinden. De

partijen die geen regeling troffen in het geval het huwelijk beërfd zou zijn,

behoorden namelijk zelden tot de gegoede bovenlaag.1659

Opmerkelijk is eveneens dat maar in een handvol gevallen een verzorgings-

regeling ontbrak, indien het om een opvolgend huwelijk ging.1660 Het tegenover-

gestelde zou verwacht kunnen worden. Lag het niet meer voor de hand dat

hertrouwenden (al dan niet met voorkinderen) minder waarde hechtten aan

verzorging van de langstlevende in het geval het opvolgende huwelijk beërfd

zou zijn? Bijvoorbeeld, omdat de hertrouwenden al op wat gevorderde leeftijd

waren en over meer eigen vermogen beschikten of, omdat ze konden blijven

profiteren van een verzorgingsregeling op grond van eerdere huwelijksvoorwaar-

den of testament van de vooroverleden echtgenoot?

Wederkerige verzorgingsregelingen ten behoeve van de langstlevende ouder

Een klein aantal verzorgingsregelingen kwam alleen binnen bepaalde families

voor. Zo kenden alleen leden van een tiental verschillende doopsgezinde families

aan de langstlevende het vruchtgebruik van een kindsdeel van de nalatenschap toe,

zonder dat het legitieme rechten schond. Verschillende leden van bijvoorbeeld de

1658. Het gaat onder andere om: RHC GrA, RA, III-ij, 30 augustus 1709 (Arend Pieters Dijk en Ellegien

Warmolds), ibidem, 8 oktober 1725 (Rengenier Jans en Aafje Freriks), ibidem, 24 april 1736

(Warner Laurens Nordena en Lijsbeth Peters), ibidem, 29 augustus 1757 (Menno Sijpkens en

Mentje Egberts), ibidem, 4 november 1758 (Berend Berends Doornbusch en Geertje Jans), ibidem,

23 juni 1760 (Abraham Jans Woldendorp en Hilligje Jans), ibidem, 11 oktober 1760 (Jan Hindriks

Huizinga en Hilligje Warners Nordena), ibidem, 13 april 1762 (Jan Roelofs Bakker en Trijntje

Heeres), ibidem, 7 augustus 1784 (Jan Jacobs Houttuijn en Annigje Samuels Stofer), ibidem,

11 augustus 1784 (Willem Jacobs Hesselink en Trijntje Alberts Hesselink), ibidem, 23 augustus

1784 (Roelof Heuning en Eva ten Cate), ibidem, 17 augustus 1787 (Jacob Lauffer en Trijntje

Hindriks), ibidem, 18 februari 1794 (Steven Fiepkes ten Cate en Catharina Meurs), ibidem, 27 april

1799 (Joseph Sleutelaar en Bregje Claassen Bakker), ibidem, 6 april 1802 (Edde Hotzes van der

Pers en Lammegien Fiepkes Koolman), ibidem, 5 juni 1802 (Johannes Kuipers en Stijntje Jans

Leenders), ibidem, 3 november 1806 (Klaas Hindriks Bos en Saartje Mars), ibidem, 23 mei 1808

(Gerrit Jacobs van Calcar en Renske ten Cate), ibidem, 22 mei 1734 (Cars Jeltes en Wieke

Meertens), ibidem, 24 september 1734 (Egbert Hindriks Veendijk en Heiltje Derks Marna), ibidem,

17 novenber 1744 (Teunis Jans ten Cate en Hilligje Jans) en ibidem, 11 mei 1787 (Jacob van Calcar

en Martje Popkes van Delden).

Slechts één van deze bruidsparen was heel consequent en trof evenmin een regeling ten

behoeve van de langstlevende in het geval het huwelijk onbeërfd (geraakt) zou zijn. Dat ene geval

betrof: ibidem, 30 augustus 1709 (Arend Pieters Dijk en Ellegien Warmolds).

1659. Voor zover het bruidspaar tot de gegoede bovenlaag behoorde, was de bruid in een aantal gevallen

niet meer in de vruchtbare leeftijd en was een regeling in het geval het huwelijk beërfd zou zijn,

overbodig. Zie bijvoorbeeld het geval van Jacob Mattheussen van Calcar (1738-1824) en zijn

47-jarige bruid Martje Popkes van Delden (1740-1793), zie: ibidem, 11 mei 1787.

1660. Bijvoorbeeld: ibidem, 30 augustus 1709 (Arend Pieters Dijk en Ellegien Warmolds), ibidem,

23 juni 1760 (Abraham Jans Woldendorp en Hilligje Jans), ibidem, 23 augustus 1784 (Roelof

Heuning en Eva ten Cate), ibidem, 17 augustus 1787 (Jacob Lauffer en Trijntje Hindriks) en

ibidem, 23 mei 1808 (Gerrit Jacobs van Calcar en Renske ten Cate).
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families Van Calcar, Ten Cate of Hesselink kwamen (een taalkundige variant op)

het volgende overeen:

‘Soo de bruidegom voor de bruit of de bruit voor de bruidegom komende te

starven kint of kinderen nalatende soo sal dat kint of kinderen met des eerst

verstorvene goederen met schade of bate te vreden moeten sijn soo danig dat de

langstlevende ouder een kints part van de eerst verstorvene goederen sal behouden

en lijftogtswijse gebruiken.’
1661

Ook de familie Van Delden kende in de tweede helft van de achttiende eeuw haar

eigen kleine traditie om de langstlevende te verzorgen in geval van een beërfd

huwelijk.1662 Voor zover valt na te gaan kwam als eerste binnen zijn familie Jan

Derks van Delden (1733-1813) het volgende overeen in 1761:

‘Bruidegom voor de bruit of de bruid voor den bruidegom verstervende, kind of

kinderen nalatende, zo zal de langstleevende uit alle des eerst verstorvenen

nagelaaten goederen genieten een vierde gedeelte benevens nog een kinds part

ter lijftogt zijn of haar levenlang ook desnoods zijnde moogen verteeren, zullende

de overige goederen in cas van meerderjarigheidt der kinderen of hertrouwen der

langstleevende ouder worden uitgekeert’
1663

In de periode 1761-1808 werd deze clausule vervolgens overgenomen door

bruidegoms broer (diaken Teunis Derks van Delden), een dochter van bruidegoms

zuster (tevens dochter van grootondernemer Abraham Izaaks Hulshoff), evenals

door een dochter van laatstgenoemde. Ook een broer van genoemde Abraham

Izaaks Hulshoff, de al genoemde patriot Teunis Izaaks Hulshoff (1743-1817),

kwam voornoemde clausule overeen in zijn huwelijksvoorwaarden uit 1787.1664

Voorgaande voorbeelden van ‘familieclausules’ binnen de doopsgezinde bo-

venlaag vormden echter de uitzonderingen die de hoofdregel bevestigen. De

inhoud van huwelijksvoorwaarden werd, voor wat dit onderwerp betreft, in het

geheel niet als een dictaat van de ene op de andere generatie doorgegeven. De

verzorgingswijzen verschilden daarvoor onderling te zeer van elkaar om deze

conclusie te rechtvaardigen. Ook op dit punt werden huwelijksvoorwaarden op

basis van specifieke partijwensen opgesteld. De regelingen die Arend Willems

Hesselink (1681-1754) en zijn kleindochter Catelijntje in respectievelijk 1727 en

1756 troffen, illustreren hoe generaties verschillend met het onderwerp omgingen.

Catelijntje en haar bruidegom, beiden in eerste echt huwend, kozen over en

weer voor een legaat van vruchtgebruik van een kindsdeel van de nalatenschap

1661. RHC GrA, RA, III-ij, 26 juni 1720 (Derk Joris en Nieske Jacobs).

1662. Buiten deze familie werd deze bijzondere verwoording slechts twee keer aangetroffen: ibidem,

22 november 1782 (Albert Heuning en Nieske Hindriks Alring) en ibidem, 11 juli 1791 (Gerrit Jans

van Delden en Hester Sijtsema). Gerrit Jans van Delden was slechts een zeer verwijderd familielid

van de overige genoemde personen.

1663. Ibidem, 5 oktober 1761 (Jan Derks van Delden en Bougje Gerrits Arkema).

1664. Ibidem, 5 maart 1794 (Teunis Derks van Delden en Tjitske Stevens Bleeker), ibidem, 5 juni 1783

(Derk Jacobs Hesselink en Annigje Abrahams Hulshoff), ibidem, 27 mei 1808 (Jan Matthiassen

Hesselink en Martha Derks Hesselink) en ibidem, 25 januari 1787 (Teunis Izaaks Hulshoff en

Grietje Willems Hesselink).
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voor de langstlevende. Catalijntjes grootvader had echter in 1727 ten behoeve van

zijn (tweede) aanstaande echtgenote juist een kindsdeel in volle eigendom

bedongen.1665 Hij bepaalde:

‘De bruijdegom voor de bruijt komende te overlieden ’t zij met of sonder kinderen

uijt dit anstaande huwelijk na te laten, zo zal dezelver uijt de bruijdegoms

goederen verbetert wezen met een kintsgedeelte erffelijk.’

Grootvaders bruid (en haar familie) hadden destijds nog weer een andere verzor-

ging van de bruidegom in gedachten. Partijen kwamen namelijk voorts overeen:

‘Bruijt voor de bruijdegom comende te overlijden ’t zij met of sonder kinderen uijt

dit anstaande huwelijk na te laten zo zal de bruijdegom uijt des bruijts goederen

verbetert wezen met een lijftogt of revenu van vijfduijzent guldens’

Bezorgdheid over het antwoord op de vraag of de regeling wel stand zou houden in

geval van ‘beknupping’, was voor de familie van de grootvaders bruid reden om

voor de zekerheid aan het voorgaande te laten toevoegen:

‘dogh zo daar omtrent enige zwarigheijt, in dat geval zal de bruijdegom een kints

gedeelte erffelijk genieten’
1666

Ofschoon de verkrijging van een kindsgedeelte in volle eigendom voor de

langstlevende geen schending van de legitieme van descendenten opleverde, bleek

de onderzochte populatie weinig genegen de langstlevende (familie)vermogen in

volle eigendom te laten verkrijgen in geval van een beërfd huwelijk. In geen van de

onderzochte huwelijksvoorwaarden verkreeg bijvoorbeeld de langstlevende echt-

genoot in een dergelijk geval de eigendom van alle goederen van de overleden

echtgenoot. Slechts in een beperkt aantal gevallen verkreeg de langstlevende wat

meer dan een kindsdeel (doch maximaal de helft van de nalatenschap) in volle

eigendom.1667 In het geval het huwelijk beërfd was, ging de voorkeur in zijn

algemeenheid dus uit naar het doorgeven van (familie)vermogen aan de volgende

generatie, doch – in de huidige terminologie – niet onvoorwaardelijk.1668

Buiten genoemde voorbeelden van verzorgingswijzen die nagenoeg alleen

binnen bepaalde (gegoede) families werden overeengekomen, verschilden de

overige verzorgingswijzen onderling zeer van elkaar. Een paar worden ter

illustratie genoemd.

Soms verkreeg de langstlevende de volle eigendom van een geldbedrag.1669

Bijvoorbeeld door te bepalen:

1665. Ibidem, 11 augustus 1756 (Garbrand Gerrits Arkema en Catalijntje Willems Hesselink).

1666. Ibidem, 7 juni 1727 (Arend Willems Hesselink en Judith Teunis ten Cate).

1667. Er zijn slechts een paar huwelijksvoorwaarden gevonden waarin (een variant op) deze clausule

werd opgenomen, te weten: ibidem, 21 mei 1707 (Gozen Berends Scholtens en Aafje Jans), ibidem,

10 augustus 1709 (Jan Luirts Doornbusch en Aagje Peters), ibidem, 7 maart 1731 (Alle Jacobs en

Trijntje Jans Scholtens) en ibidem, 24 februari 1766 (Izaak Bussemaker Bzn en Grietje Barlagen).

1668. Zie par. IX.2.4.

1669. RHC GrA, RA, III-ij, 26 juli 1729 (Harmen Barlagen en Fennigje Jans van Calcar).
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‘Bruidegom voor de bruidt ofte bruidt voor de bruidegom verstervende kindt of

kinderen nalatende, zoo zal de langstlevende ouder in cas van afkoop t zij bij

meerderjarigheid of trouwen, an het kindt of kinderen uitwijzen, des eerstverstor-

vens gehele nalatenschap, midts een duizent guldens en het huisgeraat erflijk daar

van behouden.’
1670

In een ander geval verkreeg de langstlevende enig eigendom met daarbij een

vruchtgebruik van een geldbedrag.1671

Een fraai stukje maatwerk kwam voor in de huwelijksvoorwaarden die de vaker

genoemde burgemeester Paulus Laman maakte voor Pieter Arends Volmer in 1742.

Partijen kwamen namelijk overeen:

‘Bruidegom voor de bruid komende te overlijden, het zij er kinderen zijn of niet,

sal de bruid uit des bruidegoms goederen genieten ter lijftogt een somma van

agtduisent car. gl. blijvende echter ter keuze van bruidegoms vrienden de gemelde

lijftogt af te koopen met een summa van vierduisend car. gl. euwig en erflijk. De

bruit in gelijken geval als boven vermeld overlijdende sal de bruidegom uit des

bruids goederen ter lijftoght genieten de summa van sestijnduisend car. gl. met agt

duisent car. gl. eens voor al ter keuze van bruids vrienden af te koopen.’
1672

Soms verkreeg de langstlevende alleen het vruchtgebruik van het ten huwelijk

aangebrachte vermogen.1673Dan weer was het vruchtgebruik van de helft van het

staande huwelijk aangeërfde vermogen zijn deel.1674 In andere gevallen kwamen

partijen juist overeen dat de langstlevende het vruchtgebruik van het ten huwelijk

aangebrachte, evenals het vruchtgebruik van een kindsdeel van het staande

huwelijk aangeërfde vermogen, verkreeg.1675 In een enkel geval werd, in geval

van een wettelijke gemeenschap van goederen, gekozen voor een ‘voorwaardelijke

ongelijke verdeling’ van de gemeenschap.1676

Welke verzorgingswijze ook werd overeengekomen, weinig populair was het

vruchtgebruik van de helft, dan wel van de gehele nalatenschap voor de langst-

levende.1677 Dat is opvallend, omdat daarvoor in dezelfde huwelijksvoorwaarden

1670. Iibidem, 8 november 1776 (Cornelius Cremer en Aagje Reijnders).

1671. Bijvoorbeeld: ibidem, 6 oktober 1702 (Jacob Derks Huizinga en Stijntje Mattheussen van Calcar),

ibidem, 2 januari 1714 (Gerrit Mattheussen van Calcar en Martje Gerrits Hulshoff) en ibidem,

8 november 1776 (Cornelius Cremer en Aagje Reijnders).

1672. Ibidem, 22 maart 1742 (Pieter Arends Volmer en Antje Wolters Greving).

1673. Ibidem, 2 mei 1739 (Teunis Teunis Hulshoff en Eeuwke Wijtses).

1674. Ibidem, 10 februari 1742 (Popke Jans Houttuijn en Geesje Izaaks).

1675. Ibidem, 24 september 1759 (Abraham Izaaks Hulshoff en Annigje Derks van Delden), ibidem,

26 oktober 1780 (Teunis Teunis Hulshoff en Geertruida van Hovel), ibidem, 1 november 1784

(Wijtse Teunis Hulshoff en Annigje Cobes Boon) en ibidem, 29 juni 1802 (Reinder Scheltens en

Eva Teunis Hulshoff).

1676. Bijvoorbeeld: ibidem, 24 juli 1723 (Mattheus Jans van Calcar en Geertje Jans Houttuijn) en ibidem,

2 augustus 1746 (Pieter Jacobs Saaxuma en Trijntje Harmens Rengenier).

Vgl. verder par. IX.2.1.

1677. Er zijn slechts een paar voorbeelden bekend waarin de langstlevende de helft van de nalatenschap

in vruchtgebruik verkreeg: RHC GrA, RA, III-ij, 27 februari 1731 (Willem Harckes en Grietje

Gerrits ten Cate), ibidem, 30 april 1734 (Harmen Roelofs Roseboom en Jantje Meinders), ibidem,

7 oktober 1768 (Reint Jans Cremer en Trijntje Wijtses Klinkert), ibidem, 20 april 1769 (Abraham
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vaak wel werd gekozen in geval het huwelijk onbeërfd (geraakt) was. Denkbaar is

dat partijen niet voor vruchtgebruik kozen, omdat het wellicht de lokale gewoonte

was dat de langstlevende ouder bij zijn kinderen bleef inwonen. Op die wijze had

hij toch al (informeel) het gebruik van de goederen van zijn kinderen.

Fraai maatwerk verkregen grootondernemer Berend van Olst Azn (1748-1806)

en zijn bruid in 1776:

‘Een de conthoraelen overlijdende en kind of kinderen naalaatende, zal de

langstlevende zo lange tot geen twede huwelijk overgaat in de behering van het

vollen genot van den gehelen massalen boedel verblijven en aan het naagebleven

kind of kinderen niet meer behoeven uit te keren dan het geene zelfs billijk en

nodig oordeelt (…)’
1678

Indien de langstlevende vruchtgebruik verkreeg, dan had hij daarbij vrijwel

standaard het recht om te verteren.

Ook in het geval van een beërfd huwelijk werd vooral aan het einde van de

achttiende eeuw in de onderzochte huwelijksvoorwaarden iets vaker aandacht

besteed aan de mogelijkheid dat na ontbinding van het huwelijk de langstlevende

opnieuw in het huwelijk zou kunnen treden.1679 Bijvoorbeeld door het verkregen

vruchtgebruik op dat moment gedeeltelijk te laten eindigen. Genoemde Van Olst

en zijn bruid vervolgden in 1776 de bepaling bijvoorbeeld met:

‘dog bij hertrouwen moeten uitwijsen tot afkoop het halve montant der aange-

bragte en aangeerfde goederen, en de overige halfscheijd met al het aangewonnene

ter lijftugt behouden, zonder eenige verplichting om daar voor een staat en

inventarium over te geven.’

Een neef van voornoemde Van Olst bepaalde met zijn bruid en overige partijen

in 1781:

‘Bruidegom voor de bruid of de bruid voor de bruidegom koomende te versterven

en de langstleevende zig in een tweede huuwlijk willende begeven en kind of

kinderen hebbende, zoo zal de langstleevende ouder van des eerstverstorvenes

nalatenschap een kindspart of deel ter lijftogt blijven bezitten en in nood moogen

verteeren, dog ongetrouwd blijvende, en kind of kinderen hebbende zal dezelve de

Izaaks Hulshoff en Martje Wouters), ibidem, 22 juni 1773 (Jan Cobes Boon en Aaltje Teunis

Hulshoff) en ibidem, 1 oktober 1789 (Wijbe Wouters en Trijntje Garbrands Arkema).

De gehele nalatenschap werd in vruchtgebruik verkregen door de langstlevende echtgenoot in

geval van een beërfd huwelijk bijvoorbeeld: ibidem, 9 juli 1778 (Jacob Harckes van Dam en

Janneke Teunis ten Cate), ibidem, 15 juli 1796 (Claas Heertes Bakker en Elisabeth Hindriks),

ibidem, 21 maart 1805 (Hindrik Brugt Douwes en Annigje Limborgh), ibidem, 3 december 1764

(Anthony Smit en Frouke Siabbes), ibidem, 11 juli 1776, Berend van Olst Azn en Neeltje Taan,

ibidem, 4 mei 1791 (Gilles Menalda en Janneke Alberts Hesselink) en ibidem, 19 oktober 1792

(Gerrit Garbrands Arkema en Bregje Hulshoff).

1678. Ibidem, 11 juli 1776 (Berend van Olst Azn en Neeltje Taan).

1679. Bijvoorbeeld: ibidem, 9 oktober 1795 (Izaak Wopkes Gorter en Aagje Reijnders), ibidem, 17 april

1797 (Claas Pieters Buitenwerff en Grietje Hindriks van Olst), ibidem, 21 februari 1799 (Mattheus

Pieters Buitenwerff en Albertje Jacobs Dijk), ibidem, 27 april 1801 (Pytter de Gavere en Grietje van

Olst) en ibidem, 18 mei 1808 (Gerrit van Calcar Hzn en Catalina Arends van Olst).
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goederen van de eerstverstorvene lijftoghts wijze blijven behouden met magt om

des noods te moogen verteeren’
1680

Med. dr. J(o)an(nes) Reijnders bepaalde in 1787:

‘Bruidegom voor de bruid of bruid voor de bruidegom verstervende, kind of

kinderen nalatende, zo zal de langstlevende ouder in cas van afkoop t zij bij

meerderjarigheid of trouwen der kinderen aan het kind of kinderen uitwijzen des

eerstverstorvene geheele nalatenschap, mits behouden een kinds portie met het

huisraad tot aan een tweede huulijk en in cas van een tweede huulijk behouden ter

lijftugt het huisraad en een duizend gulden van het kindsportie.’
1681

Alle voorgaande, onderling zeer van elkaar verschillende verzorgingswijzen

hebben met elkaar gemeen dat aanstaande echtelieden ten opzichte van elkaar

onherroepelijk waren gebonden aan het afgesprokene. Daarom lag bij het maat-

werk, ook in geval van onbeërfd (geraakte) huwelijken, juist de nadruk op het ten

huwelijk aangebracht of tijdens huwelijk aangeërfd vermogen (het familiever-

mogen) en liet men het tijdens het huwelijk aangewonnen vermogen vaak onge-

regeld. Verderop in de huwelijksvoorwaarden volgde dan de bepaling dat het

bruidspaar elkaar over en weer vrijstond om bij latere uiterste wilsbeschikking

alsnog over tijdens het huwelijk aangewonnen goederen te beschikken. Een

dergelijke bepaling kon bijvoorbeeld luiden:

‘De bruidegom en bruid behouden aan zig de vrijheid om over de staande dit

huwelijk aangewonnen goederen na hun welgevallen te disponeeren zonder

meer.’
1682

De verzorging van de langstlevende in de huwelijksvoorwaarden was daarom een

minimumverzorging. In de toekomst kon deze immers bij uiterste wilsbeschikking

nog verder worden uitgebreid door over het tijdens huwelijk aangewonnen

vermogen te beschikken ten gunste van de langstlevende.1683 Met betrekking tot

het aangeërfde en aangebrachte vermogen lag de regeling echter al vast in de

huwelijksvoorwaarden.

Eenzijdige verzorgingsregelingen ten behoeve van de langstlevende ouder

Indien aanstaande echtgenoten over en weer regelingen ter verzorging van de

langstlevende troffen in huwelijksvoorwaarden, konden deze dus onderling sterk

van elkaar verschillen. Ook de aanspraken die aanstaande echtgenoten verkregen,

waren over en weer lang niet altijd gelijk aan elkaar. In het oog springen de tien

bruidegommen die in de onderzochte huwelijksvoorwaarden niets regelden voor

hun langstlevende echtgenote, terwijl de bruid voor de langstlevende bruidegom

1680. Ibidem, 8 augustus 1781 (Arend van Olst Bzn en Grietje Arkema).

1681. Ibidem, 12 december 1787 (med. dr. J(o)an(nes) Reijnders en Frederica Hoitsema).

1682. Ibidem, 1 november 1784 (Wijtse Teunis Hulshoff en Annigje Cobes Boon).

1683. Regelmatig zijn tijdens het onderzoek testamenten gevonden van echtparen die na het opmaken van

huwelijksvoorwaarden nader testeerden over aangewonnen vermogen. Hoe in de praktijk van deze

testeervrijheid gebruik werd gemaakt, verdient nader onderzoek.
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uitdrukkelijk wel een regeling trof.1684Voorts kwamen uit het onderzoek minimaal

acht bruiden tevoorschijn die niets voor de bruidegom regelden, terwijl hij dat weer

wel voor haar deed.1685

Het ging in deze achttien verschillende huwelijksvoorwaarden bepaald niet om

slordig redigeren. Om dat te illustreren dienen navolgende twee voorbeelden.

Stoffenfabrikant Pieter Hindriks ten Cate (ca. 1701-1779) huwde in eerste echt

met Hindrikje Alberts Cremer (1698-1743), dochter van een gegoede lakenkoop-

man in de stad. Partijen kwamen een beperkte gemeenschap van winst en verlies

overeen in hun huwelijksvoorwaarden uit 1728. Zij bepaalden ondermeer:

‘De bruidegom voor de bruit overlijdende nalatende kind of kinderen: zoo zal de

moeder (MK: lees bruid) in cas van afkoop an dezelve moeten uitkeeren, alle des

vaders angebragte en angearfde goederen, met halve winst of verlies’

De bruid ontving dus niets uit de nalatenschap van de bruidegom. In de

eerstvolgende clausule kwamen partijen vervolgens overeen:

‘de bruit voor de bruidegom in gelijk geval verstarvende, zoo zal de bruidegom uit

des bruits goederen ter lijftogt behouden twee duizent vijfhondert guld: en ook des

noots zijnde mogen verteeren, en de verdere goederen an de kinderen uitkee-

ren.’
1686

Indien het vruchtgebruikvermogen op rente werd gezet tegen vier procent (inder-

tijd een gebruikelijke rente), genoot de bruidegom zijn verdere leven dus jaarlijks

een som van honderd gulden meer dan zijn bruid zou hebben genoten als zij de

langstlevende was.

Lakenkoopman Harmen Barlagen (1701-1764) (afb. 109) en zijn eerste aan-

staande echtgenote Hillechien Jacobs Huizinga (1700-1727), dochter van de vaker

genoemde lakenkoopman Jacob Derks Huizinga (1659-1736), kwamen in hun

huwelijksvoorwaarden eveneens een beperkte gemeenschap van winst en verlies

overeen. Voorts bepaalden zij:

‘De bruidegom voor de bruidt verstervende kindt, kinderen of deschendenten

naelatende, sal de bruidt in cas van scheidinge off affkoop met dieselve alle des

1684. Het ging om: ibidem, 13 juli 1726 (Gerrit Gerrits ten Cate en Eltje Jacobs Saaxuma), ibidem,

3 augustus 1726 (Luitje Everts en Hemke Luirts), ibidem, 25 september 1706 Tamme Jacobs en

Martje Jans), ibidem, 4 december 1709 (Toncke Ulpherts Somerdijk en Antje Jans), ibidem, 1 juni

1713 (Jacob Willems Hesselink en Grietje Jans), ibidem, 27 maart 1723 (Harmen Barlagen en

Hillechien Jacobs Huizinga), ibidem, 26 maart 1728 (Pieter Hindriks ten Cate en Hindrikje Alberts

Cremer), ibidem, 24 juli 1731 (Willem Arends Hesselink en Annigje Gerrits van Calcar), ibidem,

29 juli 1735 (Berend Menses en Aaltje Jans Scholtens) en ibidem, 2 augustus 1746 (Pieter Jacobs

Saaxuma en Trijntje Harmens Rengenier).

1685. Dat waren: ibidem, 19 mei 1728 (Abel Jacobs Eemste en Willemtje Jans), ibidem, 31 oktober 1794

(Arnoldus van Dalen en Geertruida van Hovel), ibidem, 4 december 1706 (Arend Willems

Hesselink en Catalijntje Simons), ibidem, 5 februari 1724 (Willem Harckes en Fennechien Jans),

ibidem, 10 februari 1727 (Egbert Harckes en Jantje Gerrits), ibidem, 4 december 1738 (Jan Jans

Dijk en Albertje Arends Hesselink), ibidem, 30 april 1739 (Pieter Jacobs Saaxuma en Trijntje

Meetes) en ibidem, 4 juni 1795 (Gerrit van Olst Hzn en Janna Zeedijk).

1686. Ibidem, 26 maart 1728 (Pieter Hindriks ten Cate en Hindrikje Alberts Cremer).
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bruidegoms angebraghte en angeerffde goederen met ook de halve anwinst an

dieselve moeten uitkeren; dogh sal de bruidegom in cas de bruidt voor hem met

nalatinge van kindt, kinderen off deschendenten koomt te overlijden in cas van

scheijdinge off afkoop uit des moeders ( : nu bruidts : ) roerlike goederen erfelik

mogen behouden een derde part, en alle andere moederlike goederen, wat naame

die mogen hebben, an de kindt, kinderen off deschendenten overleveren.’
1687

Uit deze twee voorbeelden blijkt duidelijk een ongelijke verzorgingsgedachte. De

achtergrond van deze clausules moet niet gezocht worden in een zwakkere

onderhandelingspositie van de (familie van de) bruid, omdat bruidegommen

ongeveer even vaak hun bruid bij huwelijksvoorwaarden erfrechtelijk onverzorgd

achter lieten als omgekeerd. De bruid behoorde niet altijd tot de familie Drost. Dat

het huwelijk voor één van beide aanstaande echtgenoten een opvolgend huwelijk

was, was evenmin van doorslaggevend belang. In de achttien gesignaleerde

gevallen was daarvan maar drie keer sprake.1688 De verklaring moet gezocht

worden in verschillende opvattingen over het belang van behoud van familiever-

mogen voor het nageslacht. Betrokken partijen waren het met elkaar eens dat de

verzorging van de langstlevende echtgenoot zwaarder diende te wegen dan het

behoud van familievermogen ten gunste van erfgenamen van de overleden echt-

genoot, behorend tot de tweede, derde of vierde groep (in het geval van een

onbeërfd (geraakt) huwelijk). De betrokken partijen verschilden echter met elkaar

van opvatting over het belang van de verzorging van de langstlevende, indien

nageslacht van de overleden echtgenoot als erfgenaam optrad. Dit verschil in

opvattingen werd wederom niet veroorzaakt door familietradities of dictaten van

een oudere aan een jongere generatie. Dat wordt treffend geïllustreerd door de

huwelijksvoorwaarden van twee broers en een hunner zonen.

Broer Jacob kwam bij huwelijksvoorwaarden geen verzorging overeen ten

gunste van zijn aanstaande bruid, terwijl zij dat wel voor hem bepaalde. Jacobs

broer Arend regelde echter juist wel iets voor zijn aanstaande, maar verkreeg zelf

weer niets. De zoon van laatstgenoemde, Willem Arends, regelde echter weer niets

bij huwelijksvoorwaarden ter verzorging van de langstlevende in geval van een

beërfd huwelijk, terwijl hij zelf weer wel werd verzorgd in dat geval.1689

Doorslaggevend voor het ontbreken van een wederkerige regeling was verschil

in (toekomstige) gegoedheid tussen de aanstaande echtelieden. De volgens

verwachtingen rijkste van de twee aanstaande echtelieden behoefde in de ogen

van partijen geen extra verzorging ten koste van nakomelingen. Ter extra illustratie

van het voorgaande dienen de navolgende twee voorbeelden.

Lakenkoopman Jacob Willems Hesselink (1684-1768) trof geen verzorgende

maatregelen ten gunste van zijn aanstaande echtgenote, terwijl zij dat wel voor

hem deed.1690Uit de financiële afwikkeling van hun huwelijk na het overlijden van

1687. Ibidem, 27 maart 1723 (Harmen Barlagen en Hillechien Jacobs Huizinga).

1688. Ibidem, 3 augustus 1726 (Luitje Everts en Hemke Luirts), ibidem, 19 mei 1728 (Abel Jacobs

Eemste en Willemtje Jans) en ibidem, 31 oktober 1794 (Arnoldus van Dalen en Geertruida van

Hovel).

1689. Ibidem, 1 juni 1713 (Jacob Willems Hesselink en Grietje Jans), ibidem, 4 december 1706 (Arend

Willems Hesselink en Catalijntje Simons) en ibidem, 24 juli 1731 (Willem Arends Hesselink en

Annigje Gerrits van Calcar).
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de bruid bleek dat zij ruim dertienduizend gulden ten huwelijk had aangebracht en

hij nog geen tweeduizend gulden.1691

Ongelijke huwelijksaanbrengsten waren ook aan de orde, toen de huwelijks-

voorwaarden werden opgemaakt van beschuitbakker Willem Harckes (gest. 1734)

en Fennechien Jans (gest. 1729) in 1724.1692 In dit geval verzorgde alleen de

bruidegom zijn bruid in het geval het huwelijk beërfd zou zijn. Van dit paar is

bekend dat bruidegom ten huwelijk aanbracht 1.200 gulden en de bruid slechts 330

gulden.1693

Ondanks de – in huidige ogen – relatief kleine bedragen moeten genoemde

financiële belangen van betrokkenen niet worden onderschat. Zoals vermeld, in de

eerste helft van de achttiende eeuw kon voor 1.200 gulden een woon-/bedrijfspand

op goede locatie worden verkregen in de stad Groningen. Van 330 gulden kon een

gezin een periode leven.

De grote rol die verschil in gegoedheid tussen huwelijkspartijen speelde bij het

opmaken van huwelijksvoorwaarden blijkt ten slotte ook evident uit het navol-

gende voorbeeld. Naar de omvang van elkaars aanbrengsten konden partijen

discreet informeren. Of toekomstige erfenissen aan de verwachtingen zouden

voldoen, viel echter niet met zekerheid te voorspellen. Partijen trachtten in 1755

daar toch rekening mee te houden bij het formuleren van de verzorging van de

langstlevende echtgenoot in geval van een beërfd huwelijk. Betrokkenen, die

allemaal tot de doopsgezinde bovenlaag van de stad behoorden, troffen een

regeling ter verzorging van de langstlevende die echter minder zou zijn, indien:

‘de versturvene minder als de langstlevende angebragt of angeerft hadde’
1694

‘Oud-Gronings finaal verrekenbeding’

Eén fraai staaltje maatwerk zonder wederkerigheid verdient afzonderlijke aan-

dacht. Zesmaal is namelijk een met elkaar vergelijkbare regeling aangetroffen die –

in de huidige terminologie – veel gelijkenis vertoont met een verplicht eenzijdig

finaal verrekenbeding bij overlijden.1695De bepaling kwam vrijwel alleen voor in

combinatie met een beperkte gemeenschap van winst en verlies. De contractspar-

tijen behoorden overwegend niet tot de doopsgezinde bovenlaag, maar tot de

middengroep.

Als voorbeeld dienen huwelijksvoorwaarden uit 1727. Partijen kwamen een

beperkte gemeenschap van winst en verlies overeen. In het geval het huwelijk door

overlijden van een echtgenoot zou worden ontbonden, terwijl het huwelijk beërfd

was, bepaalden zij:

1690. Ibidem, 1 juni 1713 (Jacob Willems Hesselink en Grietje Jans).

1691. RHC GrA, Weeskamer 1730, fol. 37, 25 mei 1730.

1692. RHC GrA, RA, III-ij, 5 februari 1724 (Willem Harckes en Fennechien Jans).

1693. RHC GrA, Weeskamer 1731, fol. 12, 12 februari 1731

1694. RHC GrA, RA, III-ij, 3 juni 1755 (Willem Bolte en Martje Mattheussen van Calcar).

1695. RHC GrA, RA, III-ij, 25 september 1706 (Tamme Jacobs en Martje Jans), ibidem, 5 februari 1724

(Willem Harckes en Fennechien Jans), ibidem, 10 februari 1727 (Egbert Harckes en Jantje Gerrits),

ibidem, 13 februari 1730 (Jan Jacobs van Campen en Elisabeth Jans), ibidem, 29 juli 1735 (Berend

Menses en Aaltje Jans Scholtens) en ibidem, 4 juni 1795 (Gerrit van Olst Hzn en Janna Zeedijk).
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‘De brudegom voor die bruud coomende te ooverlijden kind of kinders nalatende,

soo sal dat kind of kinders (in cas van afkoop) den geheelen boedel met haar

moeder scheiden en deelen half en half, soo als die dan bevonden sal worden.

Die bruud voor die brudegom coomende te ooverlijden kind of kinders

nalatende, soo sal dat kind of kinders (in cas van afkoop) te vreeden moeten

zijn met haar moeders angebragte en staande houwelijkx angeerfde goederen met

het halve gewin of verlies soo als dan bevonden sal worden te wesen.’
1696

Onder de term ‘geheelen boedel’ mag niet worden verstaan de nalatenschap van

erflater, maar het privévermogen van beide echtgenoten samen met de beperkte

gemeenschap van goederen. Immers, anders had ook in de tweede alinea met deze

term volstaan kunnen worden. In de overeenkomst werd echter expliciet onder-

scheid aangebracht in de toepasselijke regelingen.

Het navolgende voorbeeld werkt de geciteerde clausule rekenkundig uit.

M en V huwden in een beperkte gemeenschap van winst en verlies uit welk

huwelijk kinderen werden geboren die in leven waren ten tijde van het overlijden

van M.

M bracht ten huwelijk aan 10, V slechts 5. Staande het huwelijk erfde M 40 en V

erfde 15. Met arbeid verwierven M en V staande huwelijk 30. Goederenrechtelijk

was M bij leven daarom gerechtigd tot 65 (10 + 40 + 15) en V tot 35 (5 + 15 + 15).

Op grond van de geciteerde bepaling was de nalatenschap van M niet 65, maar

slechts 50 (namelijk: ½ x 100). V verkreeg eveneens 50. Indien V als eerste zou

komen te overlijden, zou haar nalatenschap alleen 35 bedragen.

Indien het voorbeeld vervolgd wordt, had de langstlevende vrouw op grond van de

geciteerde bepaling een aanspraak op een groter vermogen dan waartoe zij op

grond van het huwelijksgoederenregime gerechtigd was. Daarmee had de regeling

het karakter van – in de huidige terminologie – een deelgenootschappelijk

verrekenbeding. Een verplicht eenzijdig wel te verstaan; in geval van het over-

lijden van de vrouw vond de bepaling immers geen toepassing. Dat de regeling in

geen van de aangetroffen gevallen wederkerig was, was mogelijk terug te voeren

op een onderling verschil in financiële gegoedheid van de aanstaande echtelieden.

Aanvullende bronnen ontbreken om dat te staven.

Het gebruik van de woorden ‘scheiden en deelen’ in de geciteerde passage kan

niet als argument dienen om hier niet van een verrekening te kunnen spreken. Het

gebruik van deze terminologie was onjuist: verdeling van het privévermogen was

immers onmogelijk.

Ter onderscheiding van het thans bekende (Nieuw) Amsterdamse verrekenbe-

ding zal de hier beschreven regeling voortaan genoemd worden het ‘oud-Gronings

finaal verrekenbeding’.1697

1696. Ibidem, 10 februari 1727 (Egbert Harckes en Jantje Gerrits).

1697. Het eerst bekende voorbeeld uit de stad Groningen dateert uit 1706. Denkbaar is dat de clausule al

voor dat jaar in de stad of elders werd opgemaakt. De stad Groningen komt de eer als naamgever

toe, omdat in de literatuur niet eerder van het bestaan van deze clausule wordt gerept.
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Tot besluit

Het is onjuist uit het voorgaande te concluderen dat de groep die geen bijzondere

regeling trof voor de langstlevende (een derde van de onderzochte huwelijksvoor-

waarden) de langstlevende echtgenoot geheel niets liet verkrijgen uit de nalaten-

schap van de gestorven echtgenoot. Het blijkt dat de langstlevende meestal het

huisraad verkreeg op grond van de huwelijksvoorwaarden.1698 Indien ze in wette-

lijke gemeenschap van goederen waren gehuwd, kwam daar nog eens de helft van

de gemeenschap bij.

Daarnaast werd in de praktijk aan de langstlevende gedacht door de verkrijging

van de kinderen, geboren uit het huwelijk van het bruidspaar, voorwaardelijk te

laten zijn.1699

IX.2.4. Overlijden van een kind zonder descendenten, na zijn ouder

Inleiding

Indien na het overlijden van een ouder, zijn kind stierf zonder descendenten,

zonder huwelijksvoorwaarden en zonder uiterste wilsbeschikking, terwijl dat kind

het laatst nog in leven zijnde kind was uit het huwelijk van zijn ouders, werd diens

nalatenschap, geheel verkregen door zijn andere ouder, indien deze op dat moment

nog in leven was, art. 52 (II) SNC. Indien de eerst gestorven ouder bij huwelijks-

voorwaarden, noch bij testament de langstlevende had begunstigd, zou aldus zijn

familievermogen uiteindelijk alsnog terecht komen bij bloedverwanten van zijn

echtgenoot (hieronder te noemen: situatie 1).

Overleed in het voornoemde geval een kind, terwijl het nog wel volle broers en/

of zusters had, dan erfden zij diens gehele nalatenschap, met uitsluiting van de

andere nog levende ouder, art. 47 (II) SNC. Indien de eerst gestorven ouder bij

huwelijksvoorwaarden, noch bij testament de langstlevende had begunstigd in

geval van zijn overlijden, cumuleerde het vermogen van de eerst gestorven ouder

bij diens kinderen, terwijl de langstlevende ouder ondertussen mogelijk in

behoeftige omstandigheden verkeerde (hieronder te noemen: situatie 2).1700

Uit de onderzochte huwelijksvoorwaarden blijkt dat partijen de erfrechtelijke

gevolgen in deze twee situaties als ongewenst beschouwden. Daarom troffen zij

regelmatig een regeling voor het geval dat kinderen uit het huwelijk van het

bruidspaar geboren, na de ene, maar voor de andere ouder kwamen te overlijden.

Deze regelingen zijn in te delen in twee hoofdcategorieën: een algemene die de

gevolgen van situatie (1) verzachtte en een bijzondere voor situatie (2). Beide type

regelingen bevatten verzorgingsaspecten voor de langstlevende echtgenoot.

1698. Zie par. IX.3.3.

1699. Zie par. IX.2.4.

1700. Indien het gebruikelijk was dat een kind de langstlevende ouder ter verzorging in huis opnam, werd

het leed enigszins verzacht.
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Algemene regeling

De algemene regeling zorgde ervoor dat in situatie (1) de langstlevende echtgenoot

dezelfde aanspraken verkreeg als in het geval het huwelijk onbeërfd dan wel

onbeërfd geraakt was, doch slechts onder een opschortende voorwaarde. Een

dergelijke algemene regeling luidde bijvoorbeeld als volgt:

‘Bruidegom voor de bruidt komende te versterven, sonder kindt off kinderen naa

latende (onbeërfd: MK), het zij die er zijn geweest off niet (onbeërfd geraakt:

MK), off nalatende en voor de bruijdt off lijvig wordende (cursief MK), soo sal de

bruijdt des bruidegoms lijfstoebehoren en kleinodien erflijk behouden, als mede

het angebragte ter lijftogh behouden en des noots zijnde ook te mogen verteeren.

De bruijdt voor de bruijdegom verstervende als boven is uijtgedrukt (cursief MK),

soo sal de bruidegom uit des bruijts angebragte goederen, twee darde parten ter

lijfftogh behouden, ook des noods zijnde te mogen verteeren, des meede gehouden

zijn, om alle overige off resteerende goederen, van wat naam die ook mogen zijn,

geen exemt met de lijfstoebehoren en kleinodien, soo tot haar lighaam behorig is

geweest, met ses maanden naa het overlijden an der selver erfgenamen moeten

uijtkeren. Dog het huisgeraadt buiten het angebragte huijsgeraadt erflijk behou-

den.’
1701

Uit de twee onderlijnde zinsneden volgde dat – in de huidige terminologie –

de kinderen van hun eerst gestorven ouder erfden onder de ontbindende voor-

waarde niet als laatste van diens kinderen te overlijden voor hun andere ouder. De

langstlevende echtgenoot verkreeg een vruchtgebruik onder dezelfde opschortende

voorwaarde. Onder de verplichting tot afgifte van genoemd vruchtgebruik waren

erfgenamen onder dezelfde opschortende voorwaarde de bloedverwanten van de

eerst gestorven ouder. Als gemelde voorwaarde niet meer in vervulling kon gaan

(de langstlevende ouder stierf, terwijl op dat moment nog een kind dan wel meer

kinderen van de eerst gestorvene in leven was/waren), was de verkrijging van het

kind/de kinderen onvoorwaardelijk.

Een dergelijke algemene regeling ging altijd gepaard met een bepaling die

uitmaakte aan wie de nalatenschap toekwam, indien de voorwaarde in vervulling

ging. Zo bepaalden de huwelijksvoorwaarden in dit geval voorts ten aanzien van

aangeërfde en aangebrachte goederen:

‘en in kas van sterfval wederom moeten vererven, aan die zijde waar uit de selve

heerkomstig zijn. (cursief MK)’

De gedachte achter de regeling voor situatie (1) is een rechtvaardige: de langst-

levende echtgenoot had de zorg voor de uit het huwelijk geboren kinderen voor

zijn rekening genomen en kreeg na in vervulling gaan van de voorwaarde een op

maat gesneden verzorging die ten koste ging van bloedverwanten van de eerst

gestorven echtgenoot.

1701. RHC GrA, RA, III-ij, 10 februari 1742 (Popko Jans Houttuijn en Geesje Izaaks).
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In de rechtspraktijk ontwikkelden zich tal van varianten op deze voorwaarden.

Het minst ingrijpend voor de afwikkeling van de nalatenschap van een kind was de

voorwaarde die inhield dat het kind niet als laatste kind in minderjarigheid stierf na

zijn ene en voor zijn andere ouder.1702 De hierboven geciteerde voorwaarde (‘en

voor de bruijdt off lijvig wordende’) had al meer gevolgen voor de afwikkeling van

een nalatenschap van een kind: de voorwaarde kon ook nog in vervulling gaan,

indien het kind ruimschoots meerderjarig was. Bij de verdeling van diens nalaten-

schap moest nog vele jaren na het overlijden van de eerst gestorven ouder met deze

voorwaarde rekening worden gehouden. Daarnaast wierp deze voorwaarde vragen

op, indien het kind bij overlijden descendenten had, terwijl zijn ouder nog leefde.

Trad de voorwaarde dan ook in vervulling?

Sommige partijen trachtten daarom de voorwaarde in te perken en bepaalden

dat de voorwaarde slechts in vervulling ging, als het laatste kind voor zijn

achttiende levensjaar kwam te overlijden.1703 Anderen formuleerden de voor-

waarde ruimer en bepaalden dat deze pas in vervulling ging als het laatste kind

in minderjarigheid, of zonder descendenten kwam te overlijden.1704Of pas als het

laatste kind stierf in minderjarigheid dan wel meerderjarigheid, zonder wettige

dispositie.1705 Ten slotte knoopte een enkeling aan op de huwelijkse staat van het

kind. Vermaner Pieter Folkerts bepaalde bijvoorbeeld in zijn huwelijksvoorwaar-

den uit 1718:

‘Soo een van deze elieden quame te versterven kindt ofte kinderen naliete de

welke in haar minderjarigheijt ofte ongetrout (cursief MK) voor de langstleevende

geraackte te versterven, so sal het gereekent worden of de eerst versturvene geen

kindt of kinderen hadde nagelaten.’
1706

Opvallend is dat al deze varianten in de loop van de onderzoeksperiode niet tot een

gestandaardiseerde algemene formulering van de voorwaarde evalueerden. Het

hier gesignaleerde maatwerk kon tot onaangenaamheden leiden tijdens de afwikke-

ling van de nalatenschap van een kind. Niet alle voorwaarden hielden immers

rekening met het bestaan van descendenten van het kind.

Dat in de onderzochte huwelijksvoorwaarden de voorwaarde minder vaak

rekening hield met een regeling van het kind (bij testament of huwelijksvoor-

waarden) vormde in de praktijk geen probleem. De voorwaardelijke verkrijging

van het kind op grond van de huwelijksvoorwaarden van zijn ouders was per

definitie geen fiduciaire verkrijging; deze was verboden. Het kind was te allen tijde

vrij over zijn goederen te beschikken.

1702. Bijvoorbeeld in: ibidem, 30 april 1728 (Wijtse Meertens en Annigje Jans Wildeveld), ibidem, 6 juni

1739 (Jacob Jacobs van Hovel en Heiltje Geerts Alring) en ibidem, 26 mei 1774 (Jan Spoor en

Judith van Delden).

1703. Ibidem, 11 januari 1782 (Hindrik van Calcar en Anna Garbrands Arkema).

1704. Ibidem, 12 februari 1726 (Aaldrik Warners en Trijntje Jans) en ibidem, 9 oktober 1788 (Gerrit van

Trojen en Swaantje Bakker).

1705. Ibidem, 11 juli 1791 (Gerrit Jans van Delden en Hester Sijtsema).

1706. Ibidem, 7 januari 1718 (Pieter Folkerts en Niesje Pieters).
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Behalve de formulering van de voorwaarde, kon ook de samenhang met de

overige bepalingen in de huwelijksvoorwaarden tot problemen aanleiding geven

bij de afwikkeling van een nalatenschap van een kind.

Indien buiten de ‘huisraadclausule’ de huwelijksvoorwaarden geen nadere

onvoorwaardelijke verkrijging voor de langstlevende inhielden in geval van een

beërfd huwelijk - in een derde van de onderzochte gevallen - bleven de

afwikkelingen van de nalatenschappen van de eerst gestorven echtgenoot en die

van een nadien gestorven kind overzichtelijk. De langstlevende verkreeg op grond

van de algemene regeling slechts onder opschortende voorwaarde uit de nalaten-

schap van de overleden echtgenoot. De hele nalatenschap kwam onder ontbin-

dende voorwaarde toe aan de uit het huwelijk geboren kinderen. De omvang van

de nalatenschap diende bekend te zijn, zodat bij in vervulling gaan van de

voorwaarde bepaald kon worden wat aan de langstlevende echtgenoot moest

worden afgegeven. Het voorgaande wordt geïllustreerd aan de hand van de

huwelijksvoorwaarden uit 1734. Partijen bepaalden het volgende:

‘4. De bruidegom voor die bruid koomende tie ooverlijdend sonder kent of

kenderen na te laten, t zij datter die gewest zijn of niet zo zal die bruid lijftogts

wijse an haar biehouden alle des bruijdegoms angebragte en angeerfde goederen,

en deselve haar leevent lang bezitten, oock des nots zinde te mogen verteren.

5. de bruijt voor de bruidegom komende te versterven zonder kint of kinderen

nae te laten, t zij datter die geweest sin of niet, soo sal de bruidegom lijftogtswise

an hem behouden alle des bruids angebragte en angeerfde goederen an deselve

sijn leevent lang gebruiken en des noots zinde moogen verteeren.

6. De bruijdegom voor die bruijt koomende te overlijden kijnt of kenderen

nalatende, soo sal de moeder an het kent of kenderen moeten uit keeren, zijn

angebragt en angerfde goederen met de halle schade of bate, dog die kenderen

mijnderjarijg voor die moeder komende te overlijden soo sal het vererven als

artikel 4 staet utgedrukt.

7. Die bruijd voor de bruidegom koomende te overlijden kent of kenderen

nalatende, soo sal de vader an het kent of kenderen moeten uitkeeren, alle hoer

angebragte en angeerfde goederen met de halve schade of bate, dog de kenderen

minderjarig voor de vader komende te overlijden, soos al het ererven als artikel 5

staet uijt gedrukt.’
1707

De afwikkeling van de nalatenschappen van de kinderen hoefde evenmin ge-

compliceerd te zijn, indien de huwelijksvoorwaarden, buiten een ‘huisraadclau-

sule’ wel een nader onvoorwaardelijk recht verschafte aan de langstlevende. In die

gevallen ontbrak namelijk meestal de hierboven genoemde voorwaardelijke ver-

krijging voor de langstlevende.

Het werd ingewikkelder, indien de huwelijksvoorwaarden de langstlevende

zowel een voorwaardelijk recht verschaften op grond van de algemene regeling,

evenals een afwijkend, onvoorwaardelijk recht. Het volgende voorbeeld illustreert

dat.

1707. Ibidem, 24 september 1734 (Egbert Hindriks Veendijk en Heiltje Derks Marna).
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In 1746 maakten lakenkoopman Frerik Freriks van der Boogh en zijn aan-

staande met naaste familie huwelijksvoorwaarden op inhoudende een beperkte

gemeenschap van winst en verlies. Zij kwamen overeen:

‘3. De bruidegom voor de bruit verstervende sonder kind ofte kinderen nae te

laten, het zij er sijn geweest of niet, of nalatende en voor de bruit in haar

minderjarighijt komende te overlijden, soo zal de bruit uijt des bruidegoms

goederen ter lijftogt haar levent lank genieten een somma van tijn duizent gulden

des noot zijnde ook te mogen verteren,

4. Des (…) gelijks de bruit voor de bruidegom verstervende sonder kind ofte

kinderen nae te laten het zij er sijn geweest ofte niet, of naelatende en voor de

bruidegom in haar minderjarigheijt verstervende soo sal de bruijdegom uijt des

bruits goederen genieten ter lijftogt sijn levent lank een somma van ses duizent

gulden, des noot zijde ook te mogen verteren.

(…)

6. Den bruidegom voor de bruijt, of de bruijt voor de bruidegom overlijdende

kint ofte kinderen naelatende, zoo sal de langhstlevende uijt des eerstversturvene

goederen genieten een kindsgedielte ter lijftogt zijn ofte haer leventlank besitten

des noots sijnde ook te mogen verteren en de overge goederen in cas van afkoop

an het kind ofte kinderen hebben uijt te keren.

7. Den kint ofte kinderen van haar vader ofte moeders goederen afgekoft

sijnde, en in haar minderjarigheijt voor de langhstlevende ouder verstervende soo

salt gerekent worden als boven art. 3 en 4 is gestelt als ofter geen kint ofte

kinderen waren naegebleven.’
1708

De geciteerde artikelen 3, 4 en 6 zagen alle drie op het geval het huwelijk beërfd is

als één der echtgenoten stierf. Uit de samenhang tussen art. 3 en 4 enerzijds en art.

6 anderzijds vloeide voort, dat bij het overlijden van de eerste echtgenoot de

langstlevende het vruchtgebruik van een kindsdeel ontving op grond van art. 6.

Daarnaast verkreeg de langstlevende echtgenote op grond van art. 3 onder een

opschortende voorwaarde het vruchtgebruik van tienduizend gulden. Gesteld dat

het kindsdeel (in art. 6 genoemd) vierduizend gulden bedroeg en de voorwaarde in

werking trad, dan verkreeg de langstlevende bruid, bij het overlijden van het laatste

kind een extra vruchtgebruik van zesduizend gulden. Omgekeerd eindigde het

vruchtgebruik van vierduizend gulden bij het in vervulling gaan van de voor-

waarde, indien het kindsdeel een waarde vertegenwoordigde van veertienduizend

gulden.

Bijzondere regeling

Uit de onderzochte huwelijksvoorwaarden blijkt dat een aantal stedelijke doops-

gezinden bij huwelijksvoorwaarden in een regeling voorzag om de langstlevende

ouder voordeel te laten genieten van cumulatie van vermogen bij hun kinderen als

gevolg van kindersterfte (situatie 2).1709 Partijen begunstigden de langstlevende

echtgenoot met een verkrijging onder de (opschortende) voorwaarde dat het

1708. Ibidem, 30 september 1746 (Frerik Freriks van der Boogh en Trijntje Jacobs ten Cate).

1709. Onbekend is of het Groninger stadsrecht een regeling kende vergelijkbaar met art. 1:253l BW

(ouderlijk vruchtgenot).
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gezamenlijke kind kwam te overlijden na de ene, doch voor de andere ouder,

terwijl op dat moment nog een of meer volle broers of zusters van het kind in leven

waren.

Een dergelijke bepaling kon als volgt luiden:

‘De bruijdegom voor de bruijd of de bruijd voor de bruijdegom komende te

overlijden kind of kinderen nalatende, so sal de langstleevende t zij bruijd of

bruijdegom, uit des eerstverstorvene goederen genieten een kindsgedeelte lijf-

togswijse, om het selve sijn of haar leeven lang gerustelijk te mogen besitten ook

des noods te mogen verteeren.

Wanneer kind of kinderen na de doodt van een van beijde egtelieden

overlijdende, so erft het eene kind op het ander, soo nogtans, dat de langstleevende

ouder uit het verstorvene kind of kinderen nalatenschap trekke een kindsgedeelte,

als vooren lijftogtswijze te behouden, en gerustelijk te besitten ook des noods te

mogen verteeren.

(…)

Beijde egtelieden verstervende sonder kind of kinderen na te laaten, soo sullen

als dan alle angebragte en angeerfde goederen wederom vererfven en devolveeren

an die kandt waar uit die heergekoomen sijn, des bruijdegoms goederen an

desselvs naaste vrinden en des bruijds goederen an haar naaste vrienden.

Indien geen kinderen uit dit huwlijk mogten voort koomen, of wel so die er

geweest zijn en voor de langstleevende ouder gestorven, soo sal de langstleevende

het zij bruijd of bruijdegom zijn of haar leeven lang lijftogswijse behouden en

gerustelijk besitten; alle des eerstverstorvene nalatenschap van wat naam of natuur

deselve als dan moge sijn, excempt het lijfstoebehoor (…).’
1710

De regeling beperkte zich niet tot overlijden van kinderen in hun minderjarigheid.

De regeling kon tot ingewikkelde rekenkundige exercities leiden, indien het kind

ook ander vermogen verwierf. Het volgende rekenvoorbeeld illustreert de werking

van de geciteerde bepalingen.

Uit het huwelijk van M en V zijn twee zonen geboren: K1 en K2. M overlijdt. De

nalatenschap van M bedraagt 90. Als erfgenaam zijn alleen K1 en K2 gerechtigd

tot de nalatenschap van M, art. 41 (II) SNC. Langstlevende V verkrijgt op grond

van de huwelijksvoorwaarden het vruchtgebruik van 30. K1 en K2 verkrijgen

daarom elk 30 in volle eigendom plus 15 in bloot-eigendom.

Vervolgens overlijdt K1, terwijl V nog in leven is. Diens nalatenschap (waartoe

onder meer behoort 30 in volle eigendom en 15 in bloot-eigendom wegens de

nalatenschap van M) vererft geheel op K2, art. 47 (II) SNC. Onder ‘kindsgedeelte’

in de zinsnede ‘soo nogtans, dat de langstleevende ouder uit het verstorvene kind

of kinderen nalatenschap trekke een kindsgedeelte, als vooren lijftogtswijze te

behouden’ zal zo uitgelegd moeten worden, dat de langstlevende ouder, naast de

overige volle broers en zusters van het overleden kind, gerechtigd was tot de volle

eigendom van de goederen die het kind uit de nalatenschap van diens eerst

gestorven ouder had verkregen. Het voorbeeld verder vervolgend geniet V

voortaan ook het vruchtgebruik van een extra 15 uit de nalatenschap van M als

gevolg van het overlijden van K1. Voor K2 resteert uit de nalatenschap van M 45

in volle eigendom en 45 in bloot eigendom.

1710. RHC GrA, RA, III-ij, 13 april 1767 (Fedde Tijssen Buitenwerff en Aagje Popkes Houttuijn).
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Ten slotte sterft K2, terwijl V nog in leven is. De bepaling brengt mee dat V

voortaan het vruchtgebruik heeft van de gehele 90 afkomstig uit de nalatenschap

van M. De bloot-eigendom hiervan vererft op de bloedverwanten van M.

Met gebruikmaking van de huidige terminologie volgt uit het voorgaande dat

kinderen, in het geval van de bijzondere regeling, erfden van hun eerst gestorven

ouder onder de ontbindende voorwaarde niet als laatste van diens kinderen te

overlijden vóór hun andere ouder. De langstlevende echtgenoot verkreeg een legaat

van vruchtgebruik onder dezelfde opschortende voorwaarde. Onder de verplichting

tot afgifte van genoemd legaat waren onder dezelfde opschortende voorwaarde

erfgenamen de bloedverwanten van de eerst gestorven ouder. Daarnaast erfden de

kinderen van hun eerst gestorven ouder onder een tweede ontbindende voor-

waarde, inhoudende niet te overlijden vóór hun andere ouder als nog minimaal één

volle broer of zuster in leven was. De langstlevende echtgenoot verkreeg een legaat

van vruchtgebruik ter grootte van een kindsgedeelte onder dezelfde opschortende

voorwaarde. Onder de verplichting tot afgifte van genoemd legaat waren erf-

genamen onder dezelfde opschortende voorwaarde de overige kinderen van de

eerst gestorven ouder geboren uit het huwelijk van beide ouders.

IX.2.5. Tot besluit

De leden van de onderzochte populatie voorzagen hoofdzakelijk in hun levens-

onderhoud met ambacht, koopmanschap of met fabrieksmatige productie.1711 De

woning vormde met het bedrijfsvermogen het omvangrijkste deel van het ver-

mogen.1712 Daarom is zo opvallend dat slechts sporadisch in de onderzochte

huwelijksvoorwaarden afzonderlijke aandacht werd besteed aan bedrijfsvermogen

en/of de door partijen te bewonen woning. Wisten partijen de continuïteit van een

onderneming en voortgezet woongenoot door de langstlevende afdoende gewaar-

borgd door de hierboven gemaakte keuzes voor het toepasselijke huwelijks-

goederenregime en de regelingen voor het geval van overlijden? In de

uitzonderlijke gevallen dat de langstlevende de gehele nalatenschap van de

overleden echtgenoot in volle eigendom verkreeg, was dat in elk geval verzekerd.

Maar of dat ook voor alle overige gevallen gold?

Echter, het blijkt dat slechts in uitzonderlijke gevallen stad-Groninger doops-

gezinden het niet lieten bij deze regelingen die hun vermogens slechts in hun

algemeenheid regardeerden. Zo kwam in 1778 een bruidspaar het volgende

overeen om de langstlevende meer in het bijzonder verzekerd te laten zijn van

het pand waarin niet alleen gewoond werd, maar ook het koekenbakken werd

uitgeoefend.

‘De langstlevende der jongeluiden zal, in gevalle des eerstverstorvenes goederen

an deszelves erven moet uitkeren, de keuse hebben of zodane huis staande op de

hoek van Boteringe en Zwanestraten als door de bruidegom ten huiwelijk wordt

1711. Zie par. III.1.

1712. Zie par. III.3.2.
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angebragt, an zig in vollen eigendom wil hebben voor vier duisend en vijfhondert

car. gulds. dan of het voor die prijs wil afstaan.’
1713

De vaker genoemde korenmolenaar Jan Simons Blaupot (ca. 1743-1813), die zo

tegen zijn zin in een tweede huwelijk was getreden, was heel wat toeschietelijker

voor zijn derde echtgenote in 1786. Zij was dan ook uit een vergelijkbaar milieu

afkomstig. Blaupot en zijn aanstaande kwamen overeen:

‘en wordende de bruid in de gevallen bij dit artikel gemelt, bij de scheiding en

deeling met de kinderen voorschreven, in haar keuze gelaaten om in der

conthoralen kostwinning te blijven, en die aan haar te houden.’
1714

Ten gunste van descendenten werd in de onderzochte huwelijksvoorwaarden

nimmer een bedrijfsopvolgingsregeling aangetroffen, ook niet in het geval één

der aanstaande echtelieden voorkinderen had.1715

IX.3. Bijzondere contractueel erfrechtelijke regelingen met
verzorgingsaspecten voor de langstlevende echtgenoot

Naast de vier genoemde algemene contractueel erfrechtelijke regelingen met

verzorgingsaspecten bevatten de meeste onderzochte huwelijksvoorwaarden even-

eens vier bijzondere regelingen met elk een eigen aanvullend verzorgend karakter.

IX.3.1. ‘Gelijkheidsclausule’

Al elf jaar na de in werking treding van de Stads Nieuwe Constituties blijkt het

erfrechtelijke onderscheid dat art. 42 (II) SNC aanbracht tussen zonen en dochters

van erflater geen levend recht te zijn geweest onder de stedelijke doopsgezinden.

Nagenoeg altijd namen partijen in hun huwelijksvoorwaarden een volgende

(taalkundige variant op deze) clausule op:

‘Zoons of dogters uit dit houwelik geprocureert zullen tot haar vaders & moeders

nalatenschap en voorts tot alle anerff en ansterff gelijke na en even sibbe weezen’

1713. RHC GrA, RA, III-ij, 9 juli 1778 (Jacob Harckes van Dam en Janneke Teunis ten Cate).

Een enigszins vergelijkbaar keuzelegaat komt voor in: ibidem, 18 februari 1794 (Steven

Fiepkes ten Cate en Catharina Meurs), ibidem, 11 januari 1782 (Hindrik Gerrits van Calcar en Anna

Garbrands Arkema) en ibidem, 15 januari 1739 (Hindrik Gerrits Hesseling en Mayke Wijbes

Zeeman).

1714. Ibidem, 30 maart 1786 (Jan Simons Blaupot en Margien van Bergen).

1715. Onbestaanbaar was een dergelijke regeling niet blijkens het testament van de doopsgezinde

juffrouw Magdalena Lulofs, weduwe van Gerrit Lamberts Knijpinga. Zij bepaalde in 1757 bij

testament dat haar nalatenschap ongescheiden diende te blijven, totdat haar jongste zoon de leeftijd

van 22 jaar had bereikt. Ook de winkel en de (laken)negotie diende bijeen gehouden te blijven.

Voor het dagelijkse beheer daarvan beval ze haar dochter Elsje Knijpinga aan, zie ibidem, 27 januari

1757.
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Deze clausule wordt hieronder voortaan genoemd de ‘gelijkheidsclausule’.

Partijen verklaarden de gelijkstelling toepasselijk op ‘alle erf en versterf’, dat

wil zeggen op alle nalatenschappen waartoe de kinderen uit dit huwelijk geboren

krachtens testamentair of ab intestaat erfrecht geroepen zouden worden. Het kan

niet anders zijn dat ook de overige partijen bij de huwelijksvoorwaarden zich

middels de ‘gelijkheidsclausule’ bonden, omdat het bruidspaar niet de macht had

erfrechtelijke gelijkgerechtigdheid van hun toekomstige zonen en dochters in

nalatenschappen van derden te bedingen. De frase ‘alle versterf’ corrigeerde alleen

de werking van art. 56 (II) SNC. Buiten art. 42 (II) SNC, werd alleen in de gevallen

dat volle broers/zusters (art. 47 (II) SNC) en halfbroers/-zusters (art. 56 (II) SNC)

als enig ab intestaat erfgenaam tot een nalatenschap werden geroepen, een

erfrechtelijk onderscheid naar geslacht gemaakt.1716Voorkinderen van het bruids-

paar konden partij zijn bij de huwelijksvoorwaarden van het bruidspaar. In geval

van hun minderjarigheid werden zij vertegenwoordigd door voorstanders. De

clausule kon vanzelfsprekend niet hebben gegolden voor het geval van art. 47 (II)

SNC.

De Stads Nieuwe Constituties maakten geen onderscheid tussen mannen en

vrouwen die ab intestato bij plaatsvervulling als erfgenamen opkwamen. De frase

‘alle versterf’ zag derhalve niet op plaatsvervulling ab intestato.

Een groot opgezet onderzoek naar stad-Groninger huwelijksvoorwaarden uit

het begin van de achttiende eeuw kan duidelijk maken of de erfrechtelijke

ongelijkheid van vrouwen ten opzichte van mannen - uitgezonderd onder Joden

- in het algemeen geen levend recht meer was onder de stad-Groningers in 1700. In

1689 kon de stedelijke wetgever daarmee echter geen rekening houden, omdat met

een verordening geen ingrijpende wijzigingen mochten worden aangebracht op het

stadboek. Het stadboek zelf mocht slechts worden aangepast met medewerking van

de Ommelanden.1717

Ofschoon de ‘gelijkheidsclausule’ nagenoeg standaard werd opgenomen in de

onderzochte huwelijksvoorwaarden, blijkt ook hier in de praktijk sprake te zijn

geweest van maatwerk. Zoals uit het aangehaalde onderzoek van Schut blijkt,

ontbrak tot circa 1787 deze clausule bijvoorbeeld steeds in huwelijksvoorwaarden

van joodse echtparen in het gewest Stad en Lande.1718De wettelijke erfrechtelijke

achterstelling van dochters ten opzichte van zonen sloot tot die tijd aan op de

joodse geloofsopvatting dienaangaande. Indachtig de genoemde ontwerpconstitu-

tie (1787) waarin ook vrouwen onder voorwaarden stemrecht kregen, verdient het

onderzoek van Schut een breder opgezet vervolg om deze kentering in de joodse

huwelijksvoorwaarden rond 1787 geheel te kunnen wijten aan gewijzigde verlichte

opvattingen over gelijkheid van burgers.

Bij doopsgezinden ontbrak de clausule echter slechts in enkele gevallen. Dat

was niet omdat partijen de opvatting van de wetgever deelden, maar omdat

1716. Zie par. VII.1.

1717. Zie par. I.2.1.

1718. Schut, ‘De toepassing van joods erfrecht’, 378.
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maatwerk werd geleverd. In die voorkomende gevallen was de bruid namelijk niet

meer in de vruchtbare leeftijd.1719

De beperking van de erfrechtelijke verkrijging van zonen als gevolg van de

erfrechtelijke gelijkstelling van de dochters, leidde niet tot een schending van

legitimaire aanspraken van de zonen, vgl. art. 32 (II) en art. 4 (IV) SNC.

Overigens, ook al zou dat wel het geval zijn geweest, inkorting kon niet volgen,

omdat legitimaire rechten door middel van huwelijksvoorwaarden straffeloos

geschonden konden worden, art. 30 tot en met 33 (II) SNC.

In dit verband is opvallend de aanvulling op de ‘gelijkheidsclausule’ die vrijwel

alleen in de huwelijksvoorwaarden van de gegoede familie Alring voorkwam.

Verschillende leden van deze familie bepaalden dat in het geval zonen tegen de

‘gelijkheidsclausule’ opkwamen, de dochters een prelegaat ontvingen van een

zodanige omvang dat zij in totaal evenveel uit de nalatenschap genoten als de

zonen. Mogelijk vreesde de familie Alring dat de erfrechtelijke gelijkstelling

buiten de stad niet onaantastbaar zou zijn, maar dat het genoemde ‘opvullegaat’

avant la lettre wel stand zou houden. De familie had zijn oorsprong in Oost-

Friesland en mogelijk daar nog bezittingen.1720

Ook de verschillende wijzen waarop de ‘gelijkheidsclausule’ werd geformu-

leerd toont ten slotte de voorbeeldfunctie van eerder in de familie opgemaakte

overeenkomsten. Ter illustratie dient de variant die begon met de zinsnede:

‘Zoo Godt almagtig deese jonge ehelieden met kint ofte kinderen gelieve te

zeegenen’.

In minder dan tien procent van de onderzochte huwelijksvoorwaarden kwam deze

versie voor. Vijf generaties lang, van 1706 tot 1808, formuleerden de nazaten van

Arend Willems Hesselink (1681-1754) het begin van de ‘gelijkheidsclausule’ op

deze wijze.1721

Tot besluit

De ‘gelijkheidsclausule’ versterkte de vermogenspositie van vrouwen. Hun groter

aandeel in een positieve ouderlijke nalatenschap stelde hen beter in staat als

weduwe zich zelf te onderhouden. Derhalve had deze clausule een verzorgend

karakter.

1719. Bijvoorbeeld in het geval RHC GrA, RA, III-ij, 10 september 1757 (Gerrit Jans Pol (ca. 1699-1768)

en zijn 55-jarige bruid Trijntje Jacobs van Hovel (1702-1782), alsmede ibidem, 21 juli 1755

(vermaner Eppo Botterman (1678-1756) en diens 65-jarige bruid Mena Crans (1690-1762).

1720. Naar huidig erfrecht zou de gekozen oplossing geen verschil maken, beide verkrijgingen zijn

immers inkortbaar, vgl. art. 4:87, lid 1 jo lid 2 BW.

1721. Zie: RHC GrA, RA, III-ij, 4 december 1706 (Arend Willems Hesselink en Catalijntje Simons),

tweemaal van diens zoon Willem Arends Hesselink: ibidem, 24 juli 1731 en ibidem, 6 april 1745,

van kleindochter Catalijntje Willems Hesselink, gehuwd met Garbrand Gerrits Arkema (ibidem,

11 augustus 1756), van achterkleindochter Grietje Garbrands Arkema, gehuwd met Arend van Olst

Bzn (ibidem, 8 augustus 1781), alsmede van betachterkleindochter Catalina Arends van Olst,

gehuwd met Gerrit van Calcar Hzn (ibidem, 18 mei 1808).
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IX.3.2. ‘Lijfstoebehorenclausule’

Art. 37 (I) SNC kende aan de langstlevende echtgenoot de bevoegdheid toe na het

overlijden van de andere echtgenoot zijn/haar eigen kleding (in geval de man de

langstlevende was ook zijn wapen) uit de ontbonden wettelijke gemeenschap van

goederen te nemen.1722 Vanaf de zeventiende eeuw verwerd dit recht tot een

vooruit nemen van het gehele persoonlijk lijfstoebehoren (naast kleding, ook

sieraden en zelfs boeken). Dit recht gold in de praktijk ook in het geval van bij

huwelijksvoorwaarden overeengekomen (beperkte) gemeenschappen. In de onder-

zochte huwelijksvoorwaarden weken partijen niet af van deze praktijk. Sterker

nog, ze repten nooit van het lijfstoebehoren van de langstlevende.

Volgens Hempenius kende de rechtspraktijk gaandeweg ook een vergelijkbare

bijzondere positie toe aan het lijfstoebehoren van de overleden echtgenoot.1723Dit

lijfstoebehoren kwam toe aan de erfgenamen van de overledene. Dit blijkt rond

1700 staande praktijk te zijn geweest. In de onderzochte huwelijksvoorwaarden

werd (nagenoeg) altijd een termijn gesteld aan de afgifte. Gaandeweg de achttiende

eeuw werd deze termijn verdubbeld van zes weken naar drie maanden na het

overlijden van erflater.

De clausule met betrekking tot het lijfstoebehoren van de overledene luidde in

de onderzochte huwelijksvoorwaarden doorgaans (in verschillende taalkundige

varianten) als volgt:

‘het lijfstoebehoren van bruidegom of bruid sal met ses weken na het overlijden

aan de naaste erfgenamen worden uitgekeert’
1724

Hieronder wordt deze clausule voortaan genoemd de ‘lijfstoebehorenclausule’.

Het bleek dat het lijfstoebehoren van de Groninger Oude Vlamingen in de stad

Groningen luxer werd in de tweede helft van de achttiende eeuw.1725 Openlijker

dan voorheen werd welstand met behulp van kleding en (zilveren) accessoires

getoond. Het gewijzigde kleedgedrag vond zijn weerslag in de overeengekomen

huwelijksvoorwaarden. Vanaf circa 1760 nam in gegoede families, zoals Van

Calcar, Houttuijn en Van Olst, het belang toe van het antwoord op de vraag of ook

(gouden en) zilveren kledingaccessoires onder de hierboven aangehaalde stan-

daardformulering vielen.1726Vanaf die tijd namen daarom verschillende leden van

deze families een uitgebreidere definitie van lijfstoebehoren op in hun huwelijks-

voorwaarden. Een dergelijke uitgebreidere clausule luidde bijvoorbeeld als volgt:

‘het lijfstoebehoren waaronder het silver of goud so daar an gebruykt wordt meede

begreepen sal syn’

1722. Zie par. VI.1.2.

1723. Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 152.

1724. RHC GrA, RA, III-ij, 26 mei 1774 (Jan Spoor en Judith van Delden).

1725. Zie par. III.6.

1726. Bijvoorbeeld in RHC GrA, RA, III-ij, 11 april 1764 (Steven Popkes van Delden en Teelke

Mattheussen van Calcar), ibidem, 13 april 1767 (Fedde Tijssen Buitenwerff en Aagje Popkes

Houttuijn), ibidem, 15 juni 1767 (Jacob Mattheussen van Calcar en Annigje Gerrits Pol) en ibidem,

11 juli 1776 (Berend van Olst Azn en Neeltje Taan).
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In het geval van een verzoek om een luxere omschrijving van het lijfstoebehoren

greep de dienstdoende burgemeester terug op een bestaande standaardformulering.

Het bleek immers dat stad-Groninger doopsgezinden uiterst zelden gouden voor-

werpen bezaten.1727 De uitgebreidere clausule maakte echter standaard melding

van goud.

Toen de huwelijksvoorwaarden van een zuster van de bekende doopsgezinde

predikant Allard Hulshoff (1734-1795) werden overeengekomen, volstond ook

deze uitgebreidere omschrijving niet. Als enige van alle onderzochte huwelijks-

voorwaarden definieerden partijen het lijfstoebehoren van de echtgenoten als

volgt:

‘zullende het lijfstoebehoren, van zijden, wollen, linnen en andere stoffen,

gewerkt goud, zilver, juweelen, gesteenten en kleinodien wat de eerstverstorvene

an zijne of haar lijf gedragen heeft, onbeswaardt inwendig ses maanden an de

erfgenaamen van de overledene moeten worden uitgekeert’
1728

Men zou op grond van de bevindingen verwachten dat leden van de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen al in het begin van de achttiende eeuw een uit-

gebreidere definitie van lijfstoebehoren opnamen.1729 De bovenlaag ging toen

immers al gekleed vergelijkbaar met de gegoede stad-Groninger burgerij. Uit hun

huwelijksvoorwaarden blijkt dat echter niet. Opmerkelijk genoeg kwamen ook zij

pas vanaf circa 1760 een uitgebreidere omschrijving overeen.

Uit varianten op de ‘lijfstoebehorenclausule’ valt te herleiden of het bruidspaar

slechts over bescheiden middelen beschikte of niet. De gegoede doopsgezinde

bovenlaag besteedde alleen extra aandacht aan de vraag of bepaalde luxegoederen

inbegrepen waren, zij bekommerde zich niet expliciet om de waarde van het

lijfstoebehoren. Arme(re) doopsgezinden richtten echter juist hun aandacht op de

waarde van de af te geven lijfsgoederen.

Jan Davids Leutscher (1765-1821), behorend tot een doopsgezinde familie wier

voorouders oorspronkelijk uit Zwitserland waren gevlucht, was tot de Groninger

Oude Vlamingen gaan behoren en was minder gegoed. Hij en zijn bruid Susanna

Roelfs (gest. 1795/6) kwamen met de overige partijen overeen dat de verkrijgers

van het lijfstoebehoren daarvoor een bedrag van honderd gulden moesten ver-

goeden aan de langstlevende. Deze vergoeding kon kennelijk niet worden gemist.

Andere minder gegoede bruidsparen, zoals schipper Brugt Douwes (1749-1807) en

zijn aanstaande Janneke Derks (1754-1810), verschoven het probleem betreffende

het gemis van het lijfstoebehoren naar de toekomst. Zij bepaalden dat het

lijfstoebehoren alleen hoefde te worden afgegeven, als de naaste bloedverwanten

dat begeerden.1730 Reinder Scheltens (1778-1849) en zijn bruid waren kennelijk

niet zo zeker van de staat van hun lijfstoebehoren. Als enige van alle onderzochte

bruidsparen bepaalden zij namelijk dat in dat geval het lijfstoebehoren eerst aan de

1727. Zie par. III.5.2. en par. III.6.

1728. RHC GrA, RA, III-ij, 13 februari 1786 (Willem Deknatel en Martha Hulshoff).

1729. Zie par. III.6.

1730. RHC GrA, RA, III-ij, 18 maart 1775 (Brugt Douwes en Janneke Derks).
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naaste bloedverwanten moest worden getoond, voordat die hoefden te beslissen of

zij het tegen vergoeding wilden hebben of niet.1731

Uit voornoemde variaties op de ‘lijfstoebehorenclausule’ blijkt dat ook hier

weer sprake was van maatwerk in huwelijksvoorwaarden. Dat blijkt niet alleen uit

genoemde voorbeelden, maar ook uit een fraaie clausule in huwelijksvoorwaarden

uit 1802. Partijen bepaalden dat het lijfstoebehoren van de bruidegom, zonder

vergoeding diende te worden afgegeven aan zijn naaste erfgenamen, doch dat voor

die van de bruid een bedrag van honderd gulden betaald moest worden.1732

Ongebruikelijk was het maatwerk in de huwelijksvoorwaarden van Janna

Zeedijk (1756-1808). Partijen kwamen overeen dat de naaste bloedverwanten

het lijfstoebehoren van de overleden echtgenoot in eigendom kreeg en de langst-

levende echtgenoot daarvan het vruchtgebruik.1733 De clausule maakte het aldus

mogelijk dat bijvoorbeeld ook de voorkinderen van de bruid de kleding van erflater

mochten gebruiken. In geval van een eigenlijk vruchtgebruik mochten de vrucht-

gebruikgoederen immers ook aan anderen dan de vruchtgebruiker ten gebruike

worden gegeven.

Tot besluit

Het lijfstoebehoren van de erflater verdween uit diens nalatenschap. Dat zou de

langstlevende raken, indien deze goederen tot de wettelijke gemeenschap van

goederen of de gemeenschap van winst en verlies behoorde. Gegoede doops-

gezinden bekommerden zich alleen over de vraag of bepaalde luxegoederen wel of

niet inbegrepen waren. Armere doopsgezinden besteedden juist, ter verzorging van

de langstlevende, aandacht aan een vergoeding van de waarde van het af te geven

lijfstoebehoren,

IX.3.3. ‘Huisraadclausule’

De bestemming van het huisraad van de overleden echtgenoot na diens overlijden

was van belang voor de langstlevende echtgenoot. Voor stad-Groninger doops-

gezinden had dat eerder een praktisch dan een geldelijk belang. Hun inboedels

vertegenwoordigden immers doorgaans een geringe waarde ten opzichte van hun

totale vermogens.1734

Indien (aanstaande) echtgenoten huwelijksvoorwaarden, noch testamenten

hadden opgemaakt, was de langstlevende echtgenoot niet verzekerd van onge-

stoord voortgezet gebruik van de gehele inboedel. Hoogstens had hij dat, totdat de

erfgenamen om een boedelscheiding of afkoop verzochten of, in geval van

minderjarige kinderen, totdat de langstlevende opnieuw in het huwelijk trad, vgl.

art. 16 (I) SNC. Vanaf dat moment werd de langstlevende afhankelijk van de

(voorstanders van de) kinderen of de overige erfgenamen van de overleden

echtgenoot. Boedelscheiding kon meebrengen dat de langstlevende onderdelen

1731. Ibidem, 29 juni 1802 (Reinder Scheltens en Eva Teunis Hulshoff).

1732. Ibidem, 5 juni 1802 (Johannes Kuipers en Stijntje Jans Leenders).

1733. Ibidem, 4 juni 1795 (Gerrit van Olst Hzn en Janna Zeedijk).

1734. Zie par. III.3.2.
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van het huisraad moest afstaan. Het was daarom gebruikelijk in de stad Groningen

een regeling te treffen in huwelijksvoorwaarden met betrekking tot huisraad van

aanstaande echtgenoten.

Sommige leden van de familie Hulshoff en vermaner Roelof Heuning boden

enige bescherming aan de langstlevende door huisraad, ongeacht de herkomst, tot

de beperkte gemeenschap van winst en verlies te rekenen. De langstlevende

echtgenoot kwam daardoor in elk geval al de helft van het huisraad in eigendom

toe krachtens huwelijksgoederenrecht.1735 Deze regeling was echter uitzonderlijk

in de onderzochte huwelijksvoorwaarden. Dat betekende niet dat andere echtparen

niets regelden. In tegendeel. In bijna zestig procent van de onderzochte gevallen

waarin beide echtgenoten voor het eerst huwden, kwamen partijen overeen dat het

huisraad - in welke erfrechtelijke situatie dan ook - na het overlijden van een

echtgenoot geheel in eigendom toekwam aan de langstlevende. Deze regeling met

een hoog verzorgingskarakter kwam vooral voor bij de doopsgezinde bovenlaag.

De minder gegoede stedelijke doopsgezinden die huwelijksvoorwaarden opmaak-

ten, lieten de bescherming van de langstlevende met betrekking tot het huisraad

vooral afhangen van de algemene contractueel erfrechtelijke bepalingen in hun

huwelijksvoorwaarden. Leden uit gegoede doopsgezinde families, die verhou-

dingsgewijs over kostbaardere inboedels beschikten, lieten het niet op die

algemene erfrechtelijke bepalingen in de huwelijksvoorwaarden aankomen. Zij

kwamen de volgende (taalkundige variant van deze) clausule overeen:

‘In allen gevallen van versterf, zoo zal haar beider huisgeraadt an de langstlevende

erffelijk verblijven’.

Hieronder wordt deze clausule voortaan aangeduid als ‘huisraadclausule’.

Partijen kwamen deze overeen, ongeacht of kinderen uit het huwelijk zouden

worden geboren. De bescherming van de langstlevende echtgenoot prevaleerde

dus boven de belangen van bloedverwanten van de overledene.

Dit onderdeel van de verzorging van de langstlevende ging ook voor op

legitimaire rechten van de kinderen van de overledene. De langstlevende echtge-

noot verkreeg immers een onaantastbare erfrechtelijke aanspraak, omdat de

clausule in huwelijksvoorwaarden was opgenomen, vgl. art. 30 (II) tot en met

33 (II) SNC. Dat bloedverwanten van de overledene geen legitimaire aanspraken

konden doen gelden ten opzichte van huisraad van de overledene blijkt ook

duidelijk uit de volgende formulering in de huwelijksvoorwaarden van Arnoldus

van Dalen (1763-1809) en Geertruida van Hovel (1756-1841) (afb. 21):

‘wordende an de bruid de vrijheid gelaten om over haar aangebrachte en

anteervene goederen na de wet, dog over huisraad (…) na welgevallen te

disponeeren.’
1736

1735. Zie par. IX.1.2.

1736. RHC GrA, RA, III-ij, 31 oktober 1794 (Arnoldus van Dalen en Geertruida van Hovel). Huisraad

hoorde niet tot de voordeelgoederen, zoals Hempenius dat wel voor de boeken van de langstlevende

aanneemt. Evenmin behoorde huisraad tot het lijfstoebehoren van de overledene. In geen van de

onderzochte gevallen werd de ‘lijfstoebehorenclausule’ uitgebreid met huisraad.
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Ook met betrekking tot de ‘huisraadclausule’ is allerhande maatwerk aangetroffen,

vooral in de onderzochte huwelijksvoorwaarden uit de tweede helft van de

achttiende eeuw. In het ene geval verkreeg de langstlevende alleen de eigendom

van het huisraad tegen betaling van een som geld, in het andere geval verschilde de

regeling, indien de bruidegom dan wel de bruid de langstlevende echtgenoot

was.1737Toen bijvoorbeeld in 1782 Hindrik van Calcar (1753-1805) (afb. 29) in het

huwelijk trad - hij kwam al voorbij als een van de directeuren van het doofstom-

meninstituut en van de Academie van Teeken-, Bouw- en Zeevaartkunde - zagen

hij en zijn naaste familieleden liever niet dat zijn (toekomstige) huisraad in volle

eigendom zou overgaan op zijn bruid Anna Garbrands Arkema (1758-1797)

(afb. 30). Partijen troffen daarom de volgende uitzonderlijke regeling:

‘Vermits aan de bruidegoms zijde reeds een genoegzame voorraad van huisraad en

boeken is, die na het overlijden van zijn vader op hem staen te vererven, zo zal

hetgeen van die goederen bevonden word als aangeervde goederen van den

bruidegom gerekend worden, en zal de bruid zo zij de langstleevende is, die

meede gelijk de overige goederen des bruidegom ter lijftocht behouden.’
1738

Hertrouwenden en ‘huisraadclausule’

Opvallend is dat wanneer beide echtelieden voor het eerst in het huwelijk traden,

partijen nooit in hun huwelijksvoorwaarden anticipeerden op de mogelijkheid dat

de langstlevende hunner wellicht zou hertrouwen. Zonder een extra bepaling

verdween immers op grond van de ‘huisraadclausule’ het huisraad van de kinder-

loos gestorven echtgenoot uit diens familie. Het behoud van familievermogen

speelde hier kennelijk geen enkele rol.

In de gevallen dat een der echtgenoten wel eerder gehuwd was geweest, werd in

huwelijksvoorwaarden wel nadere aandacht besteed aan dit gevolg van de ‘huis-

raadclausule’.

Een belangrijke groep waarin maatwerk werd toegepast met betrekking tot

huisraad, betrof de huwelijksvoorwaarden van hertrouwende echtgenoten.

Van de onderzochte huwelijksvoorwaarden blijken 41 te zijn opgemaakt door

een hertrouwende echtgeno(o)te. Van de bruidsparen waarvan beide echtelieden

voor het eerst huwden, nam, als genoemd, zestig procent een ‘huisraadclausule’

op. In het geval sprake was van een opvolgend huwelijk voor één of beide

echtelieden was dat in minder dan een derde van de gevallen aan de orde. Hieruit

blijkt dat in het geval van hertrouwen het behoud van huisraad als te beschermen

familievermogen wel zwaarder woog dan de bescherming van de langstlevende

echtgenoot. Ook al was het financiële belang daarvan dus doorgaans beperkt.

Slechts in uitzonderingsgevallen pasten hertrouwenden met voorkinderen de

standaard ‘huisraadclausule’ toe. Vaker kozen partijen voor de bescherming van de

belangen van bloedverwanten (waaronder ook de voorkinderen), doch ook weer

niet altijd geheel ten koste van de belangen van de langstlevende. Soms verkreeg

de langstlevende in een dergelijk geval het huisraad tegen betaling van een som

1737. Zie bijvoorbeeld: RHC GrA, RA, III-ij, 27 februari 1778 (Frerik Freriks van der Boogh en Trijntje

van Eden).

1738. Ibidem, 11 januari 1782 (Hindrik van Calcar en Anna Garbrands Arkema).
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geld, dan weer verkreeg de langstlevende slechts de helft van het huisraad of het

vruchtgebruik van het geheel eindigend bij overlijden of eerder hertrouwen van de

langstlevende.1739

IX.3.4. ‘Bibliotheekclausule’

Maatwerk was ook aan de orde, indien sprake was van boekenbezit. Vooral

vermaners en gegoede doopsgezinde koopliedenfamilies beschikten over grotere

hoeveelheden boeken.1740Een aantal van hen bepaalde expliciet in zijn huwelijks-

voorwaarden dat ook de bibliotheek tot het huisraad moest worden gerekend en

dus in eigendom aan de langstlevende toekwam (hieronder voortaan te noemen de

‘bibliotheekclausule’). De boeken volgden in een dergelijk geval dus niet het lot

van het lijfstoebehoren van de overleden echtgenoot.

Net als bij de ‘gelijkheidsclausule’ het geval was, blijkt ook uit de gebruikte

formuleringen van de ‘bibliotheekclausule’ de voorbeeldfunctie van binnen doops-

gezinde families gangbare huwelijksvoorwaarden. Zo blijkt dat de meerderheid

van alle doopsgezinde bruidsparen die in de onderzoeksperiode de bibliotheek tot

het huisraad rekenden, behoorde tot de nazaten van graanhandelaar Jan Mattheus-

sen van Calcar (1676-1747), lakenkoopman Arend Willems Hesselink (1681-

1754) en diens broer lakenkoopman Jacob Willems Hesselink (1684-1768). Dat de

‘bibliotheekclausule’ in de huwelijksvoorwaarden van laatstgenoemde werd aan-

getroffen, verbaast niet. Jacob werd immers vermaner.

Ofschoon Jacobs nazaten tot de gegoede bovenlaag van hun gemeente be-

hoorden (verschillende van hen behoorden tot de families Arkema, Hulshoff en

Van Olst) en het daardoor aannemelijk is dat zij over bibliotheken beschikten,

hoefde dat overigens in de praktijk uiteraard helemaal niet het geval te zijn. Er

moet rekening mee worden gehouden dat binnen de familie de clausule werd

doorgegeven aan nazaten, zonder dat die ook maar één boek op de plank hadden

staan.

Overigens, het is onjuist te veronderstellen dat de inhoud van vroegere

huwelijksvoorwaarden in een dergelijk geval één op één door een volgende

generatie werd overgenomen. Uit de vele aangehaalde voorbeelden bleek dat in

grote mate sprake was van maatwerk, al bestond binnen een familie een traditie

van huwelijksvoorwaarden.

Dat blijkt ook nog maar weer eens bij de nazaten van de broers Arend en Jacob

Willems Hesselink voornoemd. In beide families kwam de ‘bibliotheekclausule’

veelvuldig voor. De nazaten van Arend Willems Hesselink (1681-1754) kwamen al

voorbij, toen bleek dat zij een bijzondere formulering van de ‘gelijkheidsclausule’

overeenkwamen. Bij de nazaten van Jacob ontbrak die echter.

1739. Zie bijvoorbeeld: ibidem, 2 augustus 1746 (Pieter Jacobs Saaxuma en Trijntje Harmens Rengenier),

ibidem, 9 oktober 1795 (Izaak Wopkes Gorter en Aagje Reijnders), ibidem, 6 oktober 1702 (Jacob

Derks Huizinga en Stijntje Mattheussen van Calcar) en ibidem, 23 mei 1808 (Gerrit Jacobs van

Calcar en Renske ten Cate).

1740. Zie par. III.4.
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IX.4. Tot besluit

Gezien het geringe aantal huwelijksvoorwaarden en het grote percentage fiscale

armen, was de wettelijke gemeenschap van goederen vooral het huwelijksgoede-

renregime van de minvermogenden in de stad Groningen in de achttiende eeuw.

Daarentegen kwamen ongeveer 66 procent van de gehuwde Groninger Oude

Vlamingen in de stad huwelijksvoorwaarden overeen, wanneer beide echtgenoten

waren geboren in de stad. Dit was een zeer hoog percentage. Toen in de tweede

helft van de achttiende eeuw de stad-Groninger huwelijksmarkt in het algemeen en

de doopsgezinde huwelijksmarkt in het bijzonder lokaler werd en de welstand van

de stedelijke Groninger Oude Vlamingen bovendien toenam, maakten zij nog

vaker dan voorheen huwelijksvoorwaarden op.

Uit het genoemde hoge percentage huwelijksvoorwaarden onder Groninger

Oude Vlamingen mag echter niet worden geconcludeerd, dat partijen daarin per

definitie afweken van de wettelijke gemeenschap van goederen en dus de verzor-

ging van de langstlevende echtgenoot langs huwelijksvermogensrechtelijke weg

beperkten. Althans, deze conclusie is onjuist voor de periode 1699-1760. In deze

tijd werd namelijk nog in 29 procent van de onderzochte huwelijksvoorwaarden

een wettelijke gemeenschap van goederen overeengekomen.

In de periode 1760-1809 raakte de wettelijke gemeenschap van goederen echter

verder uit de gratie en dus ook de gecontinueerde gemeenschap; de stedelijke

Groninger Oude Vlamingen kwamen vrijwel altijd de beperkte gemeenschap van

winst en verlies overeen en zelden andere huwelijksgoederenregimes. Vanaf 1760

streefden partijen langs huwelijksvermogensrechtelijke weg een grotere bescher-

ming van aangeërfd en ten huwelijk aangebracht vermogen na dan het stadsrecht

bood. Zij wilden dat vermogen immers bij voorkeur buiten de gemeenschap laten.

Het systeem van vergoedingsrechten kwam dat privé gehouden vermogen ten

goede. Na de ontbinding van de beperkte gemeenschap van winst en verlies werd

privévermogen immers teruggenomen tegen de waarde ten tijde van het ontstaan

van die gemeenschap of, in het geval van een erfrechtelijke verkrijging staande

huwelijk, tegen de waarde ten tijde van die (latere) verkrijging. Tussentijdse

waardedalingen van het privévermogen werden afgewenteld op de gemeenschap

van winst en verlies en dus mede op de andere echtgenoot.

Vanuit het oogpunt van bescherming van privévermogen, waren deze ver-

goedingsrechten ten laste van de gemeenschap begrijpelijk, vooral als dit bestond

uit aangeërfd familievermogen. In het geval van een privéonderneming was deze

consequentie van de gemeenschap van winst en verlies, mijns inziens, weinig

aantrekkelijk voor de andere echtgenoot. Juist bij stad-Groninger doopsgezinden,

die vrijwel altijd ambachts- of koopman waren, kon dit rechtsgevolg zeer

ingrijpend zijn. Dit achttiende-eeuwse stelsel van gemeenschap van winst en

verlies wentelde namelijk niet alleen ondernemingsverliezen op de andere echt-

genoot af via de gemeenschap van winst en verlies, maar dit gold ook voor de

waardevermindering van het privéondernemingsvermogen zelf, zoals waardedalin-

gen van conjunctuurgevoelig of aan mode onderhevig privéondernemingsver-

mogen, zoals dat van een lakenkoopman.

450

DEEL IV. ‘HET SPEL’



Opvallend is dat partijen standaard buiten weten opgekomen vermogen in de

beperkte gemeenschap van winst en verlies lieten vallen. Ofschoon destijds bekend

was dat sterfte van familieleden aldus tot onverwachte verschuivingen van

familievermogen kon leiden, werd dit gevolg maar zelden in de onderzochte

huwelijksvoorwaarden voorkomen door daaromtrent bepalingen op te nemen.

De onderzoeksresultaten vormen een aanwijzing dat ook de gezamendehandse

gemeenschap, art. 49 (II) SNC, rond het jaar 1700 al het recht was van de

mindergegoeden; in elk geval onder de Groninger Oude Vlamingen. Kennelijk

konden echtparen die geen huwelijksvoorwaarden opmaakten – testamenten vielen

buiten het onderzoek – zich vinden in de consequenties van art. 49 (II) SNC.

Alleen partijen met weinig bezittingen kwamen in de onderzochte huwelijksvoor-

waarden overeen dat de langstlevende de hele nalatenschap van een overleden

echtgenoot in volle eigendom behield indien er sprake was van een onbeërfd

geraakt (kinderloos geworden) huwelijk. Slechts elf jaar na de invoering van de

Stads Nieuwe Constituties werd in nagenoeg alle andere onderzochte huwelijks-

voorwaarden standaard afgeweken van art. 49 (II) SNC. De Groninger Oude

Vlamingen achtten het niet wenselijk dat de langstlevende echtgenoot het hele

vermogen in volle eigendom behield in het geval het huwelijk onbeërfd geraakte.

Dit betekende overigens niet dat zij in dat geval hun langstlevende echtgenoten

niet wilden verzorgen. Zij verkozen de verzorging van de langstlevende zelf

juridisch vorm te geven. Ongeacht het huwelijksgoederenregime kwamen zij ten

gunste van de langstlevende een vruchtgebruik van de gehele nalatenschap

overeen, dan wel het vruchtgebruik van een gedeelte van de nalatenschap in

combinatie met een erfdeel. Door eigen verzorgingsregelingen te treffen, voor-

kwamen partijen dat de langstlevende alle (familie)goederen van de overleden

echtgenoot in volle eigendom hield.

Weliswaar gingen deze op maat gesneden alternatieve regelingen minder ver

dan art. 49 (II) SNC, de aan de vruchtgebruiker verleende bevoegdheden reikten

echter vaak zo ver dat in de praktijk het verschil tussen art. 49 (II) SNC en de

afwijkende regelingen gering was. Door de vruchtgebruiker het recht te geven de

gehele nalatenschap te verteren, werden ook de gevolgen van de begrenzing van

de wettelijke huwelijksgemeenschap tot een gemeenschap van winst en verlies

beperkt.

Rond 1700 kwam ook art. 42 (II) SNC (ongelijke erfrechtelijke positie van

zonen en dochters) al niet meer overeen met de wensen van Groninger Oude

Vlamingen met vermogen. In huwelijksvoorwaarden namen zij standaard een

‘gelijkheidsclausule’ op, als gevolg waarvan zonen en dochters uit het huwelijk

geboren voor gelijke delen in de ouderlijke nalatenschappen opkwamen. Deze

gelijkstelling versterkte de vermogenspositie van vrouwen, wat gunstig was als ze

weduwe zouden worden.

Groninger Oude Vlamingen zagen de wettelijke gemeenschap van goederen, de

gezamendehandse gemeenschap en de ongelijke erfrechtelijke positie van zonen en

dochters in de praktijk dus als het recht voor mensen zonder of met weinig

vermogen. Zij konden zich niet onverkort vinden in de huwelijksvermogensrechte-

lijke bescherming van de langstlevende echtgenoot die het stadsrecht bood. Zij
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zwakten deze bescherming af. De zwakke erfrechtelijke positie van de langst-

levende echtgenoot versterkten zij echter aanzienlijk.

Vanaf 1689 maakten de artikelen 30-33 (II) SNC voor de juridische verzorging

van de langstlevende echtgenoot een rechtsontwikkeling mogelijk die in de

rechtspraktijk van buitengewoon groot belang was. Deze bepalingen boden de

ruimte legitimaire aanspraken, zowel van descendenten als van overige bloed-

verwanten, onbeperkt te schenden, mits de schending plaatsvond door bedingen in

huwelijksvoorwaarden. Het stadsrecht zelf bepaalde verder niets naders over deze

bedingen, die kunnen worden opgevat als contractueel erfrechtelijke legaten en

erfstellingen. In alle onderzochte huwelijksvoorwaarden kwamen ze voor, in een

bijzonder grote variatie.

De gevonden contractuele legaten en erfstellingen met verzorgingsaspecten zijn

onder te verdelen in vier algemene en vier bijzondere regelingen. Tot de vier

algemene moeten de regelingen worden gerekend die betrekking hadden op de

situatie dat het huwelijk ten tijde van het overlijden van een echtgenoot (1)

onbeërfd (kinderloos) was; (2) beërfd was (dat wil zeggen uit het huwelijk waren

één of meer kinderen in leven gebleven); (3) beërfd was en een uit het huwelijk

geboren kind na zijn eerst gestorven ouder zonder descendenten stierf en -

hierboven genoemd - (4) onbeërfd geraakt was (kinderloos geworden).

De vier bijzondere regelingen zijn onder te verdelen in regelingen met betrek-

king tot (1) lijfstoebehoren, (2) huisraad, (3) bibliotheek en - hierboven genoemd -

(4) de erfrechtelijke gelijkstelling van zonen en dochters.

Het zeer gevarieerde maatwerk in deze acht regelingen toont aan dat Groninger

Oude Vlamingen veel belang hechtten aan de juridische verzorging van de

langstlevende echtgenoot in de praktijk. Dit maatwerk ontstond door rekening te

houden met de onderlinge verschillen in welstand tussen de aanstaande echtge-

noten, door familietradities en door juridische bijstand. De betrokken partijen

beschikten niet zelf over juridisch geschoolde kennis op universitair niveau.

Alle onderling zeer van elkaar verschillende verzorgingswijzen hebben gemeen

dat aanstaande echtelieden ten opzichte van elkaar onherroepelijk waren gebonden

aan het afgesprokene. Daarom lag bij het maatwerk, ook in geval van onbeërfd

(geraakte) huwelijken, vooral de nadruk op het ten huwelijk aangebracht, of tijdens

het huwelijk aangeërfd vermogen (het familievermogen) en liet men het tijdens het

huwelijk aangewonnen vermogen vaker ongeregeld. Verderop in de huwelijks-

voorwaarden volgde dan de bepaling dat het bruidspaar elkaar over en weer vrijliet

om bij uiterste wilsbeschikking alsnog over tijdens het huwelijk aangewonnen

goederen te beschikken.

Na 1760 kwamen partijen in de onderzochte huwelijksvoorwaarden vaker een

beperkte gemeenschap van winst en verlies overeen in plaats van de wettelijke

gemeenschap van goederen. De juridische verzorging van de langstlevende echt-

genoot nam hierdoor echter niet af. Met behulp van de genoemde algemene

regelingen maakten zij namelijk afspraken in het voordeel van de verzorging van

de langstlevende. Het recht om te verteren, zelfs na hertrouwen, en andere

vergaande bevoegdheden verleend aan de langstlevende, als vruchtgebruiker van

de hele nalatenschap, verzachtten de gevolgen van de beperking van de wettelijke

gemeenschap van goederen.
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In geval van een beërfd huwelijk gingen de overeengekomen algemene

verzorgingsmaatregelen ten koste van aanspraken van de descendenten van de

overledene, in geval van een onbeërfd huwelijk ten koste van de naaste bloed-

verwanten van de overledene. Partijen bleken in de onderzochte huwelijksvoor-

waarden in de eerste situatie minder royaal voor de langstlevende dan in de tweede.

In één derde van de onderzochte huwelijksvoorwaarden werd uit de nalatenschap

van de overleden echtgenoot zelfs niets verkregen door de langstlevende indien uit

het huwelijk kinderen in leven waren gebleven, een en ander behoudens een

eventuele aanspraak op inboedel en bibliotheek. In de overige gevallen werd de

verzorging van de langstlevende door clausules op maat gesneden. De langst-

levende verkreeg een recht van vruchtgebruik van (een deel van) de nalatenschap,

al dan niet in combinatie met een deel van de nalatenschap in eigendom. Vooral

minder gegoede doopsgezinden hechtten meer dan anderen aan de bescherming

van familievermogen.

Daarentegen werd nagenoeg altijd een erfdeel en/of een legaat van vruchtge-

bruik overeengekomen ten gunste van de langstlevende voor het geval dat het

huwelijk kinderloos zou blijven. In de helft van de onderzochte huwelijksvoor-

waarden verkreeg de langstlevende echtgenoot, ongeacht het huwelijksgoederen-

regime, zelfs het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap indien het voor beide

aanstaande echtgenoten het eerste huwelijk betrof. De langstlevende hield dus het

hele vermogen onder zich. Het daarbij aan hem verleende recht om het vruchtge-

bruikvermogen te verteren bood een goede verzorging. In de overige gevallen

werden de verzorgingsregelingen op maat gemaakt.

De derde algemene verzorgingsmaatregel ten gunste van de langstlevende hield

verband met het overlijden van het laatste kind, geboren uit het huwelijk van

erflater en de langstlevende echtgenoot. In de onderzochte huwelijksvoorwaarden

werd enerzijds voorkomen dat via de nalatenschap van dat kind (familie)vermogen

van de eerst gestorven ouder vererfde op zijn langstlevende ouder, anderzijds

beoogden partijen tegelijkertijd de langstlevende ouder te verzorgen door hem

dezelfde aanspraken te geven als in het geval het huwelijk van de ouders onbeërfd

was gebleven, of onbeërfd was geraakt. Deze verzorgende maatregelen ten gunste

van de langstlevende gingen ten koste van de bloedverwanten van de eerst

gestorven echtgenoot.

Wanneer een kind van de langstlevende ouder nog volle broers of zusters had,

verkreeg zijn langstlevende ouder in sommige gevallen zelfs een aanspraak op de

nalatenschap van dat kind, voor zover daartoe vermogen behoorde dat afkomstig

was uit het vermogen van de eerst gestorven ouder van dat kind. In dat geval ging

de verzorging van de langstlevende dus boven de belangen van de volle broers en

zusters van het kind.

De vierde algemene verzorgingsregeling ten gunste van de langstlevende - in

het geval van een onbeërfd geraakt huwelijk – werd hierboven al genoemd.

Van de vier bijzondere verzorgingsregelingen zorgde de opname van de

‘huisraadclausule’ er voor dat de langstlevende echtgenoot doorgaans als eigenaar

over het huisraad van de overleden echtgenoot kon blijven beschikken. Deze

bepaling, die in 60 procent van de onderzochte huwelijksvoorwaarden werd

aangetroffen, had vooral een hoog praktisch verzorgingsgehalte. De waarde van
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het huisraad maakte namelijk slechts een klein deel uit van de vermogens van de

Groninger Oude Vlamingen. In het geval één of beide echtgenoten eerder gehuwd

waren geweest, werd meer rekening gehouden met de naaste familie (bijvoorbeeld

voorkinderen) en werd een regeling getroffen waarbij de belangen van de langst-

levende en de erfgenamen van de overledene werden afgewogen.

Gegoede Groninger Oude Vlamingen beschikten over boekencollecties die in

omvang vergelijkbaar waren met die van Groninger universiteitsstudenten. Ter

verzorging van de langstlevende besteedden zij speciale aandacht aan hun boeken

in huwelijksvoorwaarden. Zij kwamen doorgaans in de zogenaamde ‘bibliotheek-

clausule’ overeen dat de boeken het lot van het huisraad volgde en na overlijden in

eigendom toekwam aan de langstlevende echtgenoot.

Zonder wettelijke grondslag kwam het lijfstoebehoren van de overleden echtge-

noot in de rechtspraktijk om niet toe aan de naaste bloedverwanten van de overledene.

In de onderzochte huwelijksvoorwaarden werd dit gebruik bevestigd. Ter verzorging

van de langstlevende echtgenoot bepaalden de minder vermogende Groninger Oude

Vlamingen echter dat deze bloedverwanten daarvoor een vergoeding aan de langst-

levende moesten voldoen. De rijkere doopsgezinden bekommerden zich hier niet om.

Zij legden een andere nadruk. In de tweede helft van de achttiende eeuw werd het

lijfstoebehoren van de Groninger Oude Vlamingen in de stad luxer. Openlijker dan

voorheen toonden zij hun welstand met kleding en accessoires. Dit gewijzigde

kleedgedrag vond zijn weerslag in de overeengekomen huwelijksvoorwaarden. Vanaf

circa 1760 bekommerden gegoede doopsgezinde families zich vaker om de vraag, of

(zilveren) kledingaccessoires ook tot het lijfstoebehoren gerekend moesten worden.

Vanaf die tijd definieerden zij nauwkeuriger dan voorheen het begrip lijfstoebehoren,

zonder daarbij aandacht te besteden aan een vergoeding van de waarde.

De bijzondere aandacht die in de onderzochte huwelijksvoorwaarden wel werd

besteed aan huisraad of lijfstoebehoren ontbrak als het bedrijfsvermogen en/of de

door partijen te bewonen woning betrof. Dat is bijzonder te noemen, omdat de

partijen zich hoofdzakelijk met ambacht, koopmanschap of fabrieksmatiger

productie in hun levensonderhoud voorzagen en de woning met het bedrijfsver-

mogen het grootste deel van hun vermogens betrof. De langstlevenden wisten

kennelijk de continuïteit van hun ondernemingen en voortgezet woongenot

afdoende gewaarborgd door een keuze voor het toepasselijke huwelijksgoederen-

regime en de vier genoemde algemene regelingen.

De vier algemene en de vier bijzondere regelingen waren niet in het stadsrecht

uitgewerkt, maar werden in de praktijk altijd overeengekomen in de onderzochte

huwelijksvoorwaarden. Het is daarom ontoereikend om alleen het wettenrecht te

bestuderen op verzorgingsaspecten voor de langstlevende, althans waar het de stad

Groningen betreft. De genoemde regelingen vormden in de praktijk een uiterst

belangrijke reden om huwelijksvoorwaarden op te maken. Het was zelfs de

belangrijkste reden in het geval in huwelijksvoorwaarden een wettelijke gemeen-

schap van goederen werd overeengekomen. Ze vormden in de praktijk het

belangrijkste instrument om de verzorging van de langstlevende echtgenoot

juridisch vorm te geven, omdat aldus een in beginsel onaantastbare inbreuk kon

worden gemaakt op legitimaire rechten. Schenkingen, contracten van oevelgank of

bruidsschatten speelden in dit verband amper een rol.
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Het stedelijke erfrecht stelde de bescherming van het familievermogen boven

de bescherming van de langstlevende echtgenoot. Naar mijn mening was ook dat

recht in de ogen van de Groninger Oude Vlamingen het recht voor minvermo-

genden. Zij zelf verkozen immers de positie van de langstlevende te versterken.

Gezien het bovenstaande zou gedacht kunnen worden dat de kans op schending

van legitimaire rechten ten gunste van de langstlevende echtgenoot een belangrijke

stimulans was voor bloedverwanten om als medepartij bij huwelijksvoorwaarden

op te treden. Zij waren dan immers in de gelegenheid om invloed uit te oefenen op

de inhoud van de overeenkomst. Ofschoon zelfs het stadsrecht bepaalde familie-

leden verplichtte als partij bij huwelijksvoorwaarden op te treden, art. 18 (I) en 19

(I) SNC, blijkt onder de stedelijke Groninger Oude Vlamingen de belangstelling

om dat ook daadwerkelijk te doen niet bijzonder groot te zijn geweest. Dat is ook

opmerkelijk omdat zij, vergeleken met hun stadsgenoten, veel familievermogen te

beschermen hadden. Doorgaans traden echter als medepartij maar twee tot vier

familieleden aan elke zijde op.
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X. Stad-Groninger
huwelijksfeestelijkheden, 1699-1809

Inleiding

De hogere burgerij navolgend werden luxere kleding, fraaie stads- en buitenhuizen

en universitaire scholing in de loop van de achttiende eeuw steeds gebruikelijker

voor de stad-Groninger doopsgezinde bovenlaag. Bij de ene doopsgezinde

gemeente begon die verandering eerder dan bij de andere.1741 In het navolgende

wordt onderzocht of in de keuzes betreffende hun huwelijksbevestigingen een

vergelijkbare ontwikkeling te ontdekken is. Was ook hier sprake van een onder-

scheid tussen de verschillende lagen, waaruit de doopsgezinde gemeenschappen in

de stad waren samengesteld?

De wijze waarop huwelijksfeestelijkheden werden georganiseerd, zal niet aan

een onderzoek kunnen worden onderworpen. Daarvoor zijn onvoldoende bruik-

bare bronnen voorhanden. Wel valt een vergelijking te maken tussen de stedelijke

doopsgezinden en de rest van de stadsbevolking met betrekking tot de maanden

waarin en de dagen waarop huwelijken werden bevestigd. Ook de huwelijks-

locaties staan een dergelijk vergelijkend onderzoek toe. De al genoemde proto-

colboeken leveren daarvoor uitstekend materiaal. Deze zijn om de vijf jaar

onderzocht, beginnend in 1700 en eindigend in het jaar 1805.

X.1. Trouwmaanden, trouwdagen en trouwlocaties

‘Nog vinden Uwe gecommitteerden zig verpligt aan Ul. voor te dragen, dat er in

de maatschappy zomtyds menschen aanweezig zyn, genegen om zig aan de orde

te onttrekken, deels om byzonder te zyn, en deels om haar vermogen aan den dag

te leggen’
1742

In de onderzochte jaren blijken telkens ongeveer 30-50 huwelijken in de stad

Groningen bevestigd te worden in de maanden mei en november. In elk onderzocht

jaar hield dat een verdubbeling in ten opzichte van het aantal huwelijksbevesti-

gingen in de overige kalendermaanden. Deze verhoogde aantallen worden ver-

klaard door het gebruik om arbeidscontracten van arbeiders en huishoudelijk

1741. Zie hoofdstuk III en hoofdstuk IV.

1742. RHC GrA, VPO, inv. nr. 1122.
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personeel in die maanden te laten beginnen. Deze contracten boden trouwlustigen

enige vastigheid om een huishouding op te zetten.

De stad-Groninger doopsgezinden blijken geen bijzondere voorkeur te hebben

gehad om in juist deze maanden te huwen. In de onderzochte jaren huwden zij

in de maand november juist minder vaak, vergeleken met de overige maanden van

een kalenderjaar. Dit verschil wordt verklaard door de relatief grote invloed van

militairen op de onderzoeksresultaten. Militairen huwden voornamelijk in het

najaar en voorjaar, omdat ze dan niet op oefening waren. Zij hadden dan meer

gelegenheid om aan de huwelijksformaliteiten te voldoen. Militairen waren echter

geen huwelijkspartner voor de stad-Groninger doopsgezinden.

Vergeleken met de overige kalendermaanden huwden doopsgezinden relatief

vaker in de maanden april en mei; naar verhouding echter nog steeds minder dan

de rest van de stedelijke huwelijksparen. Dat bevestigt de eerdere bevindingen:

onder de gehuwde stad-Groninger doopsgezinden bevonden zich naar verhouding

minder arbeiders en huishoudelijk personeel dan onder de rest van de gehuwde

stadsbevolking.1743

Van alle onderzochte jaren werd in de stad Groningen het geringste aantal

huwelijken bevestigd in de maanden augustus en september. Militairen waren

buiten de stad op oefening, veel van de overige trouwlustige stedelingen waren in

deze periode als dagloner werkzaam bij het binnen halen van de oogst op het

omliggende platteland. De stedelijke doopsgezinde bovenlaag huwde daarentegen

juist wel bij voorkeur in deze periode. Wegens de afwezigheid van een deel van de

stadsbevolking was het voor hen rustiger in de koophandel en hadden zij meer

gelegenheid om huwelijksfeestelijkheden voor te bereiden.

Trouwdagen

De meeste huwelijken werden in de onderzochte jaren bevestigd op een doorde-

weekse dag met een grote voorkeur voor de dinsdag. De invloed van bijgeloof op

deze keuze, dinsdag als geluksdag, is onbekend. Van groot praktisch belang voor de

huwelijksdagkeuze was in elk geval het preekrooster van de drie gereformeerde

hoofdkerken.1744De maandag kwam als trouwdag het minst voor. In geen van deze

kerken werd namelijk op die dag gepreekt, terwijl het huwelijk in facie ecclesiae

plaats diende te vinden. Uitgezonderd de stedelijke doopsgezinde bovenlaag,

vertoonden de overige stad-Groninger doopsgezinde lidmaten geen afwijkend gedrag

als het ging om hun huwelijksdagkeuze. Ook zij huwden volop op doordeweekse

dagen.

1743. Zie par. IV.1.

De populariteit van november als huwelijksmaand kan overigens mede veroorzaakt zijn door de

praktische reden dat in deze slachtmaand meer vlees voorhanden was voor het huwelijksmaal.

1744. De preekroosters zijn te vinden in: W.A. Bachiene, Kerkelyke geographie der Vereenigde Neder-

landen in zich behelzende eene beschryvinge van den staat der synoden, klassen en gemeenten der

Hervormde Kerke in ons vaderland, met veele byzonderheden uit echte stukken verzameld en

beneven daartoe behoorende landkaarten in het licht gebracht door Willem Albert Bachiene 3 en 4

(Amsterdam 1770) 91 e.v.
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In de onderzochte jaren tot 1796 werd slechts een gering aantal stedelijke

huwelijken op zondagen bevestigd. Zij die op die dag huwden, behoorden vrijwel

altijd tot de kringen van adel, jonkers, patriciërs en hoge burgerij. De zondag als

trouwdag had een exclusief karakter gekregen, omdat in de kleinere gereformeerde

kerken, zoals de Waalse kerk en die van het Pelstergasthuis en Peperstraatgasthuis,

alleen op zondag preekdiensten werden gehouden. Voornoemde kringen waren

aangewezen op de preekroosters van deze kleinere kerken, omdat zij een voorkeur

aan de dag legden voor huwen in beslotener kring. De zondag als trouwdag kreeg

aldus een deftig karakter.

De stedelijke overheid, beducht voor ongeregeldheden op de rustdag, trachtte

dit gebruik te ontmoedigen door een breuk (boete) te heffen van het bruidspaar dat

desondanks op zondag huwde. Deze breuk had als onbedoeld neveneffect dat het

bruidspaar met een huwelijk op zondag ook nog eens kon tonen over ruimere

middelen te beschikken. Naar dit, van de regels afwijkend gedrag refereerde de

huwelijksordonnantie van oktober 1796, zie het citaat in de aanhef van deze

paragraaf.

Al aan het begin van de achttiende eeuw gaf ook de bovenlaag van de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen de voorkeur aan een zondag als trouwdag.

Zij volgde daarin de stedelijke bovenlaag. Omwille van beslotenheid hoefden ze

dat niet te doen: zij huwde namelijk vrijwel altijd in de eigen kleine vermaning.

In het eerste decennium van de achttiende eeuw waren vermaners van de

stedelijke Groninger Oude Vlamingen gewoon op de zondagen huwelijken te

bevestigen, ongeacht de maatschappelijke positie van betrokkenen. Later werden

doordeweekse huwelijksbevestigingen in hun vermaning de gewoonte. Pas vanaf

het midden van de achttiende eeuw verkoos de bovenlaag van de Groninger Oude

Vlamingen de zondag als trouwdag. Daardoor kreeg ook in deze geloofsgemeen-

schap de zondag als trouwdag een deftig karakter.1745Deze omslag vond plaats in

de tijd dat Groninger Oude Vlamingen zich naar buiten toe steeds meer als de rest

van de gegoede stedelijke burgerij ging gedragen.

Met de invoering van de huwelijksordonnantie van 1796 ging het exclusieve

karakter van de zondag als huwelijksdag echter verloren. Voortaan moest immers elk

bruidspaar zich op die dag om 11.30 uur op het raadhuis vervoegen. Burgerlijke

huwelijken werden voortaan, zonder aanziens des persoons, collectief bevestigd, zo

blijkt ook uit het nieuwe huwelijksformulier.1746De plechtigheid kreeg een massaal

karakter, soms oplopend tot een gelijktijdige voltrekking van wel 22 huwelijken.

Waarschijnlijk op aandrang van de stedelijke bovenlaag werd daarom al op 29

oktober 1796 een aanvullende ordonnantie uitgevaardigd die, zonder voorbehoud,

toestond een huwelijk te voltrekken thuis, in besloten kring.1747 Hieronder zal

1745. Over de keuzes van Vlamingen en Zwitsers omtrent huwelijksmaanden en -dagen zijn onvoldoende

gegevens voorhanden.

1746. Zie bijlage 12.

1747. Onbekend is op welke dagen bij voorkeur de kerkelijke huwelijksbevestigingen plaatsvonden vanaf

26 oktober 1796.
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blijken dat de doopsgezinde bovenlaag graag van deze uitzondering gebruik

maakte.1748

Trouwlocaties

De gereformeerde massa van de stad Groningen was tot 26 oktober 1796

aangewezen op een van de drie gereformeerde hoofdkerken als plaats voor de

huwelijksbevestiging. De hoofdkerk(en) van de wijk(en) waarin aanstaande echt-

genoten woonden, kwam(en) daarvoor in aanmerking.

Ondanks het beperkte aantal trouwlocaties vond doorgaans slechts een zeer

klein aantal huwelijksbevestigingen plaats op eenzelfde dag in eenzelfde hoofd-

kerk. Verdeeld over de ochtend- en middagdienst leidde dat dan ook niet tot grote

groepsceremonies. Zelfs niet in de trouwmaanden mei en november. Meer dan tien

huwelijksbevestigingen op één dag kwamen in die drukke huwelijksmaanden niet

voor.

Een gereformeerde in de stad Groningen die zijn huwelijk in beslotener kring

wilde laten bevestigen, moest uitwijken. In de drie hoofdkerken zaten immers alle

lagen van de stadsbevolking in de banken tijdens de plechtigheid. Een deel van de

gereformeerde stedelijke bovenlaag liet zijn huwelijken daarom bevestigen in de

kerk van de Waalse gemeente. Daarnaast waren ook de gereformeerde kerkjes van

het Pelster- en Pepergasthuis een aantrekkelijke trouwlocatie geworden om in

besloten kring te huwen. Families met een buitenhuis op het platteland weken

regelmatig uit naar de kerk van de gemeente waarbinnen hun buiten was gelegen.

Deze verschuiving naar meer privacy paste in een ontwikkeling die in de

Republiek was ingezet in de zeventiende eeuw.1749De maatschappelijke bovenlaag

van de Republiek was de voorkeur gaan geven aan stille huwelijken. Anders dan in

boerengemeenschappen, waar ze niet voorkwamen, waren stille huwelijken geen

gebeurtenissen waaraan de hele buurt deelnam.1750Aan het einde van de achttiende

eeuw was bovendien het culturele klimaat in de Republiek veranderd. Pronken met

weelde, bijvoorbeeld tijdens huwelijken, werd als onbeschaafd gezien en als een

van de belangrijke veroorzakers van de neergaande economie.

Overigens, in de stad Groningen was thuis huwen geen optie voor een stil

huwelijk. Een ordonnantie uit 1726 stond een huwelijksbevestiging thuis immers

alleen toe in geval van bijzondere omstandigheden.1751 Als vermeld werd dit

verbod pas op 29 oktober 1796 ingetrokken. Drie weken na de invoering van de

1748. Behalve met een keuze voor een trouwdag, kon men zich eveneens onderscheiden in het tijdstip

waarop men huwde. Een huwelijk in de avond was bij voorname kringen in trek. Na de bevestiging

volgde dan een souper in kleine kring. Ook onder de stedelijke doopsgezinden kwamen huwelijken

in de avond voor. Zo huwden Geertruida Popkes Houttuijn en Berend Teunis ten Cate op een

donderdagavond om 19.00 uur in de vermaning in de Oude Boteringestraat in 1769, zie: RHC GrA,

toegang 1502, Losse stukken Gemeentearchief Groningen (2), 1506-2003, inv. nr. 23, Genealo-

gische aantekeningen betreffende de families Houttuyn en Ten Cate, 18e-19e eeuw.

1749. M. Knuijt, ‘Wij diverteerde ons admirabel… Feesten in huiselijke kring. De opkomst van de “stille

bruiloft” in de 18de eeuw’, in: W. Frijhoff, F. Grijzenhout en M. Knuijt, Een groot gedruis en eene

onbesuisde vrolijkheid. Feesten in de 18de eeuw (Leiden 1996) 70-73.

1750. Knuijt, ‘Wij diverteerde ons admirabel’, 72, 80 en 87-88.

1751. Zie par. V.1.
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aanvullende huwelijksordonnantie was de uit regentenkringen afkomstige Oncko

van Swinderen, de eerste die van de nieuwe mogelijkheid gebruik maakte.1752

Tot 26 oktober 1796 huwden doopsgezinden, die binnen de eigen denominatie

hun partner hadden gevonden, steeds in de eigen vermaning. Vanwege de klein-

schaligheid van de doopsgezinde geloofsgemeenten hadden deze huwelijksplech-

tigheden al in het begin van de achttiende eeuw een besloten karakter. Gemengde

huwelijken, dat wil in dit geval zeggen tussen een doopsgezinde en een gerefor-

meerde of lutheraan werden, ongeacht de doopsgezinde denominatie, steeds in een

gereformeerde of lutherse kerk bevestigd door een predikant aan die kerk

verbonden. Onmogelijk te denken dat een doopsgezinde vermaner als gastpredi-

kant in een gereformeerde of lutherse kerk een huwelijk mocht bevestigen.

Omgekeerd was de bevestiging van een dergelijk gemengd huwelijk in een

doopsgezinde vermaning onmogelijk. Te weinig voorbeelden zijn bekend van

Groninger Oude Vlamingen die met een doopsgezinde van een andere denominatie

huwden, om daaruit te kunnen concluderen of deze huwelijken evenmin in de

vermaning in de Oude Boteringestraat mochten worden bevestigd.

Bruidsparen, waarvan de man of de vrouw of beiden, de bijeenkomsten van de

collegianten frequenteerden, huwden in de gereformeerde hoofdkerken van de

stad. Deze paren huwden niet in hun eigen gebedsruimte in de Carolieweg,

waarschijnlijk omdat de collegianten geen formele gemeente vormden.

Zolang in eigen kring werd gehuwd, bestond voor doopsgezinden dus minder

noodzaak om uit te wijken naar andere trouwlocaties om in meer beslotenheid te

huwen. Toch had ook het kerkgebouw van de deftige Waalse kerk aantrekkings-

kracht op de rijksten onder hen. De families Alring en Modderman zochten deze al

op in 1733. In dat jaar liet Jan Tonckes Modderman (1700-1755) zich met zijn

nicht aldaar in de echt bevestigen door de Waalse predikant. In de zomer van

datzelfde jaar volgde het huwelijk van Saartje Geerts Alring met haar verre neef

Jacob Hindriks Alring.1753 Overige trouwlustigen behorend tot de bovenlaag van

de twee grootste doopsgezinde gemeenten in de stad bleven hun eigen vermaning

verkiezen als trouwlocatie.

Na de invoering van de huwelijksordonnantie in oktober 1796 bleek ook de

stad-Groninger doopsgezinde bovenlaag zeer geïnteresseerd in een civiele huwe-

lijksvoltrekking thuis. Op 5 februari 1797 huwde een dochter van meergenoemde

grootondernemer Abraham Izaaks Hulshoff (1735-1821) (afb. 87) als eerste van de

stedelijke doopsgezinden thuis.1754 Het huwelijk werd voltrokken in het huis van

bruidsvader aan de Hoge der A. De aanwezigheid daarbij van de 92-jarige

grootmoeder van de bruidegom verhoogde de feestvreugde en, zoals Jacob van

Geuns over haar opmerkte

‘zijnde ook lang niet van de eersten geweest om heen te gaan’.
1755

1752. RHC GrA, BS, inv. nr. 186, Ondertrouwboek 1792-1798, fol. 236vo, 20 november 1796,

Groningen.

1753. Ibidem, inv. nr. 178, Ondertrouwboek 1732-1739, fol. 4, 1 maart 1733, Groningen en ibidem, inv.

nr. 178, fol. 16, 14 juni 1733, Groningen.

1754. Ibidem, inv. nr. 186, fol. 247vo, 5 februari 1797, Groningen (huwelijk Jan Garbrands Arkema en

Geertje Abrahams Hulshoff).

1755. Van Eeghen, Meniste vrijage, 149.
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Een paar maanden later, in de zomer van 1797, huwde al weer de volgende

Groninger Oude Vlaming thuis. Dit keer was het Fenna Hesselink (1779-1848)

(afb. 117), dochter van een gegoede lakenkoopman. Ook haar huwelijk met de al

genoemde patriot Pier Zeper (1761-1845) (afb. 116) werd voltrokken in haar

ouderlijk huis aan de ‘Mennistenhemel’.1756Na hen kozen nog verschillende paren

uit de stedelijke doopsgezinde bovenlaag voor een huwelijk thuis.

Tot besluit

In de keuze van de trouwmaand, -dag en -locatie weken de stedelijke doops-

gezinden af ten opzichte van de meerderheid die in de stad Groningen huwde in de

periode 1700-1805. Binnen de twee grootste doopsgezinde gemeenten ontstond,

naast de al geconstateerde verschillen in levensstijl nog een onderscheid. De

gegoede doopsgezinde bovenlaag spiegelde zich aan adel, jonkers, patriciërs en de

gereformeerde hoge burgerij in een aantal keuzes rondom hun huwelijken.

Met de keuze voor een trouwlocatie kon de doopsgezinde bovenlaag nog niet

goed deftigheid tonen tot 29 oktober 1796. Gereformeerde predikanten zouden een

doopsgezind bruidspaar niet in de echt willen verbinden. Daarnaast moet sociale

druk vanuit de geloofsgemeente een rol hebben gespeeld. De bovenlaag zou er

door de rest van de gemeente op worden aangekeken als zij buiten aanwezigheid

van de geloofsgemeente in het huwelijk traden. De families Modderman en Alring

hadden mogelijk in 1733 al zover afstand genomen van de Groninger Oude

Vlamingen dat leden van deze families huwden in de Waalse kerk. De rest van de

bovenlaag van de twee grootste gemeenten was hechter aan haar eigen geloofs-

gemeente verbonden; velen van hen bekleedden er immers een functie. Aan het

einde van de achttiende eeuw kon door de ordonnantie van 29 oktober 1796 aan

beide wensen van het doopsgezinde bovenlaag eenvoudig worden tegemoetgeko-

men. Aan een behoefte aan deftigheid werd voldaan door het burgerlijk huwelijk

op zondag thuis te laten bevestigen, het kerkelijke huwelijk kon daarna nog steeds

binnen de eigen vermaning ten overstaan van de gehele geloofsgemeenschap

plaatsvinden.

X.2. Procedure huwelijksbevestiging

‘Wat zegt gy bruidegom? Antwoord Jaa

Wat zegt gy bruid? Antwoord Jaa’
1757

Tot aan de invoering van de huwelijksordonnantie van 1796 bevestigde een

dienstdoend gereformeerd predikant het huwelijk in een van de drie gereformeerde

1756. RHC GrA, BS, inv. nr. 186, fol. 274, 5 juli 1797, Groningen.

1757. Fragment uit ontwerp trouwformulier Groninger Oude Vlamingen daterend uit 1752: A.S. Dijk,

Nutte bybel-oeffening over gewigtige waarheden en toestanden des Christendoms vervat in

vraagen, en antwoorden: en uitgegeven van de opzienderen der Doopsgezinde tot Groningen,

die men de oude Vlamingen noemt (2e druk; Groningen 1752) 341.
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hoofdkerken op basis van het door het stadsbestuur verplicht gestelde huwelijks-

formulier. Hij deed dat na afloop van de kerkdienst.

Het bruidspaar mocht een niet-dienstdoende gereformeerde predikant kiezen,

bijvoorbeeld een bevriende relatie van buiten de stad. Ook door predikantenkeuze

kon men zich weer onderscheiden, zoals men dat thans nog doet met een keuze

voor een bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand. Gereformeerde hogere

kringen in de stad Groningen blijken in de achttiende eeuw een voorkeur te hebben

gehad voor een huwelijksbevestiging door een theologisch professor van de

Groningse universiteit, liefst op zondag.

In de stad-Groninger doopsgezinde vermaningen verzorgde in beginsel een van

de eigen vermaners de huwelijksbevestiging. Dat was geen voorrecht van de

Oudste. Indien tegelijkertijd verschillende vermaners aan de gemeente waren

verbonden, kon aan een persoonlijke voorkeur van het bruidspaar gevolg worden

gegeven.

Net als in de gereformeerde kerken vond bij de stad-Groninger doopsgezinden

de huwelijksplechtigheid na afloop van de predikatie, ten overstaan van de

aanwezige geloofsgemeente en andere belangstellenden plaats. Dit waren geen

collectieve ceremonies. Daarvoor waren de aantallen huwelijken in de vermanin-

gen wekelijks te gering. Op verzoek werden af en toe twee huwelijken tegelijk

bevestigd, zoals op zondag 29 september 1771 van de twee zusters Sofia en

Susanna Deknatel in de vermaning van de Verenigde Waterlanders en Vlamin-

gen.1758 Tijdens de plechtigheid gebruikten de vermaners het verplicht gestelde

stedelijke huwelijksformulier.

Over het verloop van een huwelijksplechtigheid bij de Groninger Oude

Vlamingen in de stad Groningen biedt een geschrift van vermaner Aldert Syrts

Dijk (1699-1779) enig inzicht. Hij gaf in 1752 een ontwerp huwelijksformulier in

druk uit dat mogelijk een schriftelijke neerslag vormde van de tot dan gebruikelijke

gang van zaken in deze gemeente.1759

Het bruidspaar luisterde in de weergave van Dijk eerst zittend naar een

vermaning over de Bijbelse rechten en plichten verbonden aan het huwelijk.

Vervolgens stelde de vermaner aan het bruidspaar de vraag of zij in de huwelijkse

staat bevestigd wilden worden. Na een bevestigend antwoord vroeg hij het

bruidspaar op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Hij stelde hen vervolgens

de vraag of ze elkaar tot wettig echtgenoot aannamen. Nadat het paar daarop eveneens

met ja had geantwoord, legde de vermaner zijn hand op die van hen onder het

uitspreken van enige woorden. Daarmee was het huwelijk bevestigd. Het paar knielde

1758. Een unicum waren de huwelijksbevestigingen van een broer en zus Ten Cate op woensdag 1

september 1784. De gezamenlijke ceremonie werd geleid door de vermaners van de twee grootste

gemeenten in de stad. De Groninger Oude Vlaming Frerik Freriks van der Boogh bevestigde het

huwelijk van zijn gemeenteleden Eva ten Cate met Roelof Heuning, terwijl Egbertus Hoekstra

tijdens dezelfde plechtigheid het huwelijk bevestigde van Wijtse ten Cate met de tot de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen behorende Geertruida Knijpinga.

1759. Zie bijlage 11.
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vervolgens naast de vermaner, evenals alle andere aanwezigen, voor het uitspreken

van het gebed.1760Na het gebed volgde tenslotte een korte afsluitende vermaning.1761

Vanaf 26 oktober 1796 werden alle burgerlijke huwelijken in stad Groningen

bevestigd op basis van een nieuw huwelijksformulier dat sinds 1795 op het

stadhuis in Amsterdam dienst deed.1762

X.3. Feestelijkheden

‘Na het eten begon het dansen en duurde tot 8 uur ’s ochtends’
1763

Niet alleen veroorzaakten lokale gewoonten, standsverschillen, woonomgeving

(stad of platteland) verschillen in huwelijkstradities in de Republiek van de

achttiende eeuw. Ook wijzigden, zoals Knuijt inzichtelijk maakte, gedurende het

voortschrijden van de eeuw opvattingen met betrekking tot huwelijksfeesten en

veranderden de gewoonten dienaangaande.1764 In sommige streken, zoals Holland

en in de stad Groningen, waren ‘huwelyksluit-maalen’ (in Groningen: wijnkopen)

gebruikelijk. Dat waren gezamenlijke maaltijden na de ondertekening van huwe-

lijksvoorwaarden.1765 De drie opeenvolgende proclamaties van het aanstaande

huwelijk gaven in andere streken aanleiding tot het geven van ‘gebodenmalen’.1766

Ondanks de verschillen hadden de meeste feesten als gemeenschappelijk kenmerk

dat er werd gegeten, gedronken, gezongen en gedanst. Aan het eind van de

achttiende eeuw trad daarin een versobering op.1767

De door Knuijt gegeven beschrijvingen van achttiende-eeuwse huwelijksfees-

ten betreffen vooral Hollandse feesten. Over (de ontwikkeling van) huwelijks-

feestelijkheden gehouden in de stad Groningen in de achttiende eeuw is te weinig

bronnenmateriaal voorhanden om daarvan een beeld te schetsen. De genoemde

ordonnanties betreffende de openbare orde rondom huwelijksbevestigingen had-

den mogelijk alleen betrekking op excessen.1768

Van feesten in stad-Groninger doopsgezinde kringen valt slechts af en toe een

glimp op te vangen en dan nog alleen van feesten in gegoede kringen. Zo konden

bijvoorbeeld de totale kosten van een huwelijksmaal in 1801 oplopen tot bijna

1760. Afhankelijk van de voorkeur van de leraar mocht hij ook besluiten dat alle aanwezigen gingen staan

tijdens het gebed, of dat allen geknield in stilte baden.

1761. Over het verloop van de huwelijksplechtigheid binnen de Vlaamse, Zwitserse en de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen in de stad Groningen in de achttiende eeuw is niets bekend.

1762. Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 207. Voor de tekst van het nieuwe huwelijksformulier,

zie bijlage 12.

1763. NA, FV, inv. nr. 35, dagboek Gerrit Middagten (1764-1769).

1764. Knuijt, ‘Wij diverteerde ons admirabel’, 69-134.

1765. Haks, Huwelijk en gezin, 65.

1766. Ibidem.

1767. Zie par. X.1.

1768. Zie hoofdstuk V.
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driehonderd gulden voor een maaltijd met 29 gasten.1769Dat was evenveel als het

experiment met de eerste luchtballonvaart in Groningen een aantal jaren daar-

voor.1770Voorts konden de gasten voor het bruiloftsmaal van ver buiten het gewest

Stad en Lande komen.1771 Althans, op het huwelijk van med. dr. Matthias van

Geuns (1735-1817) (afb. 11) werden in elk geval liederen gezongen die waren

gemaakt door (studie)vrienden uit Bruchem nabij Bommel, Echteld, Leiden en

Monnickendam.1772 Ter gelegenheid van huwelijken in gegoede doopsgezinde

kring werden soms herdenkingsborden (afb. 115) vervaardigd en zilveren huwe-

lijkspenningen geslagen (afb. 118).1773

Uit enige overgeleverde gedichten en liederen wordt duidelijk dat ook in stad-

Groninger doopsgezinde kringen in het eerste kwart van de achttiende eeuw

huwelijksmalen werden opgevrolijkt met gelegenheidsgedichten en -liederen.1774

Verschillende exemplaren zijn in druk bewaard gebleven.1775Daarmee volgden zij

1769. Van Eeghen, Meniste vrijage, 203-204.

1770. Een bewaard gebleven nota wegens een huwelijksmaal met honderd personen in Winschoten

(provincie Groningen) in 1814 geeft een indruk van het genuttigde voedsel. De bruidegom was

negotiant. In de geserveerde soep werd bijvoorbeeld zeven pond rijst en 60-70 pond soepvlees

verwerkt. Daarnaast werden hammen, rundvlees, pruimen, appels, aardappels en 150 ‘lood’ koffie

genuttigd. Aan wijn, brandewijn en jenever ‘elk een lijf vol, of na genoegen van de gasten’, zie:

Groninger Museum, cat. nr. 1950,0205, Een lijst van benodigdheden voor een bruiloft van honderd

personen. Ter gelegenheid van het huwelijk van de Heer Stheeman met Mej. Titia Post op 12 mei

1814.

1771. HUA, FVG, inv. nr. 22: ‘Zangen aan den heere Matthias van Geuns en jongvrouwe Sara van

Delden, op hunne egtverbintenis voltrokken in Groningen den VI van slagtmaand 1763.’

1772. Over het uiterlijk van een stad-Gronings, doopsgezind bruidspaar is niets bekend. Slechts uit één

korte beschrijving van Neeltje Taan (1755-1798), de Zaanse bruid van Berend van Olst Azn (1748-

1806), blijkt dat ze geheel andere kleding droeg en haar kapsel had veranderd op haar trouwdag in

1774, zie: Van Sante, Het dagverhaal van Aafje Gijsen, 268.

1773. Af en toe maken de in hoofdstuk II onderzochte boedelinventarissen gewag van ‘trouwstukken’.

Behalve huwelijkspenningen, kunnen daarmee ook arrha zijn bedoeld, zie par. V.1.

Voor inventarissen die melding maakten van ‘trouwstukken’, zie bijvoorbeeld: RHC GrA,

Weeskamer 1739, fol. 48, 31juli 1739, Groningen (Steven Jans van Geuns en Dieuwertje Roos),

ibidem, 1712, fol. 36, 4 augustus 1712, Groningen (Gerardus Risemius) en ibidem, 1730, fol. 37,

25 mei 1730, Groningen (Jacob Willems Hesselink en Grietje Jans).

1774. Zie voor literatuur over huwelijksgedichten: M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Bruilofts- en

liefdeslyriek in de 18de eeuw: de rol van literaire conventies’, De nieuwe taalgids 67 (1974) 449-

461, A. Nieuweboer, ‘Medeleven volgens voorschrift en verzen op bestelling; achttiende-eeuws

gelegenheidsgedichten’, Literatuur 3 (1986/1) en N. Geerdink, ‘U vraagt, wij draaien? De

huwelijksgedichten van Katharina Lescailje (1649-1711) voor rijke doopsgezinden’, Doopsgezinde

Bijdragen 35/36 (2010) 267-285.

1775. De universiteitsbibliotheken te Amsterdam en Groningen bewaren exemplaren van bundeltjes ter

gelegenheid van het huwelijk van Matthias van Geuns en Sara van Delden uit 1763. Het Tresoar in

Leeuwarden bezit één wegens het huwelijk van Klaas Gerrits Bleeker en Eefje Alles Medendorp uit

1758. De Groninger Archieven bewaren een lied ter gelegenheid van het huwelijk van uurwerk-

maker Claas Heertes Bakker en Martje Freriks Medendorp, zie: RHC GrA, toegang 577, Familie

Stratingh, 1763-1878, inv. nr. 14, Vers op het huwelijk van Claas Bakker en Martje Medendorp in

juli 1763, door D. de Vries. Voorts bewaart hetzelfde archief een liederenbundel ter gelegenheid van

het huwelijk van Catharina Alring met Friedrich Modderman uit 1758, zie: RHC GrA, FAM, inv.

nr. 51, Friedrich Modderman. Zie voorts: HUA, FVG, inv. nr. 3, Vers op het huwelijk van Steven
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het wijdverbreide gebruik van huwelijksgedichten in de Republiek. Al in de

zeventiende eeuw gingen adel en patriciërs daartoe over, ook Amsterdamse

doopsgezinden, zoals de rijke koopman David Leeuw. Hij kreeg bijvoorbeeld in

1651 op zijn huwelijksdag een voor de gelegenheid vervaardigd gedicht van

Vondel. Uit de stad Groningen zijn geen zeventiende-eeuwse exemplaren bekend

ter gelegenheid van huwelijken van doopsgezinden.

In Groningen zetten doopsgezinden zich zelf aan het dichten of lieten lokale

dichters tegen betaling wat vervaardigen. De stad-Groninger makelaar in kruide-

nierswaren Pieter Jacobs Saaxuma (1717-1797) maakte daar een keer veel werk

van. Ter gelegenheid van het huwelijk van zijn zuster Hester maakte hij een

gedicht, geschreven op papier waarin tevens de namen van het bruidspaar sierlijk

waren uitgeknipt.

Al heeft de kwaliteit van deze gelegenheidsgedichten niet die van Vondel

bereikt, Van der Aa deed de hierboven vaker genoemde H.C. Hoising echter te

kort door hem te kwalificeren als een zeer middelmatige dichter.1776 Hij

baseerde zijn oordeel alleen op een dichtwerkje waaraan deze papierfabrikant

zich waagde ter gelegenheid van het huwelijk van zijn dochter Johanna

Geertruida in 1771.

Overigens, dankzij dezelfde Hoising is bekend dat ook op stad-Groninger

huwelijksfeesten de menuet werd gedanst, zoals elders in de Republiek in de

achttiende eeuw.1777 Hoisings dans op het huwelijk van genoemde dochter met

Jacob Haksteen (afb. 119) kreeg zelfs landelijke bekendheid. Stad-Groninger

gereformeerde predikanten verweten hem namelijk deze dans te hebben ge-

maakt, terwijl hij volgens hen daarvan had moeten afzien als gereformeerd

ouderling. Ondertussen zondigden dezelfde predikanten tegen een oude kerkwet

door hun hoofden met een pruik te bedekken. Op de schijnheiligheid van deze

predikanten opmerkzaam gemaakt door bruids halfbroer Toncko Modderman

Janszn. van Geuns en Dieuwertje Roos, geschreven door Eppo Botterman, 1718. De universiteits-

bibliotheek van Leiden bewaart een bundeltje met liederen gemaakt door familie en vrienden,

waaronder Toncko Modderman (1745-1802), ter gelegenheid van het huwelijk van zijn stiefzuster

J.G. Hoising met J. Haksteen in 1771. Zie voorts: RHC GrA, toegang 999, Bibliotheek en

verzamelingen, inv. nr. 139/g, Ter Huwelijksvereeniging van den Heer Teunis I. Hulshoff, en van

Mejufvrouw Trijntje Hesselink, 1810. Alle gedichten en liederen in genoemde bundels werden

ondertekend met namen van familie en vrienden. Dat hoeft echter niet te betekenen dat zij ook de

vervaardigers waren.

1776. A.J. van der Aa (e.a.), Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrĳvin-

gen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wĳze in ons vaderland hebben vermaard

gemaakt 8, tweede stuk (Haarlem 1867) 975.

1777. Behalve de menuet met zijn kleine pasjes en buiginkjes naar partner en toeschouwers, werd op

huwelijksfeesten ook de vrijere contradans gedanst. De contradans was gebaseerd op geometrische

figuren en werd in een rij, een kring of vierkant uitgevoerd, zie: D. van den Hul, De glorie van het

dansen (’s-Gravenhage 1987) 11.
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(1745-1802) (afb. 93), vervaardigde Elizabeth Wolff-Bekker in 1772 het spot-

dicht De menuet en de domineespruik en gaf daarmee aan het incident rucht-

baarheid.1778

Op voornoemde beperkte indrukken van huwelijksfeestelijkheden in kringen

van de stad-Groninger doopsgezinden is een aanvulling te maken met de recente

herontdekking van de dagboekaantekeningen van de doopsgezinde Bolswarder

koopman Gerrit Middagten (1715-1786). Sinds 1953 ontbrak elk spoor van het

dagboek. Knuijt gebruikte het bijvoorbeeld niet. Onderzoek voor de totstandko-

ming van deze paragraaf leidde tot de vondst.1779

Middagten beschreef gedetailleerd het verloop van huwelijksfeestelijkheden in

1768. Daaruit blijkt dat doopsgezinden uit een gegoed stedelijk milieu niet al te

veel op tijd en kosten letten bij de viering van een huwelijk. De Bolswarder

beschrijving is daarom niet representatief voor een doorsnee doopsgezind huwelijk

in Friesland of in het gewest Stad en Lande. Bovendien beschreef Middagten een

bijzonder dubbelhuwelijk.

Voor het verkrijgen van een nadere indruk van de activiteiten die de stad-

Groninger doopsgezinde bovenlaag aan de dag kon leggen om een huwelijk te

vieren, is de beschrijving wel van belang. De beide bruidsparen in Bolsward waren

namelijk afkomstig uit een koopliedenmilieu, vergelijkbaar met de doopsgezinde

bovenlaag van de stad Groningen.1780Daarnaast was één van de bruiden een stad-

Groningse, namelijk Annigje Hesseling (1728-1807).

Hesseling kwam al voorbij als gezelschapsdame.1781 Ze was een dochter van

een gegoede banketbakker uit de stad Groningen die tevens in onroerende zaken

handelde. Evenals haar overige familieleden, behoorde ze tot de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen. Twee van haar (half)broers, Mattheus (1754-1839)

(afb. 48) en Wijbe Hesseling (1742-1778), zouden na hun studie aan het doops-

gezind seminarie in Amsterdam, als predikant worden beroepen. Vanwege Hesse-

ling zal de organisatie van de Bolswarder huwelijksfeestelijkheden niet geheel

buiten haar stad-Groninger verwanten zijn omgegaan. Op een gastenlijst stonden

1778. Zie hierover, onder andere: S.D. van Veen, ‘De menuet en de domineespruik’, Groninger

Volksalmanak (1893) 36-71; Van der Meer, Patriotten in Groningen, 85; Waterbolk, ‘Staatkundige

geschiedenis’, 273 en P.J. Buĳnsters, Wolff & Deken. Een biografie (Leiden 1984) 118-129.

1779. Van Mesdag, Het geslacht Mesdag, 291-308, geeft in bijlage 6 (‘Het dagboek van Gerrit Wopkes

Cnoop Middagten’) een aantal passages uit het dagboek weer. Chr. Kroes-Lichtenberg, ‘Wopke

Cnoop, een Friese Patriot’, De Vrije Fries 41 (1953) 112-144, besteedde voor het laatst enige

aandacht aan het dagboek. Sedertdien werd het dagboek vermist. Het blijkt zich te bevinden in: NA,

Collectie 309 Familiearchief Vissering, 1792-1936, toegang 2.21.183.88, inv. nr. 35, dagboek

Gerrit Middagten (1764-1769).

1780. Zie over de doopsgezinde elite van Bolsward: Trompetter, Eén grote familie, 171-185. Dagboek-

schrijver Gerrit Middagten was een gegoed koopman. Hij was eigenaar van een leerlooierij, een

pottenbakkerij voor de vervaardiging van piëdestallen en bloempotten en had daarnaast een winkel

in kledingartikelen. Voorts bezat hij verscheidene huizen in Bolsward, was hij mede-eigenaar van

een plaats land te Hartwerd en eigenaar van scheepsbrieven. Daarnaast vervulde hij de functie van

diaken en was hij bestuurslid van de Sociëteit. Deze combinatie van bezittingen en functies komt

overeen met de in hoofdstuk IV beschreven doopsgezinde bovenlaag, zie: Kroes-Lichtenberg,

‘Wopke Cnoop, een Friese Patriot’, 114-115.

1781. Zie par. III.1.
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zij in elk geval. Over de feestelijkheden zullen zij voorts in de stad Groningen

hebben verhaald.

Het onderzoek naar de huwelijksvoorwaarden van stad-Groninger doopsgezin-

den wordt besloten met een korte weergave van de feestelijkheden rond een

doopsgezind dubbelhuwelijk in Bolsward in 1768.

Bolswarder huwelijksfeestelijkheden, 1768

Op woensdag 9 november 1768 trad genoemde Annigje Hesseling in het huwelijk

met de Bolswarder Jan Dirks Brouwer (1729-1781). Tegelijk met hen huwde een

zuster van Brouwer, Dieuke (gest. 1786), met Wopko Cnoop (1740-1801), beiden

eveneens uit Bolsward.1782

Voorafgaand aan hun huwelijk lieten Brouwer en Cnoop op zaterdagavond 22

oktober 1768, elk vergezeld van een gevolmachtigde namens hun verloofde, hun

verzoeken om huwelijksproclamaties aantekenen op het stadhuis. Na afloop ging

het gezelschap naar de woning van Gerrit Middagten, waar Hesseling en Brouwer

op hen wachtten. Daar werden in de keuken de gelukwensen uitgebracht. De beide

vrouwen gingen vervolgens naar drie zusters van Middagten, Brouwer en Cnoop

vertrokken naar de Sociëteit in Bolsward om gefeliciteerd te worden.1783Een meid

van Middagten bracht daar een door Annigje Hesseling versierde pijp waaruit

Brouwer en Cnoop rookten. De pijp werd vervolgens in de Sociëteit tentoonge-

steld. In de dagen die daarop volgden, troffen naaste familie en vrienden van de

bruidsparen de voorbereidselen voor de eerste van drie te houden voorbruiloften.

Op maandagavond 31 oktober, kwamen 52 gasten op de eerste voorbruiloft

bijeen in een feestelijk ingerichte kamer van de Sociëteit, terwijl nog eens

twintig genodigden absent waren. De ingang was versierd, een spiegel uit

Middagtens woonhuis was aan de deur gehangen, kandelaars met kaarsen neer-

gezet en een vergulde spiegel op de schoorsteen geplaatst.1784Aan weerszijden van

de kamer stonden twee lange tafels, aan de ene zijde namen de mannelijke gasten

plaats, aan de andere ‘de vrouties’. Beide bruidsparen zaten aan een tafel in het

midden.1785

Op dit eerste feest waren niet alleen familie en vrienden genodigd, maar ook

notabelen, zoals drie burgemeesters van de stad. Een vierde burgemeester

behoorde met vrouw en dochter tot de absente gasten. Het feest duurde de hele

nacht voort. De laatste gast vertrok om acht uur in de ochtend. Middagten was aan

een zware feestweek begonnen: hij lag die ochtend om zes uur in bed.

1782. Uit laatstgenoemd huwelijk werd geboren Janke Cnoop (1772-1823), later gehuwd met de bekende

doopsgezinde hoogleraar Rinse Klaasses Koopmans (1770-1826).

1783. In de Sociëteit kwam de Bolswarder bovenlaag bijeen om de toestand in de wereld en in het land te

bespreken, zie: Trompetter, Eén grote familie, 182.

1784. Middagten rept niet over palmknopen en speelnoten. Palmknopen hield in het klaarmaken van alle

versierselen voor de bruiloft en met name het optuigen van de kamer met bloemen van verzilverde

of vergulde maagdenpalm. Het palmknopen stond onder leiding van speelnoten. Dat waren door het

bruidspaar gekozen vrienden of familieleden die het paar hielpen met het organiseren van de

feestelijkheden.

1785. Het was in de achttiende eeuw gebruikelijk dat mannen en vrouwen gescheiden zaten op

huwelijksfeesten, zie: Knuijt, ‘Wij diverteerde ons admirabel’, 76.
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Twee dagen later volgde het volgende feest. Ditmaal ontbraken notabelen,

maar bestonden de feestgangers vooral uit familie en vrienden. In totaal kwamen

42 personen bijeen en hadden nog eens elf het moeten laten afweten. Het tweede

feest was in de namiddag van start gegaan en duurde tot zes uur de volgende

ochtend, ‘hebbende alle sig wel gediverteerd’, aldus Middagten.

Ten slotte werd een derde feest in de Sociëteit gegeven, twee dagen later op

de vrijdagavond. Dit keer vulde vooral het dienstpersoneel van de bruidsparen

de gastenlijst. In totaal waren 51 gasten aanwezig en waren slechts vier absent.

Ook op dit derde feest zaten de mannen en vrouwen het eerste deel van de avond

van elkaar gescheiden. De vrouwen zaten boven op de collegekamer, de mannen

in een ruimte daaronder. Na de maaltijd werd koffie en thee gedronken en

vervolgens gingen de ‘gezondheydsglaasjes’ rond. Kennelijk ging dat met

zoveel lawaai gepaard, dat een naburige kraamvrouw daar ‘wegens de flauwens’

hinder van ondervond. Met gebruikmaking van militaire beeldspraak omschrijft

Middagten vervolgens de omgang met de klacht:

‘en marcheerden alle met kruijd en lood en verdere bagagie na het zaal in ‘t

hart alwaar ze direct slaags raakten en duurden tot in de morgen 9 uur

zonder verlies van eenig manschap, de geblesseerden tot nog toe niet bekend.

Ik na de afmars van de eerste legerplaats afgeretineerd na mijn tent, zijnde bij

half 12 uur.’

Ondertussen waren de drie proclamaties onverhinderd verlopen. Onbekend is

of één of beide paren in deze periode huwelijksvoorwaarden hebben

opgemaakt. Middagten repte daar niet over, in de stad Groningen zijn ze niet

gevonden.

Na een paar dagen rust, volgde op woensdag 9 november 1768 de trouwdag

zelf, terwijl het die dag ‘alderliefst weer’ was. Brouwer haalde zijn bruid in de

ochtend samen met de zusters en broer van zijn aanstaande op van het huis van

Gerrit Middagten en bracht haar naar het huis van zijn zwager, med. dr. Nicolaas

Belkmeer, dat als verzamelplaats functioneerde. Het andere bruidspaar, evenals de

meeste andere vrienden, verschenen daar ook. ‘Na een algemeene ronde van

kussen’ vertrokken om klokslag elf uur de beide bruidsparen naar het stadhuis met

een negental gasten in het gevolg. Na de huwelijksvoltrekking volgden in het

stadhuis de felicitaties. Het bruidspaar Cnoop-Brouwer vertrok daarop naar het

huis van moeder Cnoop, die kennelijk niet mee was naar het stadhuis, om daar

intrede te doen. Bij de deur van haar huis ontving de knecht van Cnoop de

jonggehuwden met vliegende vaandels.

Aan het eind van die middag deden de twee bruidsparen vervolgens een

‘promenade’ en gingen naar de Sociëteit, waar de genodigden zich al voor het

bruiloftsfeest hadden verzameld. Om 21.00 uur ging het hele gezelschap van

onbekende omvang aan tafel. Onder het eten lazen zowel de knecht van Middagten

als de knecht van bruidegom Cnoop een dubbel lang vers voor, gevolgd door een

versje van voornoemde zwager Belkmeer. Behalve de knechten, had ook laatst-

genoemde er werk van gemaakt. Hij had een koor van muzikanten meegebracht die

telkens een door Belkmeer voorgedragen regel herhaalde. Na beëindiging van de
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maaltijd om één uur ’s nachts begon het dansen dat dit maal duurde tot acht uur

’s ochtends. Middagten was ook dit keer niet als laatste gebleven: hij lag nu om

half acht in de ochtend in bed.

Daags na het huwelijk volgde nog een nazit. Sommige gasten waren al per

paard of schip naar huis vertrokken, de overigen verzamelden zich weer in de

Sociëteit om baars, snoek, zoute vis en het overgeblevene van de dag ervoor op te

eten. Deze afsluitende bijeenkomst duurde uiteindelijk tot 21.00 uur in de avond.

Daarmee was aan alle festiviteiten ten slotte een einde gekomen.

DEEL IV. ‘HET SPEL’
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115. Huwelijksbord van Abraham Izaaks Hulshoff (1735-1821) (zie afb. 87) en

Martje Berends Wouters (1741-1791) (zie afb. 88). Delfts aardewerk. Collectie

Groninger Museum, foto Marten de Leeuw.

Opschrift: ‘Abm. I. Hülshoff / en / Martje Beerents / getrouwdt / den 24 april /

1769’
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116. Pier Zeper (1761-1845). Collectie Fries Museum, Leeuwarden.
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117. Fenna Hesselink (1779-1848), gehuwd met Pier Zeper. Collectie Fries

Museum, Leeuwarden.
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118. Zilveren gedenkpenning bij het 25-jarig huwelijksfeest in 1795 van Jantje

Izaaks Hulshoff (1746-1805) (zie afb. 113) en Berend Wybes Wouters (1743-1818)

(zie afb. 114). Collectie Fries Scheepvaart Museum, Sneek.

Op de keerzijde staat vermeld: ‘Wie Vyf en Twintig jaar / in ‘t Huwlyk heeft

gesleten / stigt met een reyn geweten / voor GOD een dank Altaar / en smeekt om

’s Hemels zegen / zo werd ligt door den Tyt / en Liefdes wakkere vlyt / het Goude

feest verkreegen / 17 7/25 95’ (25 juli 1795, MK).
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119. Jacob Haksteen (1744-1809). Collectie RKD, Den Haag.
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Conclusie

Wettelijke basis voor de verzorging van de langstlevende echtgenoot in de stad

Groningen (1689-1809)

In de stad Groningen gold sinds 1374 de wettelijke gemeenschap van goederen,

art. 8 (Liber II) stadboek 1425. In 1689 werd deze bepaling herhaald in art. 35 (I)

van de Stads Nieuwe Constituties (SNC). Alle goederen en schulden, uitgezonderd

leengoederen en fideï-commissair vermogen, vielen in deze gemeenschap. Deze

uitzonderingen kwamen echter zo weinig voor in de stad Groningen in de

achttiende eeuw, dat zij in de praktijk nauwelijks een rol speelden bij de verzorging

van de langstlevende echtgenoot.

De wettelijke gemeenschap van goederen kon uit haar aard meer goederen (en

schulden) omvatten dan een beperkte gemeenschap. Vergeleken met zijn gerechtig-

heid tot laatstgenoemde gemeenschap, bleef de langstlevende echtgenoot daarom

beter verzorgd achter indien hij in de wettelijke gemeenschap van goederen

gehuwd was geweest en de overledene van zijn zijde per saldo meer netto

vermogen had aangebracht dan de langstlevende zelf.

Indien echtgenoten (1) in de wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd

waren, (2) het huwelijk door overlijden werd ontbonden en bovendien (3)

descendenten uit dat huwelijk in leven waren gebleven, bracht de gecontinueerde

gemeenschap in dat geval met zich mee dat de langstlevende echtgenoot over alle

goederen van de overledene kon blijven beschikken, art. 36 (I) SNC. Aan deze

verzorgingswijze kwam pas een einde op het moment van afkoop of boedelschei-

ding tussen de erfgenamen en de langstlevende. Dat einde was onvermijdelijk

indien de langstlevende hertrouwde, art. 16 (I) SNC.

Als echtgenoten in de wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd waren

geweest en het huwelijk onbeërfd geraakte (dat wil zeggen alle uit het huwelijk

geboren kinderen waren voor de eerst gestorven echtgenoot overleden), dan bood

het stad-Groninger huwelijksvermogensrecht de beste verzorging voor de langst-

levende. Art. 4 (Liber II) stadboek 1425 bepaalde dat de langstlevende als enige

gerechtigd was tot alle goederen van de overledene.

Roes vermoedt in zijn proefschrift dat in de stad Groningen al lange tijd vóór

1689 een einde was gekomen aan de werking van art. 4 (Liber II) stadboek 1425.

Dat was niet het geval. Art. 49 (II) SNC uit 1689 herhaalde namelijk deze bepaling

uit 1425. Het werd in dat jaar zelfs uitgebreid met een variant: art. 50 (II) SNC.

Deze uitbreiding was noodzakelijk geworden vanwege de codificering van de Lex

hac Edictali. Het bijzondere rechtsgevolg van art. 4 (Liber II) stadboek 1425

behoorde dus nog steeds tot het positieve recht in 1689. Dat kon ook niet anders.

Een bepaling in het stadboek kon niet definitief door een ordonnantie opzij worden
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gezet. Het stadboek zelf mocht alleen met instemming van de Ommelanden

worden gewijzigd. Een instemming die de stad, waarschijnlijk om politieke

redenen, niet had gevraagd in 1689.

Anders dan het huwelijksvermogensrecht, was het stad-Groninger erfrecht

meer gericht op bescherming van familievermogen dan op bescherming van de

langstlevende echtgenoot. Hier zijn een drietal bewijzen voor aan te voeren.

Ten eerste bood het stedelijke ab intestaat erfrecht de langstlevende echtgenoot

weinig. Wanneer iemand bij zijn overlijden zowel een echtgenoot als descendenten

naliet, werden uitsluitend de descendenten tot de nalatenschap geroepen, art. 41-43

(II) SNC. Indien een gehuwde erflater altijd kinderloos was gebleven, erfden zijn

bloedverwanten de gehele nalatenschap, art. 47-48 (II) SNC.

De langstlevende echtgenoot erfde dus niet, behalve in het bijzondere geval van

art. 63 (II) SNC. Voor erfgenaamschap op grond van deze bepaling was echter

vereist dat van de overleden echtgenoot afstammelingen, noch bloedverwanten tot

en met de tiende graad in leven waren. De kans hierop was uitzonderlijk klein.

Bovendien was de stad-Groninger huwelijksmarkt zeer lokaal van aard en werd hij

vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw nog lokaler. Het was bijvoorbeeld

zeer reëel dat doopsgezinde huwelijkspartners binnen de tiende graad al aan elkaar

verwant waren. Zij zochten hun huwelijkspartner namelijk niet alleen in de nabije

omgeving, maar ook nog eens binnen de eigen geloofsgemeente, al werd dat

minder in het laatste kwart van de achttiende eeuw. Dat de doopsgezinde boven-

laag haar huwelijkspartners vaak elders vond, deed daar niets aan af. Zij hield het

langst vast aan huwelijkspartners die geloofsgenoten waren. Deze partners be-

hoorden steeds weer tot dezelfde families uit een vergelijkbare sociaaleconomische

groep. Al kwamen huwelijkspartners uit Deventer, Oost-Friesland, Sneek of de

Zaanstreek, de al bestaande nauwe onderlinge bloedverwantschappen verhinder-

den erfgenaamschap op grond van art. 63 (II) SNC. Deze bepaling werkte voor de

doopsgezinde bovenlaag feitelijk als een verbod om van elkaar te kunnen erven.

Ten tweede was de legitiemeregeling in het stad-Groninger erfrecht gericht op

bescherming van familievermogen. Een erflater zonder descendenten kon bij

testament slechts onaantastbaar over de helft van zijn gehele vermogen beschik-

ken, art. 32-33 (II) SNC. Liet hij descendenten achter, dan kon hij slechts

beschikken over de helft van zijn ‘patrimoniale’, ‘aengeërfde’ en ‘aengestorvene’

goederen, binnen de stad en/of stadstafel gelegen, art. 30-31 (II) SNC. Ten aanzien

van zijn overige vermogen kon hij onaantastbaar testeren. Een gehuwde werd

daarom beperkt in het onaantastbaar, testamentair bevoordelen van zijn echtge-

noot.

Ten derde bracht het stadserfrecht een ongelijke erfrechtelijke positie mee voor

dochters in ouderlijke nalatenschappen. Op grond van art. 56 (Liber IX) stadboek

1425, herhaald in art. 42 (II) SNC, erfde een dochter van haar ouders maar de helft,

in vergelijking met het erfdeel van een zoon. Dit hinderde de vermogensopbouw

van vrouwen en schaadde hun latere verzorging als weduwe.

478

CONCLUSIE



Week de juridische verzorging van de langstlevende echtgenoot in de praktijk af

van het Groninger stadsrecht in de jaren 1699-1809?

Gezien het geringe aantal huwelijksvoorwaarden en het grote percentage fiscale

armen, was de wettelijke gemeenschap van goederen vooral het huwelijksgoede-

renregime van de minvermogenden in de stad Groningen in de achttiende eeuw.

Daarentegen kwamen ongeveer 66 procent van de gehuwde Groninger Oude

Vlamingen in de stad huwelijksvoorwaarden overeen, wanneer beide echtgenoten

waren geboren in de stad. Dit was een zeer hoog percentage. Toen in de tweede

helft van de achttiende eeuw de stad-Groninger huwelijksmarkt in het algemeen en

de doopsgezinde huwelijksmarkt in het bijzonder lokaler werd en de welstand van

de stedelijke Groninger Oude Vlamingen bovendien toenam, maakten zij nog

vaker dan voorheen huwelijksvoorwaarden op.

Uit het genoemde hoge percentage huwelijksvoorwaarden onder Groninger

Oude Vlamingen mag echter niet worden geconcludeerd, dat partijen daarin per

definitie afweken van de wettelijke gemeenschap van goederen en dus de verzor-

ging van de langstlevende echtgenoot langs huwelijksvermogensrechtelijke weg

beperkten. Althans, deze conclusie is onjuist voor de periode 1699-1760. In deze

tijd werd namelijk nog in 29 procent van de onderzochte huwelijksvoorwaarden

een wettelijke gemeenschap van goederen overeengekomen.

In de periode 1760-1809 raakte de wettelijke gemeenschap van goederen echter

verder uit de gratie en dus ook de gecontinueerde gemeenschap; de stedelijke

Groninger Oude Vlamingen kwamen vrijwel altijd de beperkte gemeenschap van

winst en verlies overeen en zelden andere huwelijksgoederenregimes. Vanaf 1760

streefden partijen langs huwelijksvermogensrechtelijke weg een grotere bescher-

ming van aangeërfd en ten huwelijk aangebracht vermogen na dan het stadsrecht

bood. Zij wilden dat vermogen bij voorkeur buiten de gemeenschap laten.

Het systeem van vergoedingsrechten kwam dat privévermogen ten goede. Na

de ontbinding van de beperkte gemeenschap van winst en verlies werd privéver-

mogen immers teruggenomen tegen de waarde ten tijde van het ontstaan van die

gemeenschap of, in het geval van een erfrechtelijke verkrijging staande huwelijk,

tegen de waarde ten tijde van die (latere) verkrijging. Tussentijdse waardedalingen

van het privévermogen werden afgewenteld op de gemeenschap van winst en

verlies en dus mede op de andere echtgenoot.

Vanuit het oogpunt van bescherming van privévermogen, waren deze ver-

goedingsrechten ten laste van de gemeenschap begrijpelijk, vooral als dit bestond

uit aangeërfd familievermogen. In het geval van een privéonderneming was deze

consequentie van de gemeenschap van winst en verlies, mijns inziens, weinig

aantrekkelijk voor de andere echtgenoot. Juist bij stad-Groninger doopsgezinden,

die vrijwel altijd ambachts- of koopman waren, kon dit rechtsgevolg zeer

ingrijpend zijn. Dit achttiende-eeuwse stelsel van gemeenschap van winst en

verlies wentelde namelijk niet alleen ondernemingsverliezen op de andere echt-

genoot af via de gemeenschap van winst en verlies, maar dit gold ook voor de

waardevermindering van het privéondernemingsvermogen zelf, zoals waardedalin-

gen van conjunctuurgevoelig of aan mode onderhevig privéondernemingsver-

mogen, zoals dat van een lakenkoopman.
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Opvallend is dat partijen standaard buiten weten opgekomen vermogen in de

beperkte gemeenschap van winst en verlies lieten vallen. Ofschoon destijds bekend

was dat sterfte van familieleden aldus tot onverwachte verschuivingen van

familievermogen kon leiden, werd dit gevolg maar zelden in de onderzochte

huwelijksvoorwaarden voorkomen door daaromtrent bepalingen op te nemen.

De onderzoeksresultaten vormen een aanwijzing dat ook de gezamendehandse

gemeenschap, art. 49 (II) SNC, rond het jaar 1700 al het recht was van de

mindergegoeden; in elk geval onder de Groninger Oude Vlamingen. Kennelijk

konden echtparen die geen huwelijksvoorwaarden opmaakten – testamenten vielen

buiten het onderzoek – zich vinden in de consequenties van art. 49 (II) SNC.

Alleen partijen met weinig bezittingen kwamen in de onderzochte huwelijksvoor-

waarden overeen dat de langstlevende de hele nalatenschap van een overleden

echtgenoot in volle eigendom behield indien sprake was van een onbeërfd geraakt

(kinderloos geworden) huwelijk. Slechts elf jaar na de invoering van de Stads

Nieuwe Constituties werd in nagenoeg alle andere onderzochte huwelijksvoor-

waarden standaard afgeweken van art. 49 (II) SNC. De Groninger Oude Vlamin-

gen achtten het niet wenselijk dat de langstlevende echtgenoot het hele vermogen

in volle eigendom behield in het geval het huwelijk onbeërfd geraakte. Dit

betekende overigens niet dat zij in dat geval hun langstlevende echtgenoten niet

wilden verzorgen. Zij verkozen de verzorging van de langstlevende zelf juridisch

vorm te geven. Ongeacht het huwelijksgoederenregime kwamen zij ten gunste van

de langstlevende een vruchtgebruik van de gehele nalatenschap overeen, dan wel

het vruchtgebruik van een gedeelte van de nalatenschap in combinatie met een

erfdeel. Door eigen verzorgingsregelingen te treffen, voorkwamen partijen dat de

langstlevende alle (familie)goederen van de overleden echtgenoot in volle eigen-

dom hield.

Weliswaar gingen deze, op maat gesneden, alternatieve regelingen minder ver dan

art. 49 (II) SNC; de aan de vruchtgebruiker verleende bevoegdheden reikten echter

vaak zo ver dat in de praktijk het verschil tussen art. 49 (II) SNC en de afwijkende

regelingen gering was. Door de vruchtgebruiker het recht te geven de gehele

nalatenschap te verteren, werden ook de gevolgen van de begrenzing van de

wettelijke huwelijksgemeenschap tot een gemeenschap van winst en verlies beperkt.

Rond 1700 kwam ook art. 42 (II) SNC (ongelijke erfrechtelijke positie van

zonen en dochters) al niet meer overeen met de wensen van Groninger Oude

Vlamingen met vermogen. In huwelijksvoorwaarden namen zij standaard een

‘gelijkheidsclausule’ op, als gevolg waarvan zonen en dochters uit het huwelijk

geboren voor gelijke delen in de ouderlijke nalatenschappen opkwamen. Deze

gelijkstelling versterkte de vermogenspositie van vrouwen, wat gunstig was als ze

weduwe zouden worden.

Groninger Oude Vlamingen zagen de wettelijke gemeenschap van goederen, de

gezamendehandse gemeenschap en de ongelijke erfrechtelijke positie van zonen en

dochters in de praktijk dus als het recht voor mensen zonder of met weinig

vermogen. Zij konden zich niet onverkort vinden in de huwelijksvermogensrechte-

lijke bescherming van de langstlevende echtgenoot die het stadsrecht bood. Zij

zwakten deze bescherming af. De zwakke erfrechtelijke positie van de langst-
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levende echtgenoot versterkten zij echter aanzienlijk. Dit deden zij vooral door

hieronder genoemde regelingen in huwelijksvoorwaarden overeen te komen.

Werden in de praktijk juridische verzorgingsmaatregelen ten behoeve van de

langstlevende echtgenoten overeengekomen die niet waren opgenomen in het

stadsrecht van de stad Groningen in de jaren 1699-1809?

Vanaf 1689 maakten de artikelen 30-33 (II) SNC voor de juridische verzorging van

de langstlevende echtgenoot een rechtsontwikkeling mogelijk die in de rechts-

praktijk van buitengewoon groot belang was. Deze bepalingen boden de ruimte

legitimaire aanspraken, zowel van descendenten als van overige bloedverwanten,

onbeperkt te schenden, mits de schending plaatsvond door bedingen in huwelijks-

voorwaarden. Het stadsrecht zelf bepaalde verder niets naders over deze bedingen,

die kunnen worden opgevat als contractueel erfrechtelijke legaten en erfstellingen.

In alle onderzochte huwelijksvoorwaarden kwamen ze voor, in een bijzonder grote

variatie.

De gevonden contractuele legaten en erfstellingen met verzorgingsaspecten zijn

onder te verdelen in vier algemene en vier bijzondere regelingen. Tot de vier

algemene moeten de regelingen worden gerekend die betrekking hadden op de

situatie dat het huwelijk ten tijde van het overlijden van een echtgenoot (1)

onbeërfd (kinderloos) was; (2) beërfd was (dat wil zeggen uit het huwelijk waren

één of meer kinderen in leven gebleven); (3) beërfd was en een uit het huwelijk

geboren kind na zijn eerst gestorven ouder zonder descendenten stierf en –

hierboven genoemd – (4) onbeërfd geraakt was (kinderloos geworden).

De vier bijzondere regelingen zijn onder te verdelen in regelingen met betrek-

king tot (1) lijfstoebehoren, (2) huisraad, (3) bibliotheek en – hierboven genoemd –

(4) de erfrechtelijke gelijkstelling van zonen en dochters.

Het zeer gevarieerde maatwerk in deze acht regelingen toont aan dat Groninger

Oude Vlamingen veel belang hechtten aan de juridische verzorging van de

langstlevende echtgenoot in de praktijk. Dit maatwerk ontstond door rekening te

houden met de onderlinge verschillen in welstand tussen de aanstaande echtge-

noten, door familietradities en door juridische bijstand. De betrokken partijen

beschikten niet zelf over juridisch geschoolde kennis op universitair niveau.

Alle onderling zeer van elkaar verschillende verzorgingswijzen hebben gemeen

dat aanstaande echtelieden ten opzichte van elkaar onherroepelijk waren gebonden

aan het afgesprokene. Daarom lag bij het maatwerk, ook in geval van onbeërfd

(geraakte) huwelijken, vooral de nadruk op het ten huwelijk aangebracht of tijdens

het huwelijk aangeërfd vermogen (het familievermogen) en liet men het tijdens het

huwelijk aangewonnen vermogen vaker ongeregeld. Verderop in de huwelijks-

voorwaarden volgde dan de bepaling dat het bruidspaar elkaar over en weer vrijliet

om bij uiterste wilsbeschikking alsnog over tijdens het huwelijk aangewonnen

goederen te beschikken.

Na 1760 kwamen partijen in de onderzochte huwelijksvoorwaarden vaker een

beperkte gemeenschap van winst en verlies overeen in plaats van de wettelijke

gemeenschap van goederen. De juridische verzorging van de langstlevende echt-

genoot nam hierdoor echter niet af. Met behulp van de genoemde algemene

regelingen maakten zij afspraken in het voordeel van de verzorging van de
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langstlevende. Het recht om te verteren, zelfs na hertrouwen, en andere vergaande

bevoegdheden verleend aan de langstlevende als vruchtgebruiker van de hele

nalatenschap, verzachtten de gevolgen van de beperking van de wettelijke ge-

meenschap van goederen.

In geval van een beërfd huwelijk gingen de overeengekomen algemene

verzorgingsmaatregelen ten koste van aanspraken van de descendenten van de

overledene, in geval van een onbeërfd huwelijk ten koste van de naaste bloed-

verwanten van de overledene. Partijen bleken in de onderzochte huwelijksvoor-

waarden in de eerste situatie minder royaal voor de langstlevende dan in de tweede.

In één derde van de onderzochte huwelijksvoorwaarden werd uit de nalatenschap

van de overleden echtgenoot zelfs niets verkregen door de langstlevende indien uit

het huwelijk kinderen in leven waren gebleven, een en ander behoudens een

eventuele aanspraak op inboedel en bibliotheek. In de overige gevallen werd de

verzorging van de langstlevende door clausules op maat gesneden. De langst-

levende verkreeg een recht van vruchtgebruik van (een deel van) de nalatenschap,

al dan niet in combinatie met een deel van de nalatenschap in eigendom. Vooral

minder gegoede doopsgezinden hechtten meer dan anderen aan de bescherming

van familievermogen.

Daarentegen werd nagenoeg altijd een erfdeel en/of een legaat van vruchtge-

bruik overeengekomen ten gunste van de langstlevende voor het geval dat het

huwelijk kinderloos zou blijven. In de helft van de onderzochte huwelijksvoor-

waarden verkreeg de langstlevende echtgenoot, ongeacht het huwelijksgoederen-

regime, zelfs het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap indien het voor beide

aanstaande echtgenoten het eerste huwelijk betrof. De langstlevende hield dus het

hele vermogen onder zich. Het daarbij aan hem verleende recht om het vruchtge-

bruikvermogen te verteren bood een goede verzorging. In de overige gevallen

werden de verzorgingsregelingen op maat gemaakt.

De derde algemene verzorgingsmaatregel ten gunste van de langstlevende hield

verband met het overlijden van het laatste kind, geboren uit het huwelijk van

erflater en de langstlevende echtgenoot. In de onderzochte huwelijksvoorwaarden

werd enerzijds voorkomen dat via de nalatenschap van dat kind (familie)vermogen

van de eerst gestorven ouder vererfde op zijn langstlevende ouder, anderzijds

beoogden partijen tegelijkertijd de langstlevende ouder te verzorgen door hem

dezelfde aanspraken te geven als in het geval het huwelijk van de ouders onbeërfd

was gebleven of onbeërfd was geraakt. Deze verzorgende maatregelen ten gunste

van de langstlevende gingen ten koste van de bloedverwanten van de eerst

gestorven echtgenoot.

Wanneer een kind van de langstlevende ouder nog volle broers of zusters had,

verkreeg zijn langstlevende ouder in sommige gevallen zelfs een aanspraak op de

nalatenschap van dat kind, voor zover daartoe vermogen behoorde dat afkomstig

was uit het vermogen van de eerst gestorven ouder van dat kind. In dat geval ging

de verzorging van de langstlevende dus boven de belangen van de volle broers en

zusters van het kind.

De vierde algemene verzorgingsregeling ten gunste van de langstlevende – in

het geval van een onbeërfd geraakt huwelijk – werd hierboven al genoemd.
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Van de vier bijzondere verzorgingsregelingen zorgde de opname van de

‘huisraadclausule’ er voor dat de langstlevende echtgenoot doorgaans als eigenaar

over het huisraad van de overleden echtgenoot kon blijven beschikken. Deze

bepaling, die in 60 procent van de onderzochte huwelijksvoorwaarden werd

aangetroffen, had vooral een hoog praktisch verzorgingsgehalte. De waarde van

het huisraad maakte namelijk slechts een klein deel uit van de vermogens van de

Groninger Oude Vlamingen. In het geval één of beide echtgenoten eerder gehuwd

waren geweest, werd meer rekening gehouden met de naaste familie (bijvoorbeeld

voorkinderen) en werd een regeling getroffen waarbij de belangen van de langst-

levende en de erfgenamen van de overledene werden afgewogen.

Gegoede Groninger Oude Vlamingen beschikten over boekencollecties die in

omvang vergelijkbaar waren met die van Groninger universiteitsstudenten. Ter

verzorging van de langstlevende besteedden zij speciale aandacht aan hun boeken

in huwelijksvoorwaarden. Zij kwamen doorgaans in de zogenaamde ‘bibliotheek-

clausule’ overeen dat de boeken het lot van het huisraad volgde en na overlijden in

eigendom toekwam aan de langstlevende echtgenoot.

Zonder wettelijke grondslag kwam het lijfstoebehoren van de overleden echt-

genoot in de rechtspraktijk om niet toe aan de naaste bloedverwanten van de

overledene. In de onderzochte huwelijksvoorwaarden werd dit gebruik bevestigd.

Ter verzorging van de langstlevende echtgenoot bepaalden de minder vermogende

Groninger Oude Vlamingen echter dat deze bloedverwanten daarvoor een vergoe-

ding aan de langstlevende moesten voldoen. De rijkere doopsgezinden bekom-

merden zich hier niet om. Zij legden een andere nadruk. In de tweede helft van de

achttiende eeuw werd het lijfstoebehoren van de Groninger Oude Vlamingen in de

stad luxer. Openlijker dan voorheen toonden zij hun welstand met kleding en

accessoires. Dit gewijzigde kleedgedrag vond zijn weerslag in de overeengekomen

huwelijksvoorwaarden. Vanaf circa 1760 bekommerden gegoede doopsgezinde

families zich vaker om de vraag, of (zilveren) kledingaccessoires ook tot het

lijfstoebehoren gerekend moesten worden. Vanaf die tijd definieerden zij nauw-

keuriger dan voorheen het begrip lijfstoebehoren, zonder daarbij aandacht te

besteden aan een vergoeding van de waarde.

De bijzondere aandacht die in de onderzochte huwelijksvoorwaarden wel werd

besteed aan huisraad of lijfstoebehoren ontbrak als het bedrijfsvermogen en/of de

door partijen te bewonen woning betrof. Dat is bijzonder te noemen, omdat de

partijen zich hoofdzakelijk met ambacht, koopmanschap of fabrieksmatige pro-

ductie in hun levensonderhoud voorzagen en de woning met het bedrijfsvermogen

het grootste deel van hun vermogens betrof. De langstlevenden wisten kennelijk de

continuïteit van hun ondernemingen en voortgezet woongenot afdoende gewaar-

borgd door een keuze voor het toepasselijke huwelijksgoederenregime en de vier

genoemde algemene regelingen.

De vier algemene en de vier bijzondere regelingen waren niet in het stadsrecht

uitgewerkt, maar werden in de praktijk altijd overeengekomen in de onderzochte

huwelijksvoorwaarden. Het is daarom niet toereikend om alleen het wettenrecht te

bestuderen op verzorgingsaspecten voor de langstlevende, althans waar het de stad

Groningen betreft. De genoemde acht regelingen vormden in de praktijk een uiterst

belangrijke reden om huwelijksvoorwaarden op te maken. Het was zelfs de
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belangrijkste reden in het geval in huwelijksvoorwaarden een wettelijke gemeen-

schap van goederen werd overeengekomen. Ze waren in de praktijk het belang-

rijkste instrument om de verzorging van de langstlevende echtgenoot juridisch

vorm te geven, omdat aldus een in beginsel onaantastbare inbreuk kon worden

gemaakt op legitimaire rechten. Schenkingen, contracten van oevelgank of bruids-

schatten speelden in dit verband amper een rol.

Het stedelijke erfrecht stelde de bescherming van het familievermogen boven

de bescherming van de langstlevende echtgenoot. Naar mijn mening was ook dat

recht in de ogen van de Groninger Oude Vlamingen het recht voor minvermo-

genden. Zij zelf verkozen immers de positie van de langstlevende te versterken.

Gezien het bovenstaande zou gedacht kunnen worden dat de kans op schending

van legitimaire rechten ten gunste van de langstlevende echtgenoot een belangrijke

stimulans was voor bloedverwanten om als medepartij bij huwelijksvoorwaarden

op te treden. Zij waren dan immers in de gelegenheid om invloed uit te oefenen op

de inhoud van de overeenkomst. Ofschoon zelfs het stadsrecht bepaalde familie-

leden verplichtte als partij bij huwelijksvoorwaarden op te treden, art. 18 (I) en 19

(I) SNC, blijkt onder de stedelijke Groninger Oude Vlamingen de belangstelling

om dat ook daadwerkelijk te doen niet bijzonder groot te zijn geweest. Dat is ook

opmerkelijk omdat zij, vergeleken met hun stadsgenoten, veel familievermogen te

beschermen hadden. Doorgaans traden echter als medepartij maar twee tot vier

familieleden aan elke zijde op.

Hebben sociaaleconomische factoren een rol gespeeld bij de vormgeving van de

juridische verzorging van de langstlevende in de praktijk?

De twee grootste doopsgezinde gemeenten in de stad Groningen waren voor hun

ledengroei geheel afhankelijk van een immigratie- en geboorteoverschot. Hierdoor

waren ze gevoelig voor conjunctuurschommelingen in de stedelijke economie en

voor demografische ontwikkelingen. Afnemende immigratie, een gemiddeld hoge

huwelijksleeftijd, relatief veel onvoltooide huwelijken, veel ongehuwde lidmaten

en een aantal ernstige crises in de stedelijke volksgezondheid hebben de gemeente

van de Groninger Oude Vlamingen drastisch doen krimpen in de achttiende eeuw.

Zakelijk succes en het huwelijksgedrag van de lidmaten leidden tot accumulatie

van vermogen, vooral in de tweede helft van die eeuw. De toegenomen welstand en

verdeftiging van de sociaaleconomische bovenlaag droegen bij aan grotere sociale

verschillen binnen de gemeente, ook al waren deze onderlinge verschillen al aan

het begin van de achttiende eeuw merkbaar op de doopsgezinde huwelijksmarkt in

de stad Groningen. In 1700 was er al sprake van een sociale gelaagdheid binnen de

twee grootste doopsgezinde gemeenten in de stad. Gedurende de jaren 1699-1809

vormde een klein aantal families de bovenlaag.

Deze sociale gelaagdheid speelde een rol bij de huwelijkspartnerkeuze en dus

ook bij de verzorging van de langstlevende echtgenoot. De huwelijkspartnerkeuze

was waarschijnlijk vrij, maar in de praktijk was onmiskenbaar van belang of het

(toekomstige) vermogen van een huwelijkskandidaat de trouwlustige tijdens en na

het huwelijk in staat zou stellen om de gewenste levensstaat te (blijven) voeren. De

sociaaleconomische positie van de huwelijkspartner diende, als het kon, gelijk-

waardig of beter te zijn. Daarnaast huwden de Groninger Oude Vlamingen bij
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voorkeur niet alleen een leeftijdsgenoot, maar ook een geloofsgenoot, al nam

buitentrouw toe aan het einde van de achttiende eeuw.

Bestonden er toch sociaaleconomische verschillen tussen aanstaande echtge-

noten, dan had dit consequentie voor de inhoud van de overeen te komen

huwelijksvoorwaarden. Uit de zeer grote variatie die is aangetroffen onder

bovengenoemde algemene en bijzondere verzorgingsregelingen blijkt dat bij de

huwelijksvoorwaardenonderhandelingen zeer serieus rekening werd gehouden met

de door partijen vastgestelde onderlinge verschillen in (te verwachten) welstand

van de aanstaande echtelieden. De in het geval van een beperkte gemeenschap van

winst en verlies op te maken inventarissen verstrekten veel inlichtingen. Soms

kwam men bijvoorbeeld overeen dat de waarde van het af te geven lijfstoebehoren

van de overleden echtgenoot wel vergoed moest worden aan de ene langstlevende,

maar niet aan de andere indien die de langstlevende zou zijn. Ook blijkt bijvoor-

beeld dat de volgens verwachtingen rijkste van de twee aanstaande echtelieden, in

de ogen van betrokken partijen vaak geen extra verzorging behoefde ten koste van

nakomelingen van de overledene.

Een fraai staaltje maatwerk van een regeling zonder wederkerigheid voor

partijen was de clausule die veel gelijkenis vertoonde met het huidige verplicht

eenzijdig finaal verrekenbeding bij overlijden. De bepaling kwam vrijwel alleen

voor in combinatie met een beperkte gemeenschap van winst en verlies. Op grond

van deze clausule verkreeg één echtgenoot een aanspraak op een groter deel van

het vermogen dan waartoe hij op grond van het huwelijksgoederenregime was

gerechtigd. De andere echtgenoot verkreeg dat recht niet. Vanwege de gelijkenis

met een verrekenbeding heb ik deze clausule het ‘oud-Gronings finaal verrekenbe-

ding’ genoemd.

Overigens, niet alleen het verschil in (toekomstige) gegoedheid tussen de

aanstaande echtelieden leidde tot niet-wederkerige verzorgingsregelingen, ook

van elkaar afwijkende partijopvattingen over de mate van verzorging van de

langstlevende echtgenoot ten koste van bloedverwanten van de overledene

brachten die mee.

In de huidige tijd spelen ten slotte sociaaleconomische factoren nog steeds een

rol bij de huwelijkspartnerkeuze. Daarnaast illustreren het ‘opvullegaat’ van de

doopsgezinde familie Alring en het ‘oud-Gronings finaal verrekenbeding’ dat

zogenaamde moderne technieken ter oplossing van juridische problemen de

geesten in het verleden ook al beroerden. Er schuilt veel waarheid in de uitspraak:

‘Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is eerder al geweest.’1786

1786. Ontleend aan: C.M. Cappon, ‘Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is eerder al geweest.’

Historische kanttekeningen bij de huidige staat van het Nederlandse notariaat (Amsterdam 2010).
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Samenvatting

In 2006 verscheen het rechtshistorische proefschrift van Roes getiteld: Het naaste

bloed erfde het goed. De positie van de langstlevende echtgenoot in het Neder-

landse erfrecht bij versterf I (Deventer 2006). De auteur onderzocht de juridische

positie van de langstlevende echtgenoot. Hij bestudeerde het positieve huwelijks-

vermogens- en erfrecht, zoals dat gold op het grondgebied van het huidige

Nederland tot 1809, op verzorgingsaspecten. Auteur concludeerde dat het recht

destijds in het algemeen niet bleek te zijn ingericht op de bescherming van de

langstlevende echtgenoot.

Naar mijn mening volstaat een theoretische rechtshistorische studie niet om een

afdoende beeld te krijgen van de juridische verzorging van de langstlevende echt-

genoot in Nederland vóór 1809. Op de door Roes gelegde basis moet worden

voortgebouwdmet een onderzoek naar de juridische verzorging van de langstlevende

in de praktijk. Een dergelijk vervolgonderzoek dient niet alleen vanuit praktisch-

rechtshistorisch, maar tegelijkertijd ook vanuit sociaaleconomisch perspectief te

worden verricht. Aan deze opvatting liggen drie hypothesen ten grondslag.

De rechtspraktijk vóór 1809 kan om drie redenen anders zijn geweest dan de door

Roes onderzochte rechtsbronnen doen vermoeden. Ten eerste kunnen wettelijke

regelingen van ieder praktisch belang verstoken zijn geweest. Ten tweede mist een

rechtshistorisch onderzoek dat alleen gebaseerd is op geschreven rechtsbronnen,

juridische verzorgingsmaatregelen die niet nadrukkelijk wettelijk waren vastgelegd.

Ten derde houdt een theoretisch rechtshistorisch onderzoek geen rekening met

sociaaleconomische factoren, zoals huwelijkspartnerkeuze, die een rol kunnen

hebben gespeeld bij de vormgeving van de juridische verzorging van de langst-

levende in de praktijk. Een sociaaleconomische studie is bovendien vereist, omdat

een studie van de materiële cultuur inzicht biedt in de rol die goederen speelden bij de

juridische vormgeving van de verzorging van de langstlevende echtgenoot.

Het door mij verrichte vervolgonderzoek op zowel praktisch-rechtshistorische,

als op sociaaleconomische grondslag is nieuw. Niet eerder werd op systematische

wijze onderzoek gedaan naar de samenhang tussen het vóór 1809 geldende recht,

de toepassing van dat recht in de dagelijkse praktijk ter verzorging van de

langstlevende echtgenoot en de sociaaleconomische achtergrond van de betrokken

echtparen.

Voor dat onderzoek is kennis vereist van het recht zoals dat gold tot 1809.

Voorts zijn door echtgenoten opgestelde testamenten en overeenkomsten van

belang. Tenslotte is een prosopografisch onderzoek (collectieve biografie) nood-
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zakelijk voor de sociaaleconomische context waarbinnen echtgenoten hun juridi-

sche verzorgingsmaatregelen in de praktijk troffen.

Om deze vervolgstudie om praktische redenen succesvol te kunnen uitvoeren,

zijn op drie wijzen grote inperkingen aangebracht. In plaats van de bestudering

van:

1. het hele grondgebied van Nederland, is gekozen voor één rechtsgebied (de stad

Groningen);

2. alle echtparen, is slechts een deel van de gehuwde inwoners van dat rechts-

gebied onderzocht (alle lidmaten van één doopsgezinde stroming: de Groninger

Oude Vlamingen); en

3. de late middeleeuwen tot 1809, is de onderzoeksperiode is ingeperkt van 1699

tot 1809.

Deze multidisciplinaire vervolgstudie is een casestudy waarin huwelijksvoorwaar-

den zijn onderzocht op afspraken met verzorgingsaspecten. Voor huwelijksvoor-

waarden, niet voor testamenten, is gekozen omdat huwelijksvoorwaarden destijds

hoofdzakelijk bepalingen bevatten met in beginsel onherroepelijke erfrechtelijke

consequenties.

Het stad-Groninger huwelijks-, huwelijksvermogens- en erfrecht vormt het

kader waaraan de praktische invulling van de verzorgingsafspraken van (aan-

staande) echtgenoten is getoetst. Deze invulling is daarnaast geplaatst binnen een

sociaaleconomische context door een prosopografisch en demografisch onderzoek.

Ondanks de specifieke onderzoekspopulatie komt de religieuze context van de

verzorging van de langstlevende echtgenoot weinig aan de orde. Van specifieke

doopsgezinde opvattingen over de juridische verzorging van de langstlevende

echtgenoot is niets gebleken.

In de onderzoeksperiode 1699-1809 blijkt het stad-Groninger huwelijksvermo-

gensrecht de juridische verzorging van de langstlevende echtgenoot te begunsti-

gen, het erfrecht daarentegen juist niet. Dit recht werd door Groninger Oude

Vlamingen met vermogen als het recht van minvermogenden beschouwd, waarvan

zij bij voorkeur afweken. Op grote schaal kwamen zij in huwelijksvoorwaarden

andersluidende afspraken overeen. Voor zover deze afspraken het huwelijksver-

mogensrecht betroffen, maakten zij afspraken die vergeleken met het stadsrecht,

overwegend minder gunstig waren voor de langstlevende echtgenoten. Voor zover

deze afspraken het erfrecht betroffen, werden de langstlevende echtgenoten juist

extra bevoordeeld.

In de onderzochte huwelijksvoorwaarden werd door middel van maatwerk de

positie van de langstlevende echtgenoot geregeld. De verzorging van de langst-

levende echtgenoot werd mede bepaald door een zorgvuldige huwelijkspartner-

keuze. Vervolgens werd in de praktijk zeer serieus rekening gehouden met

onderlinge verschillen in (te verwachten) welstand van de aanstaande echtelieden.

Dit blijkt uit de zeer grote variatie die is aangetroffen onder de algemene en

bijzondere verzorgingsregelingen.
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Summary

In 2006, Roes produced a legal-historical doctoral thesis entitled ‘The closest

blood relation will inherit the good: the position of the surviving spouse in the

Dutch intestacy laws I’ (Het naaste bloed erfde het goed. De positie van de

langstlevende echtgenoot in het Nederlandse erfrecht bij versterf I, Deventer

2006). In this work the author examined the legal position of the surviving spouse.

In doing so, he looked at positive law governing matrimonial property and

inheritance as it applied in the territory of the present Netherlands up until

1809, studying it in terms of maintenance aspects. The author concluded that, in

general, the law at the time did not appear to be designed to protect the surviving

spouse.

In my opinion, a legal-historical study is not sufficient to form an adequate

picture of the legal maintenance of the surviving spouse before 1809. It is

necessary to build on the foundations laid by Roes by carrying out research into

the legal maintenance of the surviving spouse in practice. Such follow-up research

should not only be conducted from a practical legal-historical perspective, but also

from a socio-economic perspective. This opinion is based on three hypotheses.

There are three reasons why the legal practice before 1809 may have been

different to what the legal sources examined by Roes suggest. Firstly, legal

regulations may have been devoid of any practical importance. Secondly, a

legal-historical study that is based solely on written legal sources does not take

into account legal maintenance measures that were not explicitly laid down.

Thirdly, a theoretical legal-historical study does not take into account socio-

economic factors such as choice of marriage partner, which may have played a role

in the design of legal maintenance of the surviving spouse in practice. Further-

more, a socio-economic study is required, because a study of the material culture

offers insight into the role that personal effects played in the legal design of

maintenance of the surviving spouse.

The follow-up research that I conducted on the basis of both practical legal-

historical and socio-economic foundations is new. Until now, systematic research

been not been conducted into the relationship between the law that was in force

before 1809, the application of that law in daily practice in support of the surviving

spouse and the socio-economic background of the married couples involved.

Such research requires knowledge of the law such as it applied before 1809.

Furthermore, wills and agreements drawn up by spouses are also important.
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Finally, prosopographic research (collective biography) is necessary for the socio-

economic context, within which spouses encountered their legal maintenance

measures in practice.

For practical reasons, in order to be able to conduct this follow-up study

successfully, major restrictions were applied in three different ways:

1. Instead of studying the whole territory of the Netherlands, one territorial

jurisdiction (the town of Groningen) was chosen.

2. Instead of all married couples, only a section of the married inhabitants of that

territorial jurisdiction were studied, namely all members of a Mennonite

movement known as the Groningen Old-Flemish Mennonites.

3. Within a period from the late Middle Ages up until 1809, research was

restricted to the period from 1699 to 1809.

This multidisciplinary follow-up study takes the form of a case study in which

prenuptial agreements have been studied on the basis of agreements that include

maintenance aspects. Prenuptial agreements were chosen instead of wills due to the

fact that, at the time, prenuptial agreements primarily included provisions that had

what were in principle irrevocable consequences in terms of inheritance law.

The matrimonial law, matrimonial property law and inheritance law of the town

of Groningen constitute the framework within which the practical details of the

maintenance agreements for (future) spouses have been assessed. These details

have also been placed within a socio-economic context by means of a prosopo-

graphic and demographic study. In spite of the specific study population, the

religious context of the maintenance of the surviving spouse was rarely evident.

There were no signs of specific Mennonite views of the legal maintenance of the

surviving spouse.

In the research period from 1699-1809, the matrimonial property law of the

town of Groningen appears to support legal maintenance of the surviving spouse;

the inheritance law, on the other hand, does not. Groningen Old-Flemish Menno-

nites with assets considered this law to be the law of persons of limited means,

which they preferred not to apply. The majority agreed to other arrangements in the

case of prenuptial agreements. As far as these arrangements relating to matrimonial

property law were concerned, they made arrangements which, compared to city

law, were considerably less favourable to the surviving spouses. As far as these

arrangements relating to the inheritance law were concerned, the surviving spouses

actually enjoyed extra benefits.

In the prenuptial agreements, the position of the surviving spouse was settled

by means of individual arrangements. The maintenance of the surviving spouse

was also determined by the careful selection of a marriage partner. Serious

consideration was subsequently given in practice to the differences between the

expected and/or extant financial resources of the future spouses. This is evident

from the extremely large differences that can be found in the general and special

maintenance arrangements.
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Gebruikte afkortingen

ADG Archief van de Doopsgezinde Gemeente

AFB Archief van de familie Brants en aanverwante families

AHW Autobiografie Hindrik Waerma

ASSG Archief van de secretarie van het stadsbestuur van Groningen,

1594-1816

BS Burgerlijke Stand, retroacta, 1596-1877

CVD Collectie Van Delden

DGG Doopsgezinde Gemeente te Groningen

FAM Familiearchief Modderman

FM Familie Mesdag

FV Familiearchief Vissering

FVG Familie Van Geuns

Gilden Gildenarchief, 1317-1883

GOV Groninger Oude Vlamingen

HOW Herziene ordonnantie op de weeskamer 1724

HS Handschrift

HUA Het Utrechts Archief, Utrecht

Inv. nr. Inventarisnummer

NA Nationaal archief, ’s-Gravenhage

NEHA Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, Amsterdam

NG Nedergerecht in de stad Groningen

NHA Noord-Hollands archief, Haarlem

PG Praedinius-gymnasium

RA Rechterlijke archieven

RHC GrA Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, Groningen

RHCL Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht

RKD Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie, ’s-Gravenhage

r.n.r. Rood na reductie

RM Resoluties Municipaliteit

RR Resoluties Burgemeesters en Raad

SAA Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam

SNC Stads Nieuwe Constituties

UBA Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam,

Amsterdam

VDGA Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam en

rechtsvoorgangers

VDK Verzameling Duco Kuiken
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VDV Verzameling mej. De Visser, 1350-1955

VGG Volle Gerecht van de stad Groningen

VMT Van der Meulen-Taan

VPO Verzameling publicaties van de overheid, 1595-1814 (1857)

VWV Verenigde Waterlanders en Vlamingen

WNH Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland
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Verantwoording afbeeldingen

1-60, 121-122. Silhouetten, door Matthias van Geuns Jzn (1758-1839), doops-

gezind predikant te Makkum (1783-1787), Harlingen (1787-

1792) en Haarlem (1792-1828), part. bezit. De verblijfplaats van

de originelen is onbekend. Ik heb tijdens mijn onderzoek mijn

uiterste best gedaan om de rechthebbende(n) van de gebruikte

silhouetten te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf kan

aantonen dat zijn toestemming was vereist voor publicatie, dan

verzoek ik deze contact met mij op te nemen.

61. Gildekist van het bakkersgilde, door onbekende meester,

1667. Collectie Groninger Museum, foto John Stoel.

62. Zonnehoed van stro, bekleed met sits, 1750-1800. Collectie

Fries Scheepvaart Museum, Sneek.

63. Molen te Noorderhogebrug, buiten de Ebbingepoort, door Jan

Bulthuis, 1773. Collectie Groninger Museum, foto Marten de

Leeuw.

64. Zilveren tazza, door onbekende meester, 1634. Collectie

Groninger Museum, foto John Stoel.

65. Samengestelde microscoop, door Gerrit Cramer (i.e. Gerrit

Stevens Cremer) (1696-1755), Groningen, 1729-1755. Col-

lectie Museum Boerhaave, Leiden.

66. Zonnewijzer in Prinsenhof, Groningen, door Jan Luirds Do-

renbusch (1688-na 1745) en Gerrit Cramer (i.e. Gerrit Stevens

Cremer), 1731. RHC GrA, NL-GnGrA 1785-18449.

67. Interieur van een lakenwinkel, door Arend van Calcar, 1810.

Collectie Historisch Museum, Deventer.

68. Het Nieuwe Testament ons liefs Heeren Jesu Christi. Gedruckt,

naer het exemplaer van Nicolaes Biestkens, gedrukt door C.

Barlinckhof, Groningen, 1690. Bijzondere Collecties, Univer-

siteit van Amsterdam, OTM O 080-488.

69. Familie Hulshoff in tuin achter hun woonhuis aan het Akerk-

hof (thans Akerkhof 39), Groningen, door Hendrik van Teg-

gel, 1762. Part. coll., foto John Stoel.

70. Oude Boteringestraat (thans nrs. 21-27) te Groningen, voor

1710. Aquarel door B. Bueninck, naar een schilderij van

Herman Collenius. RHC GrA, NL-GnGrA 1785-3090.
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71. Het Gotisch huis, Brugstraat (thans Brugstraat 24), Groningen.

Foto John Stoel, ca 1965. RHC GrA, NL-GnGrA 1785-22744.

72. Huis van Jan Modderman (1747-1790), Noorderhaven (thans

Noorderhaven 34 ZZ), Groningen. Foto P.B. Kramer, 1912.

RHC GrA, NL-GnGrA 1785-13901.

73. Huis Oosterbroek te Eelde, zoals het waarschijnlijk voor 1830

heeft uitgezien, door J. Bekkering, 1833. Uit: G. ter Braake,

Drentse havezaten van Huis te Anssen tot Huize Westrup

(Meppel 1985).

74. Guyotplein, Groningen, tweede huis van links het woonhuis

van het echtpaar De Gavere-van Olst. Foto P.B. Kramer, 1909.

RHC GrA, NL-GnGrA 1785-7320.

75. Geheel links: Sichtermanhuis, Ossenmarkt (thans Ossenmarkt

4-6), Groningen. Foto P.B. Kramer, ca 1900. RHC GrA, NL-

GnGrA 1785-1793.

76. Hoge der A, met visbanken, gezien naar het zuiden, door Jan

Bulthuis, 1773. Collectie Groninger Museum, foto Marten de

Leeuw.

77. Hoge der A (thans Hoge der A 16-22), Groningen, door Arend

van Calcar, begin 19e eeuw. Collectie Historisch Museum,

Deventer.

78. Wortelnoten kast van de familie Modderman, door onbekende

maker, 1725-1750. Collectie Groninger Museum, foto John

Stoel.

79. Berend van Olst Azn (1748-1806), door onbekende meester,

1790-1806. Foto, Collectie RKD, IB 122280, Den Haag.

80. Neeltje Taan (1755-1798), gehuwd met Berend van Olst Azn,

door onbekende meester, 1790-1798. Foto, Collectie RKD, IB

122279, Den Haag.

81. Grietje van Olst (1776-1844), gehuwd met Pytter de Gavere,

door onbekende meester, 1800-1805. Foto, Collectie RKD, IB

122270, Den Haag.

82. Pytter de Gavere (1763-1814), door onbekende meester, 1790-

1800. Foto, Collectie RKD, IB 122269, Den Haag.

83. Izaak van Delden (1664-1728), door Jan Abel Wassenbergh

sr., 1720, originele afmetingen afbeelding: 101,5 x 82 cm.

Collectie Groninger Museum, foto John Stoel.

84. Sara de Booser (1668-1743), gehuwd met Izaak van Delden,

door Jan Abel Wassenbergh sr., 1720, originele afmetingen

afbeelding: 101,5 x 82 cm. Collectie Groninger Museum, foto

John Stoel.

85. Jan van Delden (1700-1770), door Jan Abel Wassenbergh sr.,

1731, originele afmetingen afbeelding: 79 x 64 cm. Collectie

Groninger Museum, foto John Stoel.
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86. Sophia de Booser (1704-1758), gehuwd met Jan van Delden,

door Jan Abel Wassenbergh sr., 1731, originele afmetingen

afbeelding: 79 x 64 cm. Collectie Groninger Museum, foto

John Stoel.

87. Abraham Izaaks Hulshoff (1735-1821), door Fridericus Carolus

de Hosson, 1780. Part. coll., foto René Gerritsen.

88. Martje Berends Wouters (1741-1791), gehuwd met Abraham

Izaaks Hulshoff, door Fridericus Carolus de Hosson, 1780.

Part. coll., foto René Gerritsen.

89. Prof. dr. Matthias van Geuns (1735-1817), door August

Dietzer, 1775-1799. Foto, Collectie RKD, IB 111489, Den

Haag.

90. Sara van Geuns-van Delden (1739-1809), gehuwd met prof.

dr. Matthias van Geuns, door August Dietzer, 1775-1799.

Foto, Collectie RKD, IB 111490, Den Haag.

91. Jan Lemker van Breda (1747-1773), door Adriaen Thim,

1773. Foto, Collectie RKD, IB 89481, Den Haag.

92. Antonia Forsten (1753-1806), gehuwd met mr. Toncko Mod-

derman, eerder met Jan Lemker van Breda, door Adriaen Thim

(toegeschreven), ca. 1773. Foto, Collectie RKD, IB 89482,

Den Haag.

93. Mr. Toncko Modderman (1745-1802), door Jacobus Buys,

1778. Foto, Collectie RKD, IB 89495, Den Haag.

94. Jan Modderman (1747-1790) en Angelique Esther Elin (1754-

1844), door Jacobus Buys, 1777. Foto, Collectie RKD, IB

89494, Den Haag.

95. Geertje van Olst (1763-1800), geh. met Harm Jan van Bolhuis,

door onbekende meester. RHC GrA, NL-GnGRA 818-22923.

96. Harm Jan van Bolhuis (1766-1824), door onbekende meester.

RHC GrA, NL-GnGRA 818-22922.

97. Teunis Izaaks Hulshoff (1743-1817). Anoniem silhouet. Part.

coll.

98. Paulus Laman (1668-1747), door onbekende meester, 1700-

1750. Collectie Groninger Museum, foto John Stoel.

99. Corpus der Groninger rechten (Groningen 1735). Bijzondere

Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM O62-663 (1).

100. Attestatie Willem Geerts van Olst (1707-1780) en Grietje

Pieters (1707-na 1780). SAA, toegang 1120, VDGA, inv. nr.

1471, Stukken houdende huwelijksproclamaties te Barsinger-

horn, Emden, Groningen, Hoorn en Westzaan, 1684-1754.

101-103 ‘Belyinge’ huwelijksvoorwaarden van Harmen Roelefs Rose-

boom (gest. 1787) en Jantien Meijnders (gest. 1754). RHC

GrA, toegang 1534, VGG, inv. nr. 3575, Minuten en con-

cepten van akten, 2 januari 1734-30 juni 1734: d.d. 30 april

1734.
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104. Verzegelde huwelijksvoorwaarden van Harmen Roelefs Rose-

boom (gest. 1787) en Jantien Meijnders (gest. 1754). RHC

GrA, toegang 1501, Verzameling losse stukken Gemeente-

archief Groningen (1), 1206-1980, inv. nr. 453, Akte van

huwelijkse voorwaarden van Harm Roelefs Roseboom en

Jantien Meijnders, foto Dirk Fennema.

105. Aankondiging ondertrouw Jouke Hesseling Hzn (1745-1799)

en Catharina Boon (gest. 1778), 1771. NHA, toegang 138,

VMT, inv. nr. 104, Ingekomen brieven bij Claas Taan.

106. Med. dr. Jacob van Geuns (1769-1832), toegeschreven aan

Wessel Lubbers, 1802. Foto, Collectie RKD, IB 108585, Den

Haag.

107. Regina Christina Voombergh (1774-1821), gehuwd met med.

dr. Jacob van Geuns. Toegeschreven aan Wessel Lubbers,

1802. Foto, Collectie RKD, IB 108586, Den Haag.

108. Heiltje Hesselink (1791-1875), gehuwd met Jan Mattheus

Hesselink. Foto J.H. Egenberger, ca. 1864. RHC GrA, NL-

GnGRA 1990-197.

109. Harmen Barlagen (1701-1764), door Luitjen Jacobs van der

Werf, 1760. Part. coll.

110. Fennigje van Calcar (1708-1783), gehuwd met Harmen Bar-

lagen, door Luitjen Jacobs van der Werf, 1760. Part. coll.

111. Grietje Barlagen (1737-1804), gehuwd met Izaak Bussemaker,

door onbekende meester, 1775-1799. Collectie Museum Bus-

semakerhuis, Borne.

112. Izaak Bussemaker (1740-1792), door onbekende meester,

1775-1799. Collectie Museum Bussemakerhuis, Borne.

113. Jantje Izaaks Hulshoff (1746-1805), gehuwd met Berend

Wouters. Anoniem silhouet, 1775-1799. Foto, Collectie

RKD, IB 95555, Den Haag.

114. Berend Wouters (1743-1818). Anoniem silhouet, 1775-1799.

Foto, Collectie RKD, IB 95554, Den Haag.

115. Huwelijksbord van Abraham Izaaks Hulshoff (1735-1821) en

Martje Berends Wouters (1741-1791). Delfts aardewerk, door

‘t Fortuyn, maker Johan Herman Frerkingh, 1769. Collectie

Groninger Museum, foto Marten de Leeuw.

116. Pier Zeper (1761-1845), door Willem Bartel van der Kooi,

1823. Collectie Fries Museum, Leeuwarden.

117. Fenna Hesselink (1779-1848), gehuwd met Pier Zeper. Door

Willem Bartel van der Kooi, 1826. Collectie Fries Museum,

Leeuwarden.

118. Zilveren gedenkpenning bij het 25-jarig huwelijksfeest in

1795 van Berend Wybes Wouters (1743-1818) en Jantje Izaaks

Hulshoff (1746-1805). Collectie Fries Scheepvaart Museum,

Sneek.
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119. Jacob Haksteen (1744-1809), door onbekende meester, 1775-

1799. Foto, Collectie RKD, IB 934057, Den Haag.

120. Pieter Klomp (ca. 1760-1832), door onbekende meester. RHC

GrA, NL-GnGRA 1785-27825.

123 Verm. Arend van Gelder (1764-1798), door C. Bavink, 1792.

Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam,

P 00013590.

124. Izaak Wopkes Molenaar (1776-1835), door L.A. Vincent, ca.

1835. Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam,

P 00015950.

125. Jacobus David Vissering (1774-1846), door anonieme meester.

RHC GrA, NL-GrGNA 1785-27826.

126. Simon Pieters Blaupot (1781-1867), door onbekende foto-

graaf, ca. 1865. RHC GrA, NL-GnGRA 1990-193.

127. Quirina Mathilda Tersier (1775-1841), gehuwd met Louis

Wichers, door onbekende meester, 1825-1849. Foto, Collectie

RKD, IB 85888, Den Haag.
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Bijlage 1: Alba academica

Album academicum van het atheneum illustre en van de Universiteit van

Amsterdam (Amsterdam 1913).

Album promotorum academiae franekerensis (1591-1811). Samengesteld door

Th.J. Meijer (Franeker 1972).

Het album promotorum van de academie te Harderwijk. Bewerkt door O. Schutte

(Arnhem 1980). Werken uitgegeven door ‘Gelre’, vereniging tot beoefening van

Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht 36.

Album promotorum academiae Rheno-Trajectinae 1636-1815. Samengesteld door

F. Ketner (Utrecht 1936).

Album studiosorum academiae franekerensis (1585-1811, 1816-1844). Onder

redactie van S.J. Fockema Andreae en Th.J. Meijer (Franeker 1968).

Album studiosorum academiae Gelro-Zutphanicae MDCXLVIII-MDCCCXVIII.

Samengesteld door D.G. van Epen (’s-Gravenhage 1904).

Album studiosorum academiae Groninganae. Uitgegeven door het historisch

genootschap te Groningen [bevat tevens de promoties aan de Groninger univer-

siteit] (Groningen 1915).

Album studiosorum academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV

(’s-Gravenhage 1875).

Album studiosorum academiae Rheno-Traiectinae MDCXXXVI-MDCCCLXXXVI

(Utrecht 1886).

Slee, J.C. van, De illustere school te Deventer 1630-1878 Hare geschiedenis,

hoogleeraren en studenten, met bijvoeging van het album studiosorum

(’s-Gravenhage 1916).
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Bijlage 2: 47 Weeskamerinventarissen
wegens vermogensonderzoek1787

1700/31, Carst Jans; 1702/41, Jacob Derks Huizinga; 1706/11, Pieter Derks

(Medendorp); 1707/42, Hindrik ten Cate; 1713/3, Gerrit Mattheussen van Calcar;

1715/3, Grietje Sijgers wed. Derk Hindriks (Beerta); 1716/29, Jan Heerkes; 1720/

31, Jan Pieters Dijk; 1721/47, Antonie Deknatel; 1722/65, Willem de Booser;

1722/88, Jan Jobs; 1724/43, Derk Jans Backer; 1725/48, Casper Luies; 1726/12,

Harm Fransen; 1726/26, Pieter Tammes Huizinga; 1726/31, Gerrit Reints Beerta;

1726/36, Luitje Everts; 1726/40, Abraham Berends Hulshoff; 1727/12, Pieter

Arends Dijk; 1727/23, Gerrit van Delden; 1728/61, Onne Roelofs; 1728/66, Claas

Rintjes Verver; 1729/10, Harmen Barlagen; 1730/36, Jacob Pieters (Saaxuma);

1730/37, Jacob Willems Hesselink; 1730/77, Gerrit Lamberts Knijpinga; 1731/11,

Focke Roelofs; 1731/12, Willem Harckes; 1732/19, Aldert Syrts Dijk; 1735/7,

Derk Marna; 1735/47, Ate Roelofs Swart; 1737/15, Abraham Berends Hulshoff;

1737/37, Luitje Melles; 1739/37, Alle Pieters Medendorp; 1739/48, Steven Jans

van Geuns; 1740/29, Gerrit van Delden; 1745/10, Willem Arends Hesselink; 1747/

16, Frederik ten Cate; 1748/12, Derk Teunis; 1767/6, Albert Jacobs Hesselink;

1769/6, Abraham Izaaks Hulshoff; 1774/3, David Rudolfs; 1779/14, Jan Simons

Blaupot; 1782/3, Pieter Tijssen Buitenwerff; 1795/30, Cornelius Cremer; 1796/24,

Claas Heertes Bakker; 1799/22, Teunis Teunis Hulshoff.

1787. De weeskamerinventarissen over de periode 1700-1809 zijn te vinden in: RHC GrA, toegang 1462,

Weeskamer, 1613-1835, inv. nrs. 40-75 en 130-144, Inventarissen van boedels bij de weeskamer

opgegeven.
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Bijlage 3: 46 Weeskamerinventarissen
wegens boekenonderzoek1788

1695/34, Hindrik Adams; 1699/32, Albert Feijes; 1702/16, Wijtse Lieuwes; 1703/

42, Carst Jans; 1705/41 Toncko Jans Modderman; 1707/42, Hindrik ten Cate;

1709/7, Harmen Jans; 1712/36, Gerardus Risemius; 1713/28, Adriaan Clasens

Swart; 1715/3, Grietje Sijgers wed. Derk Hindriks (Beerta); 1716/29, Jan Heerkes;

1720/31, Jan Pieters Dijk; 1722/3, Harm Fransen; 1722/82, Sjoerd Jenties; 1722/

88, Jan Jobs; 1723/21A, Pieter Tammes Huizinga; 1726/31, Gerrit Reints Beerta;

1726/40, Abraham Berends Hulshoff; 1727/9, Jan Benes Cremer; 1727/12, Pieter

Arends Dijk; 1727/23,Gerrit van Delden; 1728/53 Hindrik Gerrits ten Cate; 1728/

61, Onne Roelofs; 1729/34, Derk Marna; 1730/11, Mete Jacobs; 1732/57, Aldert

Syrts Dijk; 1734/63, Willem Harckes; 1734/64, Peter Wolters; 1737/20, Jan Teunis

ten Cate; 1737/37, Luitje Melles; 1739/48, Steven Jans van Geuns; 1740/61, Jacob

Pieters Saaxuma; 1745/10, Willem Arends Hesselink; 1747/16, Frederik ten Cate;

1754/35, Jan Pieters Bakker; 1758/41, Berend Bavink; 1759/30, Gerrit van

Delden; 1760/32, Willem Luitjes Twijnder; 1770/13, Derk Spoor; 1774/3, David

Rudolfs; 1776/6, Claas Heertes Bakker; 1779/14, Jan Simons Blaupot; 1795/32,

Freerk Dubbelboer; 1782/3, Pieter Tijssen Buitenwerff; 1796/24, Claas Heertes

Bakker;

alsmede:

RHC GrA, toegang 2428, NG, inv. nr. 180, fol. 8 (Egbertus Vlijtsius, 1737)

1788. De weeskamerinventarissen over de periode 1700-1809 zijn te vinden in: RHC GrA, toegang 1462,

Weeskamer, 1613-1835, inv. nrs. 40-75 en 130-144, Inventarissen van boedels bij de weeskamer

opgegeven.
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Bijlage 4: Namenlijsten van
doopsgezinde vermaners en diakenen in
de stad Groningen1789

Vermaners Groninger Oude Vlamingen, Groningen

Naam: Verkozen:

Brixius Gerrits: (1566)

Arend Jans Block (1610-1679): vóór 1666, tot 1679

Oudste: vóór 1679, tot 1679

Gozen Berends (ca. 1630?-1704): 1699, tot 1704

Derk Alles (1639-1711): 1666, tot 1711

Oudste: 1679, tot 1711

Fedde Idskes (1660-1693):

Jan Berends (ca. 1640?-1689/90): in of vóór 1687

Willem Jacobs Hesselink (1648-1720): in of vóór 1694, tot mog. 1720

Alle Derks (1670-1733): 1699, tot 1733

Oudste: 1711, tot 1733

Egbert Pieters (ca. 1670?-ca. 1722-24): in of vóór 1711, tot ca. 1722-24

Derck Jans Backer (1670-1761): in of vóór 1706, tot 1706

Pieter Folkerts (ca. 1676-1756): 1716, tot wrs. 1749

Oudste: in of vóór 1726, tot 1756

Algemeen Opziener: (1755), tot 1756

Teunis Freriks (1675-1747): 1725, tot mog. 1747

Laurens Warners (Nordena) (1685-1757): 1725, tot 1757

Jacob Willems Hesselink (1684-1768): 1725, tot ca. 1733?

Aldert Syrts Dijk (1699-1779): 1733, tot 1779

Abraham Hindriks Scholtens (1709-1785): in of vóór 1768

Alle Pieters Medendorp (ca. 1705-1756): 1733, tot 1756

Harmen Scholtens Hzn (1703-1774): 1737, tot 1774

Algemeen Opziener: 1755, tot 1774

Willem Arends Hesselink (1707-1768): 1753, tot mog. 1768

Frerik Freriks van der Boogh (1722-1801): 1753, tot 1801

Beroepen:

Roelof Heuning (1727-1804): 1771, tot 1804

Pieter Klomp (ca. 1760-1832) (afb. 120): 1798, tot 1832

1789. De lijsten in deze bijlage pretenderen geen volledigheid.
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Diakenen Groninger Oude Vlamingen, Groningen

Naam: Verkozen:

Hindrik van Calcar (ca. 1649-1694): in of vóór 1679, tot 1694

Berend Feddes (1625-1691/2): in of vóór 1679, tot circa 1690

Pieter Stoffers (Meringa) (ca. 1640-na 1707): in of vóór 1690, tot in of na 1696

Alewijn Pieters (ca. 1640?-1703/4): in of vóór 1696

Derk Hindriks Beerta (ca. 1640?-1705/06): in of vóór 1695

Jan Gosses Dikland (ca. 1660?-1725): in of vóór 1693, tot 1725

Joris Simons (ca. 1665-1740): in of vóór 1719, tot na 1733

Peter Derks (Medendorp) (1677-1737): in of vóór 1724, tot 1737

Pieter Jans Backer (ca. 1680?-1736): in of vóór 1729, tot 1736

(wrs.) Luitje Everts (ca. 1680?-1739): in of vóór 1729

Jan Luirts Doornbusch (1688-na 1745): 1733, tot 1745 (‘gecensureerd’)

Harmen Geerts Alring (ca. 1702-1761): 1737, tot 1761

Berend Geerts van Olst (1702-1772): 1737, tot 1772

Frerik Freriks van der Boogh (1685-1746): 1737, tot 1746

Izaak Alles Miedema (1696-1781): 1747, tot 1781

Gerrit Garbrands Arkema (1702-1764): 1747, tot 1764

Berend Abrahams Hulshoff (1706-1793) (afb. 69): 1764, tot mog.1793

Klaas Gerrits Bleeker (1734-1815): 1783, tot ?

Willem Jacobs Hesselink (1752-1803): 1802, tot mog. 1803

Mattheus Jacobs Hesselink (1743-1807) (afb. 7): 1804, tot mog. 1807

Albert Jacobs Hesselink (1733-1802): 1780, tot mog. 1802

Teunis Derks van Delden (1737-1804): verkozen 1780

Pieter Arends Volmer (1722-1781): verkozen 1764, tot 1781

Izaak van Delden Jzn (1742-1819) (afb. 121): verkozen 1783, tot 1812

Arend van Olst Bzn (1746-1826) (afb. 122): verkozen 1802, tot mog. 1826

Hindrik Bolte Wzn (1756-1834): verkozen 1804. tot mog. 1834

Vermaners Verenigde Waterlanders en Vlamingen, Groningen

Naam: Verkozen:

Pieter Derks Botterman (ca. 1650?-1721): vóór 1690

Sijwert Fransen (ca. 1654?-1725): vóór 1690

med. dr. Gerardus Risemius: vóór 1698

Eppo Botterman (1678-1756): 1700, tot 1714 herkozen in 1725 tot 1756

med. dr. Adriaan Clasens Swart (gest. 1712): 1704

Antonie Deknatel (ca. 1687?-1755): 1716

Lucas Jurriens (Grashuis?): 1716

Pieter Bavink: 1728

Naam: Beroepen:

Jacobus Rijsdijk (1694-1744): 1729, tot 1742

Jan Pieters Rekker: 1749, tot 1751

Jan Kromhuizen (gest. 1754): 1751, wrs. tot 1754

510

BIJLAGE 4: NAMENLIJSTEN VAN DOOPSGEZINDE VERMANERS EN DIAKENEN IN DE STAD GRONINGEN



Egbertus Hoekstra (ca. 1724-1798): 1754, wrs. Tot 1795 1770 beroepen bij de Gro-

ninger Oude Vlamingen te Groningen, maar heeft

bedankt
1790

Arend van Gelder (1764–1798) (afb. 123): 1795, tot 1798

Willem Nieuwenhuis (ca. 1774–1806): 1798, tot 1806

Isaak Wopkes Molenaar (1776-1835) (afb. 124): 1806, tot 1808

Jacobus David Vissering (1774–1846) (afb. 125): 1809, tot 1846

Diakenen Verenigde Waterlanders en Vlamingen, Groningen

Naam: Verkozen:

Jan de Booser (1634–1714): ca. 1674, tot 1714

Derk Clasens: in of vóór 1698

Izaak van Delden (1664-1728) (afb. 83): 1720, tot 1728

Abel Cornelis (van der Meer) (ca. 1685?-na

1725):

1720, tot na 1725

Gerrit Lamberts Knijpinga (ca. 1695?-1752): 1723

Joost Denijs (na 1692-1773): 1728

Abel Thomas Langerhuizen (ca. 1700?-1770): 1728, tot 1749

Jan van Delden (1700-1770) (afb. 85): 1747

Frederik de Booser (1696-1757): 1747

Izaak de Weert (ca. 1710?-1776): 1750

Gerrit Denijs (na 1692-1795): 1750, tot 1778

Abraham Deknatel (1711-1775): 1757

Roelof Ates Swart (ca. 1720?-1793): 1757, tot 1778

Jan Simons Blaupot (ca. 1743-1813): 1773

Willem Deknatel (1745-1817): 1776

Pieter van Bergen (1744-1816): 1776

Coenraad Verver (1740-1802): 1783

Predikanten Verenigde Doopsgezinde Gemeente, per 1809

Naam:

Pieter Klomp (ca. 1760-1832) (afb. 120): afkomstig van de Groninger Oude Vlamingen

(1809)

Jacobus David Vissering (1774-1846) (afb. 125): afkomstig van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen (1809)

Diakenen Verenigde Doopsgezinde Gemeente, per 1809

Naam:

Izaak van Delden (1742-1819) (afb. 121): afkomstig van de Groninger Oude Vlamingen

(1809)

Arend van Olst Bzn (1746-1826) (afb. 122): afkomstig van de Groninger Oude Vlamingen

(1809)

Hindrik Bolte Wzn (1756-1834): afkomstig van de Groninger Oude Vlamingen

(1809)

1790. J. Hartog, ‘Uit de aanteekeningen van Joannes Cuperus’, 90.
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Pieter van Bergen (1744-1816): afkomstig van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen (1809)

Willem Deknatel (1745-1817): afkomstig van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen (1809)

Jan Simons Blaupot (ca. 1743-1813): afkomstig van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen (1809)
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120. Pieter Klomp (ca. 1760-1832).

Collectie RHC GrA.

121. Izaak van Delden (1742-1819),

geh. met Menje van Olst. Part. coll.

122. Arend van Olst Bzn (1746-1826),

geh. met Grietje Garbrands Arkema.

Part. coll.

123. Verm. Arend van Gelder (1764-

1798). Bijzondere Collecties, Universi-

teit van Amsterdam.
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124. Izaak Wopkes Molenaar (1776-

1835). Bijzondere Collecties, Universi-

teit van Amsterdam.
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125. Jacobus David Vissering (1774-1846). Collectie RHC GrA.
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126. Simon Pieters Blaupot (1781-1867). Collectie RHC GrA.

Van de gefotografeerde doopsgezinde lidmaten in de stad Groningen was Blaupot,

voor zover bekend, het eerst geboren.
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127. Quirina Mathilda Tersier (1775-1841), gehuwd met Louis Wichers. Collectie

RKD, Den Haag.

Tersier was de laatste lidmaat die in de gemeente van de Groninger Oude

Vlamingen werd opgenomen. Kort daarna ging de gemeente samen met die van

de Verenigde Waterlanders en Vlamingen.
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Bijlage 5: Selectie van artikelen uit
de kerkenorde der stad Groningen,

vastgesteld den 16 september MDXCIV1791

Art. 59: Van kundinge & to samen gevinge der gener soo sick in die Ehe
begeven
Wan sich eenige willen to den echten staet begeven, die sullen te voren onsen

Secretarium anspreken, & goede bekante luiden met sich brengen, en den

Secretario onderrichtinge doen, oft sy sich nae Godes woort, & wereltlicke rechten

hylicken mogen. Ende wan wy befinden, dat sy to saemen hylicken mogen, sal die

Secretarius die naemen aen den Dienaren senden, & sollen sie als dan op drie

Sondagen opentlick van dem Predighstoel verkundigt werden. Ende so verre dan

neene verhinderinge voorgebracht wort, mogen sie nae der forme der H. Christ-

licken kercken so samen gevoecht worden. Wel verstaende, dat sie niet heime-

licken in den huisen, ofte anders waer, sonder alleen in der Kercken voor dem

aensicht der Gemeente sollen tho samen gegeven worden.

Art. 60: Van to samen gevinge deren, die niet op eenen ort wonen
Wan die proclameerden niet op eenen ort woonen, sal die Prediger sie niet to

samen geven, hy hebbe dan genoechsaem tuichenisse, dat sie aen dem ort, daer sy

woonachtich, ordentlick op drie Sondagen van dem Predighstoel afgesproken syn,

& dat daer niet tegen gebracht is.

Art. 61: Van een Boeck der contraherender Eheluiden to holden
Het sal oock in een ieder Kercken een Boeck geholden worden, daer inne die

naemen der jenigen, die sich to den Echten staet begeven, geschreven, & tho

stediger gedachtenisse bewaeret worden.

Art. 62: Waer her tho soecken, wat in Ehe saecken to bemerken
Wat sonst in den Ehesaecken aen to mercken & to holden sy, sal een ieder Prediger

uit den Conclusionibus Synodorum Dordracenae, Middelburgensis, & Hagensis;

Item ex libro Bezae de divortiis & anderen Boecken, & het also maecken, dat alles

ordentlick & stichtelick toe gaet.

1791. H.H. Brucherus, Geschiedenis van de opkomst der Kerkhervorming in de Provincie Groningen, tot

aan het jaar 1594, gevolgd door de geschiedenis van de vestiging der Kerkhervorming in dezelfde

Provincie, tot aan de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 . Uit echte stukken

zamengesteld (Groningen 1821) 425 e.v.
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Bijlage 6: Selectie van artikelen uit het
stadboek (1425)1792

LIBER II:
Art. 1 (Liber II): Van erfdele vader ende moder
Vader endemoder die eruet op hore kinder / E!n die sone veruaet die dochter e!n sie sullen

se bodelen bi vrende rade / also verre als sie doen bi vrende rade / E!n die naeste vrende

e!nmaghe sullen wesē twe die naeste manne van des vader sijde / E!n twe de naeste māne

van der moder sijde / E!n de sones e!n sulle ne ghene guede van horē oldere guede

verkopen of vertyen eer dan se horen susteren wtwisinghe of wisheit ghedaen hebben

voer hoere bodelinge van wegen hore oldere guede / E!n dat bi rade der vrende vorscreuē

/ E!nwaert dat die soens mitten vrendē niet eens en konden werden so sal dat staen to des

rades segghē e!n hore ontkēninghe. E!n waerd dat de soens yenighe guede verkoften ofte

andere verteghē hadden eer den susterē hore bodelinghe bewiset is als vorscreuvē is dat

sal wan waer wesen den ghenen die dat ghekoft heuet of anders daer mach an ghekomē

wesen ōme dat die dochteren ōmerhore bodelinghe eghen van hore oldere guede

Art. 2 (Liber II): Noch vā erfdele vad. en mod.
Ende soens kindere veruaet die dochtere die wt ghebodelt sijn mer dochte. die

onghebodelt sijn die nemet elkerlic also vele als eens soens kindere oec wo vele

der sint / E!n heuet der sonen mengher wesen so nemet elc paer kindere also vele

als ene dochter onghebodelt / Dat ene kint eruet op dat ander / E!n nicht op vader e!n

moder / e!n de broder veruaet de suster / mer ware se half brodere of half sustere soe

eruenden sie op vader e!n moder e!n vul sibe veruaet half sibbe like na.

Art. 3 (Liber II): Vā erfdele half brod. & suster
Half brodere e!n half susteren de delen e!n boren hore half brodere e!n hore half

susterē erfnisse e!n guede al ghelike / Also dat also ghboren mach dat daer ghemant

sibbere en is.

1792. Tekst ontleend aan: Het stadboek van Groningen van het jaar 1425 naar het oorspronkelijke

handschrift afgedrukt en met ophelderende aanmerkingen uitgegeven door het genootschap Pro

Excolendo Jure Patrio (J. de Rhoer ed.) (Groningen 1828)
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Art. 4 (Liber II): Van erfdele
Soe waer een man e!n ene vrouwe winnet kindere echtelike e!n die kindere steruet

also dat daer noch soens kindere noch dochtere kinder achter bleuen en sint / so

eruet de man op die vrouwe / e!n de vrouwe op den man.

Art 5 (Liber II): Van erfdel
Alde vader e!n older moder de eruet op soens kindere e!n nicht op sustere e!n

brodere e!n ne waren daer ne ghene soens kinder so eruedē se op dochter kinder

ende nicht op suster of broder mer waren daer dochte. so eruēden se op de

dochteren e!n niet op dochter kindere.

Art. 6 (Liber II): Van erfdele
Soe wan een kint steruet sunder vader e!n mod. so nemet sijn erue des vaders

broder e!n der moder broder / E!n niet des vader suster e!n der moder suster / E!n

noch olde vader noch olde moder / Mer waer een oem bi ener sijde / E!n ene moye

bi der ander sijde / So solde men dat erue like en twe delen / Allene dat menigher

ware an ener sijde dan an die ander sijde / waer oech die oem e!n die moye van

haluer sibbe soe waren die olde vader e!n olde moder rechte eruende / E!n waren

daer twe vorē baren of meer sunder oem of moye of sunder olde vader ofte olde

moder so eruet de ene vore barē op den anderē e!n nicht op den ouer oem noch op

de ouer moye.

Art. 7 (Liber II): Van erfdele
Een kint en mach ne gheen erue betalen et en kome to kerken leuendich voer den

priester e!n voer die vadderen e!n dat en moet nement behinderen.

Art. 8 (Liber II): Van so waer man ende wijf echtelike vgadert so is oer guet
half e!n half
In den iaer ons herē do mē screef dusent drehondert vier e!n tseuentich op sente

peters dach ad cathedram do ouerdroech die raed mit der wijsheit vā der stad so

waer een mā na desen daghe nemet ene vrouwe of ene ioncfrouwe e!n echteliken

beslapet so sal hoer beider guet wesen half e!n half / Also vro als hie sie beslapē

heuet.

Art. 9 (Liber II): Van erfdele
Soe waer een man e!n ene vrouwe kindere to samen hebbē steruet de man so sal de

vrouwe e!n die kindere dat guetlike delen / Mer die vrouwe nemet hore daghelikes

cleder toe voren daer se daghelikes mede to kerken gaed / E!n wo langhe dat gued

onghedeelt is so wat coste daer van gaed van na daden of van kinderen to bodelē

dat solen se ghelike gheldē / Storue die vrouwe soe waert vanden manne oec also

e!n he name sijn wapen e!n alle sine cledere te voren.

Art. 10 (Liber II): Van erfdele
Soe waer een man e!n ene vrouwe guet wt gheuen horē sone de een wijf nemet so

wāner de olderē steruē so sullē die ander brodere also vele guedes na op boren ofte

daer also vele is.
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Art. 11 (Liber II): Van erfdele daer mē de erfghenamē niet en weet
Ienich persoen de b!ynen groninghe steruet ende guet achter latet ende men sine

erfgenamen niet en weet / su sullē die borghermestere e!n raed hem des guedes

onderwinden e!n latent to samen bliuen al wanter tijt de erfghenamē na komē of

setten daer twe to de dat guet verwaren e!n latē die daer to swerē / E!n komet daer

niemant bynnen iaers na / So makent seet to ghelde de daer to sat sijn / En leuerē

den borgermeisters e!n die legghent in die stad kiste / E!n de raden daer voer alse

mene dat beste sij ter erfghenamen behoef of se komē b!ynen tien jaeren.

Art. 12 (Liber II): Van erfdele
Soe waer ene wedue heuet enē sone e!n manet e!n w!ynet dochtere ende dan steruet:

so sal hoer eerste sone mit dē laterē manne like de ioncfrouwē wt bodelen / e!n hore

noetdruft mede besorghē al wanter tijt dat se hē seluen behelpen kunnē / En dat bi

den naestē vrunde rade van elker sijde twe de naeste manne daer to ghenomen in

als sulker wise als voer inden eerstē artikel van erfdele ghescreuen staet / van enē

wedewer de een wijf nemet salt oec also wesen.

Art 13 (Liber II):
Soe waer ene wedewe heuet enē sone e!n mannet e!n wynet dochterē e!n oec sonē e!n

dan steruet so sal hoer eerste sone e!n hoer latere sone like mit den latere māne die

ioncfrouwen wt bolē en hoer noetdruft mede besorghen al wanter tijt dat se hem

seluē behelpen kunnē / E!n dat bi den naestē vrondē rade van elker sijde twe de

naeste māne daer to ghenomē in al sulker wijse als voer inden eerstē artikel van

erfdele ghesc. staet / van enē wedewer de een wijf nemet sal oec also wesē.

Art. 14 (Liber II): Van erfdele
Heuet een man ende vrouwe dochtere e!n neghenen sone e!n bodelt ene dochter of

menigher vte so solen de ioncfrouwen de onghebodelt sijn alsoe vele na op boren

of daer so vele is.

Art. 15 (Liber II): Van erfdele
Soe waer een man of ene vrouwe van horē kinderen mit der kost ghescheden sijn

of een broder van den ander of een sust. van der ander de delen hoer varende guet

bynen den iare / Daer na so en darf de clucht daer niet o tugē.

Art. 16 (Liber II): Van onechte kinde
Kindere die ghewōnen e!n gheboren wordē buten der hiligher echscap van enē

vrien vader e!n vā ener vrien moder de onbelast sijn vander hiligher exscap dat

heten / filij naturales de en moghen ghene erfnisse nemē vandes vaders guede noch

van sinē vrunden noch vander moder vrunde / dan van der moder allene / In

alsulker wijse als na ghescreuē staet mē ist dat die vader e!n de mod. sich

vergadderē inder hilig exscap na ghesatte der hiligher kerkē daer mede wordē de

kindere vollen komen echte / E!n daer na moghē de kindere erfnisse nemen e!n

boren van horē vader e!n modere e!n vā horē vrenden e!n maghē ghelike den kindere

de se na moghē w!ynen inder echscap.
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Art. 17 (Liber II): Van monikē e!n nōnen kindere e!n der ghelike
Kindere de gheboren worden de damnato coitu / dat sint de kinderen de van

moniken of vā nōnen of van papē of van anderen gheestelikē luden ofte van mene

wiuen inden bordele huse ghewonnen worden ofte de in adulterio / dat is die an

ouerspil ghewōnen worden / Dese en sullē ne ghene erfnisse nemē ofte boren van

horen vadere noch van hore modere / Noch van hores vaders e!n moders vrunde

ende maghe / E!n de kinde sullen niet meer hebbē dā hem hoere oldere geuē.

Art. 18 (Liber II): Van kindere de egē lude w!ynen
Kindere de ghewonnē worden van eghenē luden inder hiligher exscap de en sullen

neghene erfnisse moghē ontfangen van horen vrien vrunden en maghen.

Art. 19 (Liber II): Van erfdele keues kinde
Keues kindere de steruen sonder echte erue de sullen hoer to wōnen guet eruen

totten moder sijde / E!n nicht to des vader sijde / Men is den keues kindere guet van

des vadere sijde ghegheuen dat sullen si eruē in al sulker wise also in den naesten

articule hier na ghescreuen staed.

Art. 20 (Liber II): Van wo mē keues kinde. guet weder gheuen
Soe waer men keues kinderen guet geuet steruet sie sonder echten eruē so sal dat

gued dat hem ghegheuen is weder komen op den vader of op des vaders vrent e!n

nicht op der moder vrent.

Art. 21 (Liber II): Van older lose kinderen
Soe waer olderlose kindere sint of de vormontschap bederuē so sal men nemen vijf

de naeste maghe sijn of swagere beide van des vader side e!n vander moder sijde /

E!n van den viuen sal de raed enē voermont settē den de kinderē nuttest sie e!n de

andere sullen toe vogheden met den voermunde b!ynen der maent sweren / Als wan

de kinder olderloes gheworden sint elc bi ene marck to broke / E!n der kinder guet

sullen se rekenen e!n bescriuen / So sal de vormot wishede doen bi des rades

woerde dat he de kinder holde mit beholdenē guede / waer oec der kinder rente

beter dan se des iares vercostighet daer sal de voermont den vogheden elkes iaers

rekeninghe van doen bi ener marc to broke ten si dat hem de raed hogher bede dat

hi den kinderen vuldo al want se komē toe horen iaren / ware oec de kinder guet

nicht so groet dat se de voermont holdē mochte mit beholdenen guede dat des die

raed ontkande so soldemē daer bi doen bi des rades woerdē / E!n noch voermont

noch voghede sullen oniarighe kinder beraden eer si toe horen iaren ghekomen sijn

na der stad boec / sine sijn alle viue ouer een bi hore woninghe de iaer sijn anden

knechtē achtien iaer an den ioncfrouwe vijftien iaer.

Art. 26 (Liber II): Van naer cope huse hofsteden en erue dat an menigher
handē gheerft is
Waer huse hofstede erue e!n guede b!ynen onser stad en vriheiden vā groninghen

verstoruen e!n gheeruet sijn in menigher handen dan in een wort daer een deel of

meer van verkoft of ewich verhuert eer dat guet ghesceiden is so moghen de mage

de daer part e!n an deel mede an hebbē / E!n de sibbesten gaen voer naercopes daer
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van bruken e!n hebben of sie willē b!yne tween maenden na den daghe dat hem die

coep of hure witlic is gheworden voer also vele coepscattes of hure op al sulke

termyne e!n daghe to betalen als daer voerghegheuē ofte ghelouet is to betalen / E!n

willen de maghe den naer coep niet de daer part an hebben b!ynen den voers. tijt so

moghen die vreemde de daer pard e!n andeel mede an hebbē de bynnen groninghē

woenachtich sijn den naer coep daer of bruken e!n hebben of sie willē b!ynen ses

weken na der voersreuē tijt in al sulker maten e!n tijdē den coepscat to betale als

voerschreue is.

Art. 27 (Liber II): Van heymelike trouwe to done
Soe wellich man of mānes name de hier in der stat wonet de hemelike truwe doet

mit eenre vrouwe of mit eenre ioncfrouwe de inder stat wonet de breket elc vijf

marc teghens den raet / Daer to motē se uter stad varen e!n nicht mit ons wonē de

wile dat se beide leuen also verre als die vrende komen claghende voer den raed

mer als die ene steruet so mach die ander sijn buermael weder wynnen mit vier

olden frantschen schilden / E!n alle de ghene de mede sijn ou aldus daner

hememeliker truwen de breket elc vijf marc e!n hore woninghe teghen den raed /

Ende aldus dane dine sal de clucht vertughen daer dehemelike truwe in ghescheen

is / E!n mach men se nicht vertughen den mē dusdaner dinc beriet so werden se

onschuldich elc mit twen horen naestē maghen / E!n mit twen borgheren die mit der

clucht tughen moghen e!n desghelikes salt wesē vrouwen of ioncfrouwen de bynen

der stad wonē e!n truwen enē mā de butē der stad wonet / dat sal wesē also dane

broeke e!n also dane recht als vors. is / Ten ware sake dat se hore woninghe weder

costen ten den raed mer de man en mach negheē borgher werden der wile dat se

beide to samē leuē.

Art. 28 (Liber II): Van dē vrundē de voer die echtscap en huwelic der
ioncfrouwē der iongelinge e!n der wedewē radē sullen
Dese vrunden hebbē to raden e!n to consenteren voer de echtscap e!n huwelic der

ioncfrouwē der ionghelinghē e!n der wedewen to doende / Inden eersten e!n bouen

al die vader e!n de moder in hoerre tijt mit horen vrundē van beiden sijden daer na

de broders e!n de susters mittē voermūde oft mit den besorghers alst so geleghen is /

E!n omer twe vandes vader sijde de naeste / E!n twe de naeste van der moder side /

E!n wes de meere deel van desen voernoemdē vrunden die tot horen iaren comē sint

voer dat beste doen dat bliuet onbestraffet.

LIBER VIII:
Art. 26 (Liber VIII): Van een de een echte māne sijn wijf e!n sijn guet ōtfoert
So welck man de enē anderen māne sijn echte wijf ontlet of ontfoert mit sinen

guede bouen de weerde van vijff marcken of ontholdet b!ynen der stad of buten der

stad e!n mit hoer sundiget an ouer spele wort he des verwonnen e!n vertuget also

stad recht is den manne salmen dat hoeft of slaen / E!n wort he voerfluchtich men

legghene ewelike vredeloes / E!n dat wijf sal den steen dragen en sal buten stat

bliuen en al hoers gueds ontwert wesen / E!n de echte man sal des guedes allene

machtich wesen bi des rades woerden / E!n oec en sal dat wijf neghene erfnisse

nemen moghen vā horen echten manne / Al waert also gheleghē dat se sijn erfname
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wesen solde ōme dat se horen echtē māne ontrouwe gheworden is al wanter tijt dat

se hoer weder verliken e!n versonet mit horen echtē manne bi des rades segghen.

Art. 27 (Liber VIII) Van eē mā de enē anden mā vint in sijns selfs huis ī ouspil
Een man de enē anderen man vint an sines selues huus daer he !yne woent / In

bedriue der sunde van ouerspele mit sinen echten wiue / So mach de echte man mit

sinen vrenden de onechte man vanghen e!n binden onghequesset e!n onbehindert

sijnre ghesonde e!n leueren den rade ouer / Soe sal de onechte man dē rade veruallē

wesen in de broke van tein marcken / E!n den echten manne an de bote van vijftein

markē / E!n daer to sal he dat onechte wijf verlouen e!n vswerē / E!n wort he

voeruluchtich e!n bliuet ongheuanghē e!n wil he versakē demē des betiet dat he

mitten wiue ghesundighet solde hebben / In ouerspele / So machmen vertughen mit

enen raed man ofte mit twen borghers ofte mit vier besetenē buerē / Machmen niet

vertugē so do he onschult mit twen borghers / E!n doet de onechte man to der tijt

den echten māne yenighe welt an sinen lyue ofte an sinen guede bynē synē huse so

heuet he den huisvrede ghebroken / so salmē dat vertughen e!n berichten als voer

inden derden boke / Inden dertiensten artikele ghescreuē staet / So we den anderē

yenighes huses ec / En dat wijf sal den steen draghē e!n sal buten der stad bliuen e!n

oers guedes ontwaert wesen e!n ghene erfnisse boren van horen manne / In al sulker

wise als voer inden naesten articule ghescreuen staet.

Art. 28 (Liber VIII): Van enē wiue de gaet tot eens anders mans huus und
ouspil doet
Ienich echte mannes wijf de gaet to enes andere huus e!n sundiget mit enē anderen

manne e!n doet ouerspil dat wijf sal den steen draghen / E!n sal buten der stat bliuen

e!n sal al hoer guet verboret hebben / Ende de echte man sal des guedes allene

weldich wesen bi des rades woerde / E!n oec en sal dat wijf ne ghene erfnisse

moghen nemen van horen echten manne al waert also gheleghen dat se sijn

erfname wesen solde omme dat se horen echtē māne de ontrouwe bewiset heuet /

Al wanter tijt dat se hoer wedder verliken e!n versonet mit horen echtē manne bi

des rades seggē / Dit machmen vertughen ofmen versaken wilde mit enen raetmāne

of mit twe borghere of mit vier besetenen bueren machment niet vertughē soe do

dat wijf onschult mit twen borghers / Ende die onechte man de die sunde des

ouerspeles sal ghedaen hebben de betere de sunde teghens gode bi sines priesters

rade ende bichtfaders rade / E!n ist van dessen voerscreuen tween articule des

ouerspeles neghene claghe so en darf de raed daer gheē recht van doen oft sie

willen.

LIBER IX:
Art. 2 (Liber IX): Van dat vrouwē noch ioncfrouwē neen gued gheuen en motē
Noch vrouwen noch ioncfrouwē en moten nē ghener hande guet gheuen na der tijt

dat se to mane ghelouet sijn / ten sie bi oerloue hores mannes
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Art. 3 (Liber IX): Van hilixs vorwarde
Soe wanneer een mā ene ioncfrouwe eder ene vrouwe echteliken bi slapet na

ghesatte der hiligher kerken / In Groningen so is hoer twier gued half e!n half als

voer inden anderde boke ghescreuen staed / nochtans soe sint huwelics vorwerden

to holden die tusschē den māne en der vrouwe gemaket e!n beloeft sint in voertiden

e!n hier namels gheschien moghen voer raed luden bi des rades woerden / E!n

negheen mā en sal quijt scheldinghe doen of quijt gheuen yenighe huwelix

vorwerde ofte ienigher leye loften die der vrouwen e!n horē vrenden ontheten

ende gheloeft sint in vergaderinghe der effcap voer den raed luden buten consente

der vrouwē e!n hore twee naeste mundighe erfnamen van mānes personen / E!n des

ghelikes salmē dat holdē vanden ioncfrouwē en vrouwē als voerscreuen staed

vandē mannen.

Art. 4 (Liber IX): Van mānen e!n vrouwes namē van butē de exscap doen in
groninghe
Die māne die vā butē komen in groninge e!n exscap daer ynne doen die en sullen /

noch hore erfnamē en mochten / ne ghene erfnisse ofte guede vander vrouwen

guede horen nemen ofte scheidē miter vrouwē noch mit horen erfnamē / waert dat

die man ofte de vrouwe storue eer dan des mānes guede ofte die weerde vanden

guede in ghecomē sint to der scheidinge die der vrouwē eder der ioncfrouwē inder

huwelix vorwerden gheloeft ende ontheten sint voer dē raetluden / Dit is mede to

holden vanden vrouwē ende ioncfrouwen de van butē comē in groninghe en exscap

daer ynne doen.

Art. 5 (Liber IX): Van alre hande onkost e!n van brulacht to makē
Soe waer een brulacht vergaddert is / Soe mach die brudegam sinē vrenden boden

sanden e!n gaen daer mede ter bruuthuus / E!n de bruut mach horen vrenden oec

boden sanden / E!n daer en salmē to der tijt neghene onkost doen dan to bere to

kese to botter e!n to brode / E!n voert so ne salmē vor der brulacht noch soppen noch

hantgifte noch wijn coep maken bi tien markē to broke / E!n dede hier bouē yenich

man van dē rade dat were dubbelt broke.

Art. 15 (Liber IX):
In den yare van vijfteijn hundert ende neghen dē twintichstē dach in april Sint de

Borgemestere Raed ende Swoerne meente van der Stad verdragen e!n heb!n

inghesat om te verbeten de XXVII e!n XXVIII punte int achtende boeck voerscreuē

dat soe waer onder de Jurisdictie e!n dat recht der stat Groninghen man off wijff

wordt ghefonden in ouerspil ende daer voer rechtlike verwonnē dat wijff sal

gebroken heb!n XXV gude golden rynsche gulden e!n de mā weert sake he in dē

Raed der voerscreue stadt weer sal he gebrokē hebn L goldē rins. g. da is he neet in

de rade so sal he XXV goldē rins. g. gebrokē heb!n / dit mach mē vtugen oft mē

vsakē wolde mit enē raetmā off mit twe borgere off mit veer besetenē burē mach

ment so neet vtugē so do de ghene de men des bethiet sijn onschult ende daert

gheen straeten meer van ys de do syn vnschult alleneghen ende wee de

vorscreuuen broke neet betalen kan dē sal men stupen an dē kaeck en dat wijff
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sal den steen dragen e!n anders solen de vorgescreuen twe pūten na horen inholde

in der macht bliuen.

Art. 22 (Liber IX):
Borghermeester e!n Raet swoerne meente mitter wijsheit vander stat dat kīdere die

olderloes sint die en moghen ghene erfachtighe guede vertyen noch vercopen buten

cōsente hoerre voermundere eer sie ghecomē sint tot XXV Jaren dede oec yement

daer en bouen dat sal vā gheenre weerdē wesen.

Art. 56 (Liber IX)
Borghemestere: Raedt Oldt ende Nye mit der erbarheit Taelmans vande Swoerne

meente en Bouwmestere van den Ghilden der Stad Groenynghenn hebben

vorclaerdt ende vorandersatet dat eerste anderde e!n seste punt des anderē stad-

tboekes e!n itlike ander punten nauolghende daer dat boeck niet expreslick van

vormeldende was

Item vader ennde moder sullen na desē daghe aruen vp hoer kinderen ende de

soens sullen to tasten mit twe handen ende de dochters mit eenre handt yn alle

hoers vaders e!n moders nghelaten ghuederenn ende vnreplick

Dat ene kindt sal aruen up dat ander e!n niet vp vader ende moder ende de broeder

sal to tasten mit twie handen ende de suster mit ener handt: yn alle hoer

vorstoruenn broeders offte susters nagelaten ghuderen replick ende vnreplick.

Kyndes kinderen sullen staen yunde stede horer olderen ende vntfangē arffnisse

van oldevader ende oldemoder gelyck hoer olderen solden gedaē hebben soe sie

gheleuet hadden de suster myt eenre handt ende dye broeder mit twe hande

Soe daer emant storue ende nalete oldevader olde moder half broeder half suster

oem offte moeye vul broerder offte vul suster kyndere de sullen alle ghelike na

wesen tho des vorstoruen arffnisse by hoeueden.

Geen man sal na desē daghe machtich wesen syns echten wyues unreplike

ghuederen toe vorkopē toe beswaren vorwisselē offte voranderē buten witlike

vmbedwungen syns wyes consent ende wille.

Ingeliken sal dat wyff oeck neet machtig wesen hoer eghen ghuedt noch hoer

mans guedt staende den hilick tverkopen beswaren vorwisselen noch voranderen

buten hoers mans witlike vmbedwunghen consent ende wille.

Publiceert e!n mytter clocken affekundiget vp den Sondach Judica de daer was

de neghenteynde des maents Martij Anno des geryngeren getals dre ende vyfftych.

Art. 60 (Liber IX):
(…) Vorder is beleuett ende voer billick Ingesehen / Datt een yder Man offt

vrouwes persoen de gehylicktt offt XX Jaeren oldtt is, ende gheen echte kindt oft

kynderen heft noch nalath, sall na desen dagen van zyn toegewonnen, angekoffte

ende verbeterde guederen moegen doer Raedts beredinge, oft mitt egener schriftuer

onder deser Stad Segell vry ende onbedwongen, wittich syns verstandes ende niet

in zyn veer palen oft dootbedde voer ende van weghen syn laeste ende vuterste
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wille Ordineren, statueren en disponeren soe wall arfflick als ter lyfftuchtt, off vp

andere Conditien, soe ende daer, ofte an well Idt hem best beleuen ende

guetduncken sall / Ende angaende de patriominael, anbearfde oft angestoruene

guederen, salmen allene van de helffte derseluer guederen moegen tzy arfflick off

ther lyfftuchte oft andersins woe vorscr. verordenen, Disponeren ende begifftigen,

soe ende diett hem oeck guetduncken ende belieuē sall / Sint daer oeuerst echte

Kynder de sullen tho samen voer sich hebben ende genieten ten minsten de

gerechte helfte van alle de alingen, soe wall toegewonnen als anbearfde guederen,

niett tegenstaende ennige des Olders, oft Olderen laeste wille gemaecktt als voeren

verhaelt. Ten sy datt yemant vande voerscr. Kynderen syner portie om erheefflicke

rheden by den vader offt moeder onweerdich verclaertt / ende tselue alsoe mede

van Borghermestere ende Raedt approbeert ende bestedightt worde, sall Indem

geualle de egendoem derseluer portie koemen tott proffyt syner kynder offtt anders

vptt sibbeste bloett nae den stadt Boeck / midts datt hem z!y notelicke alimentatie

ende onderholtt van de Jaerlicxsche fruchten ende vpkumpsten van dien syn

leuentlanck sall verleent ende gegeuen worden na groetheitt der guederen / tott

discretie ende verclaringe van Borghermr!n ende Readt vpgemeltt.

Dese voers. puncten vā Borgerschaft, ondaden, besaten, Voermonderschap,

ende laesten wille, zyn mitter Klocken affpubliceert vp Saterdach, den IX juni

1584.
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Bijlage 7: Selectie van artikelen uit de
Stads Nieuwe Constituties (1689)1793

Also onse Stadts Rechten op saaken van Houwlijken, Houwlijksvoorwoorden,

Testamenten, Erfenissen, Donatien ende Oevelgank, hier en daer in Onse Stadts-

boek van den jaare 1425 confuselijk verspreyt zijn; waer onder eenige oude

woorden zijn vermenght, behalven dat de Nieuwe Constitutien ende Ordonnantien

op voorz. Saeken tijdlijks gemaekt ende genoomen, na haere datum ende Jaaren

achter ’t laetste Boek sonder eenige onderscheyt zijn geinsereert, waer door

verscheydene verschillen, swaerigheden ende processen Borgerenende Ingesetenen

dikmaals zijn veroorsaekt ende ontstaan; Soo is ‘t, Dat Wy daer in willende

voorsien, om diergelijke onordening in ’t toekomende voor te komen.

Van houwlycks beloften
Art. 1 (I)
Alle trouwbeloften / tusschen twee voljarige persoonen / of minderjaerigen met

consent van haer ouderen / of de langhstlevende van dien / of derselver

voorstanderen ingegaen / sullen van soodaene kracht zijn / dat men daer van

sonder wille van sijn wederpartye niet mach afwijcken / het sy daer op de

impraegnatie gevolght ofte niet; maer soodaenige trouwbeloften moeten naege-

komen / ’t beloofde houwelijk voltrocken / en kan de onwillige door ingijselinge

en apprehensie daer toe geconstringeert ende gedwongen worden.

1793. De Stads Nieuwe Constituties zijn ondermeer opgenomen in: Corpus der Groninger rechten

vervattet in vier deelen rakende het eerste de maniere van Procederen in Stadts saaken, het twede

het Recht van persoonen en saaken, het derde Misdaden, het vierde het Oldambt en Sappemeer &c.

(Groningen 1735). Deze tekstuitgave is gebruikt voor het onderzoek en wordt hier weergegeven.

De verschillende bepalingen worden omwille van de leesbaarheid genoteerd op de wijze van

Hempenius-van Dijk. De Stads Nieuwe Constituties deelde, als gemeld, de artikelen in titels noch in

afdelingen in, zie: Hempenius-van Dijk, De weeskamer. De bepalingen betreffende het huwelijks-,

huwelijksvermogensrecht en echtscheidingsrecht zijn doorlopend genummerd (artikelen 1-50)

onder het eerste kopje ‘Van houwlycks beloften’. Deze bepalingen worden daarom aangeduid als

de artikelen 1-50 (I). De Stads Nieuwe Constituties nummerden vervolgens het erfrecht onder het

tweede kopje ‘Van erfenisse in ’t gemeyn’ (artikelen 1-65). Deze bepalingen worden aangeduid als

de artikelen 1-65 (II). Om dezelfde redenen wordt de regeling betreffende onwettige kinderen hier

aangeduid als de artikelen 1-7 (III) (‘Van onwettige kinderen’) en het schenkingsrecht als de

artikelen 1-15 (IV) (‘Van donatien en oevelgank’).
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Art. 2 (I)
Jae soodaene trouwbeloften moogen niet geannulleert of te niete gedaen worden /

als door ’t recht / of sententie by ’t gerichte ergaen / om sulcke oorsaecken /

daerom de bandt des houwelijcks tusschen echtelieden gescheyden wordt.

Art. 3 (I)
Alle trouwbeloften van persoonen booven de 25. jaeren / moeten duydelijck of

klaerlijck door twee ongeinteresseerde geloofweerdige getuygen / of door wet-

telijcke onderteyckeninge van de verloofde persoon / worden bewesen: andersints

is die gene / die de trouwbeloften ontkent / niet schuldigh sich met eede te

suyveren / blijvende nochtans tot discretie van ’t Gerichte of voorsz. persoonen

staen te admitteren tot den eedt van calumnie.

Art. 4 (I)
Minderjaerige mans of vrouwspersoonen onder de 25. jaeren ouderdooms /

hebbende beyde haer ouderen / ofte eene van dien in het leven / of onder

voormondt ende vooghden geseeten / sullen gheen trouwbeloften mooghen ingaen/

noch haer selven uyt-houwelijcken en beraeden buyten expres consent ende

toestemminge van haer beyderzijdts ouderen / of de langhstlevende van dien in

haer tijdt; daer nae grootvader en grootmoeder / voljarige broeders en susters / of

der selver voorstanderen / met twee naeste vrienden van des vaders / en twee

naeste vrienden van des moeders zijde; ende wat ’t meerendeel van dese boven-

geschreven vrienden / die binnen ’s landts ende voljarigh zijn / goetvinden en

besluyten / dat blijft ongestraft.

Art. 5 (I)
De ouderen ofte voorstanderen moogen haere kinderen of pupillen sonder ders-

elver onbedwongen wille niet beraeden of uythouwelijcken;

Art. 6 (I)
Ende wat by soodaene minderjaerige persoonen buyten expres consent van

bovenstaende vrienden daer tegen muchte werden gedaen / sal krachteloos en

van onwaerden zijn / en sullen die gene / die sich soodanigh verloven / ende

soodanigh houwlijck in ’t heymelijk of openbaer voortsetten / helpen bevorderen /

of over sodane houwlijks voorwoorden onbehoorlijk mede staen / buyten consent

der vrienden voorschreeven / elk tegen het recht verbreeken vijfentwintich guld: en

daer en boven haer woninge in dese Stadt ende provinci ontwaert zijn / indien de

vrienden komen klagen.

Art. 7 (I)
Indien iemandt sich aen meer als een persoon met trouwbeloften heeft verbonden /

sal de eerste voorgaen / ende de andere voor krachteloos gehouden worden;

voorbehoudens nochtans den tweeden sijn actie van interesse, voor so veel hy daer

door is benadeelt / dat de gedane trouwbeloften geen voortgangh hebben konnen

nemen.
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Van Houwlijcks Voorwoorden, Trouwe ende Houwlijcksrechten tusschen
echtelieden.
Art. 8 (I)
Alle houwlijx voorwoorden tusschen onse borgeren ende ingesetenen deser Stadt

en Stadtstaefel / voor de echte beslapinge in conformité van ’t stadtsboek ende dese

ordonnantie, wettelijk gemaekt / ende voor een borgemeester of twee raedtsheeren

belyet / salmen aen beyden zijden, sonder alle bedrogh stede vast ende onver-

broken houden ende nakomen.

Art. 9 (I)
Alle houwlijx voorwoorden buyten onse Stadt / ende desselfs jurisdictie voor de

echte beslapinge wettelijk ende in behoorlijke forma nae de maniere ende het recht

van die plaetse / daer derselve zijn opgericht / gemaekt / salmen voor goedt ende

van waerden houden.

Art. 10 (I)
Alle houwlijx voorwoorden sullen binnen jaer en ses weeken op francijn

geschreven / en met een onstraffelijk uythangende zegul bevestight worden / of

daer nae krachteloos en van geender weerden wesen / indien het by versuym der

partijen mochte naegebleven zijn.

Art. 11 (I)
In de houwlijx voorwoorden dient opentlijk worden verklaert / tusschen wat

persoonen deselve zijn opgericht / met expressie van de naemen ende toenamen

van des bruydegoms ende bruydts ouderen / ende naeste vrienden / of andere

personen / die over het sluyten van ’t houwlijk hebben gestaen / ende insonderheyt

uytdrucken / of dat by vrienden raadt / gelijk voorschreven is / gemaekt sy ofte

niet.

Art. 12 (I)
Wat in houwlijx voorwoorden niet uytdruckelijk bedongen is / blijft onder de

gemeenschap der goederen / ende sal nae stadtsrecht / ende dese ordonnantie, op ’t

stuk van erffenisse / gerichtet worden.

Art. 13 (I)
By houwlijx voorwoorden mach men van de gemeenschap der goederen afgaen /

ende de eene van de ander enige voordeelen bespreken ende bedingen: uytgeson-

dert datmen niet magh bedingen of stipuléren, deel te hebben in de winst / staende

houwlijk voorvallende / sonder aen het verlies gehouden te zijn.

Art. 14 (I)
By houwlijx voorwoorden mach men van alle het goedt / ook van toekomende

erffenissen / disponéren.
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Art. 15 (I)
Als een man ofte vrouw koomt te trouwen met een weduwe of weduenaer / echte

voorkinderen hebbende / die mach by houwlijx voorwoorden / noch by eenige

uyterste wille erffelijk niet meer bedingen / of vermaeken / als een kindts gedeelte /

en wat daer boven bedongen of vermaekt mochte worden / mogen de voorkinderen

met rechte straffen / en weder inwinnen.

Art. 16 (I)
Aen een weduenaer of weduwe kinderen hebbende / ende willende treden tot een

ander houwlijk / sal by deser Stadts weeskaemer niet mogen worden toegestaen

eenige kerkelijke proclamatien, veel min deselve in den echtenstaet nae kerke-

nordre bevestight ende gecopuleert worden / voor ende al eer hy of sy afkoop of

scheydinge ende uytwijsinge van goederen met sijne of haere voorkinderen / of

derselver voorstanderen hebbe gemaekt / op poena desen contrarie gedaen zijnde /

het houwlijk voor onwettigh ende van onwaerden gehouden sal worden.

Art. 17 (I)
Indien ook iemandt eenige houwlijks voorwoorden wil beknuppen ofte straffen /

die sal de beknuppinge of straffinge doen binnen een jaer en ses weeken nae dato

van de beredinge en oprechtinge der houwlijx contracten, of daer nae niet gehoort

worden; ondertusschen sal men den geenen / die sich voor recht daer over

beklaeght heeft, uyt de houwlijx voorwoorden geen copia mogen weygeren.

Art. 18 (I)
Houwlijx voorwoorden van onmondigen onder 25 jaeren / sullen gemaekt ende

belyet worden / ten overstaen ende met consent van beyderzijts ouderen ende

vrienden; als voor eerst vader ende moeder in haer tijdt / of de langhstlevende van

dien / daer nae grootvader ende grootmoeder / of de langhstlevende van dien /

voljarige broeders ende susters / ofte voormondt ende voogden met de twee naeste

bloedtverwanten van haer respective vaders ende moederszijde: ende by gebreeke

van sodaene personen / sullen daer over geroepen worden de twee naeste

bloetvrienden van beyde zijden / andersints sullen de voorwoorden krachteloos

wesen.

Art. 19 (I)
Voljarige personen over de 25 jaren oudt / die haers verstandts wettigh sijn ende

haer eygen goedt hebben / behoren ook over haer houwlijx voorwoorden te laten

versoeken voornoemde bloetvrienden; maer indien deselve mochten wech blijven /

of binnen ’s landts sodaene vrienden niet mochten hebben / mogen met raadt van

andere vrome lieden evenwel bondige houwlijx voorwoorden maeken.

Art. 20 (I)
Personen boven de 25 jaer oudt zijnde / ende ouders hebbende / moeten deselve

haer ouders / indien zy ’t voorgenomen houwlijk tegen spreeken met consent van

de raadt of praesiderende borgemester in der tijdt, by bott laeten daegen / dewelke

daer op de plano sullen recht doen / of door gecommitteerden laeten accordéren
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binnen acht daegen; indien de ouders door de raadt of gecommiteerden niet

mochten compareren, sal ’t gehouden worden voor een stilswijgende bewillinge.

Art. 21 (I)
De ouderen zijn niet gehouden haer ongehoorsaeme vuljaerige kinderen / die

buyten haer weeten of consent of raadts verklaringe komen te trouwen / eenige

goederen tot stuyr des houwlijks mede te geven / maer nae derselver overlijden /

sullen sy nae rechtes discretie mede tot derselver naelaetenschap toegelaten

worden.

Art. 22 (I)
De man vermach geen quijtscheldinge doen van eenige houwlijks voorwoorden

ofte beloften / die hy aen de vrouwe ende haer bloetvrienden in houwlijks

voorwoorden gedaen ende belooft muchte hebben / buyten uytgedruckt consent

van de vrouwe / ende twee van haer naeste vuljarige bloetvrienden; desgelijks

vermach de vrouwe geen quijtscheldinge doen van sodaene beloften / als aen haer

man in houwlijks contracten zijn gedaen / dan by expres consent haeres mans ende

sijner twee naeste mondige bloetvrienden: ende wat daer tegens gehandelt muchte

worden, sal van geender waerden zijn.

Art. 23 (I)
Vrouwen ende jonghvrouwen en mogen geen goedt wechgeven ofte schenken nae

de tijdt / dat sij aen een man verlovet zijn / anders als by oorlof ende consent des

mans.

Art. 24 (I)
Jonghgesellen beneden de 14 ende jongedochters onder 12 jaeren / mogen geen

houwlijk ingaen.

Art. 25 (I)
Een weduwe binnen den tijdt dat sy van haer man swanger muchte zijn / vermach

niet te treeden tot een tweede houwlijk.

Art. 26 (I)
Een weduwe behoort nae haer mans doodt / ten minsten een jaer en ses weeken te

wachten / eer sy haer met een ander wederom verselt ende trouwt: soo een weduwe

hier tegens doedt / verliest sy daer door alle het geene sy van ’t voorgaende

houwlijk / uyt kracht van houwlijksvoorwoorden / testament of andersints /

volgens Stadts recht ende dese ordonnantie soude genoten hebben.

Art. 27 (I)
Wegens bloedt verwantschap is het houwlijk verboden / Ten eersten / in de op en

deelgaende linie, dat is tusschen ouders en voorouders ter eenre / ende derselver

kinderen ende descendenten ter andere zijde / sonder eynde.

Ten tweeden / in de sijdtlinie tusschen broeder ende suster / ’t sy vol of half

sibbe.
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Ten derden / tusschen oom ende nichte / zijnde sijns broeders of susters dochter

/ kindtskindt / of verdere descendenten: desgelijks tusschen moeye en haer neve /

zijnde haers broeders of susters soon / kindts kindt / ende verdere descendenten; ’t

sy deselve zijn vol of half sibbe.

Art. 28 (I)
Maer broeders ende susters kinderen / zijnde malkanderen in de vierde graet van

bloedt-verwantschap besibt / mogen wel te samen trouwen.

Art. 29 (I)
Wegens affiniteyt off swaegerschap is het houwelijk verboden /

Ten eersten / tusschen schoonvader ende schoondochter / schoonmoeder ende

schoonsoone / stiefkinderen ende haer stiefvader ende stiefmoeder / sonder eynde.

Ten tweeden / tusschen een man ende sijns broeders weduwe / een man ende

sijns overleeden huysvrouwen suster: insgelijks tusschen een wijf ende haers

overleden mans broeder / of haer susters weduwenaer; sy zijn vol of half sibbe /

ende de verdere descendenten van voornoemde personen.

Ten derden / tusschen oom ende de weduwe van een broeders of susters soone:

desgelijks tusschen ooms weduwe ende haer overleden mans broeders of susters

soone / ende derselver descendenten, ende verders in gelijken graet van affiniteyt,

als van bloetverwantschap is geseght.

Art. 30 (I)
Wegens natuyrlijcke eerbaerheydt is het houwlijk verboden /

Ten eersten / tusschen een kindt ende sijner ouderen bruydt of bruydegom: of

tusschen een ouder ende sijner kinderen bruydt of bruydegom.

Ten tweeden / tusschen een voormondt ende sijn pupillen, soo lange hy in de

administratie van desselfs goederen is / ende geen reekeninge ende overleveringe

daer van gedaen heeft.

Art. 31 (I)
Die binnen voornoemde verboden graden van bloetverwantschap of affiniteyt met

malkanderen muchten koomen te trouwen / sullen nae de gemeene rechten tegens

de incestueusen ende bloetschendigen gestatueert, aen lijf en goedt worden

gestraft / ende daer en boven sal soodaene houwlijck van onwaerden zijn.

Art. 32 (I)
Alle personen die haer ten houwlijk in dese Stadt ende Stadts tafel willen begeven /

sullen selfs of door volmachten van weder zijden / voor de weesheeren erschijnen /

ende aldaer versoeken dat hun vergundt muchten worden drie achter een volgende

sondaeghse proclamatien in de respective kerken te doen / op dat een iegelijk / die

eenigh beletsel van bloedtverwantschap / swaegerschap / voorgaende trouwbe-

loften of andere redenen gedenkt voor te brengen / waer door ’t houwlijk geen
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voortgangh soude behooren te hebben / het selve ondertusschen doen kan voor ’t

gerichte.

Art. 33 (I)
Wanneer de voorschreven drie kerkelijke proclamatien sonder wettelijke bespie-

ringe geeyndight sullen zijn / sullen de verloofde persoonen door een predikant des

godtlijken woordts te saemen getrouwt / ende in den ehestant bevestight worden.

Art. 34 (I)
Een man mach maer een vrouwe / ende een vrouwe een man ten houwlijk hebben:

een man die twee vrouwen / en een vrouw die twee mannen trouwt / sal men met ’t

swaert het hooft afslaen: wordt hy of sy vluchtigh / sal hy of sy eeuwigh vredeloos

zijn / lib. 8, artic. 23.

Art. 35 (I)
Wanneer een man met een jongh vrouw of weduwe binnen Groningen door een

predikant wetlijk is getrouwt / ende dien echtelijken beslapet sonder voorgaende

houwlijks voorwoorden gemaekt te hebben / sijn haer beyder replijke / en onreplijke /

aengebragte / en aengeerfde goederen / praesente ende toekomende in dese Stadt

ende desselven Taeffel / of ook in een ander landt / daer soodaene gemeenschap

plaets heeft / gelegen / met in en uytschulden / gemeen / half ende half / nae Stadts

recht.

Art. 36 (I)
De gemeenschap der goederen / tusschen man ende vrouw geintroduceert,

continueert oock nae de doodt van de eene der echtgenooten: wanneer de langst-

levende ongetrouwt in een onverscheyden boedel blijft sitten / soo behoort de

helfte van alle aenwinst ende aenkomst / ’t zy by erffenisse / of andersints in den

boedel gekomen / mede aen de kinderen voor de gerechte helfte.

Art. 37 (I)
Wanneer daer nae den gemeenen boedel tusschen de langhstlevende ouder / ende

des overledenen kinderen of erfgenamen muchte worden gescheyden / sal deselve

in twee gelijke deelen gedeelt worden: soo nochtans / dat de moeder voor uyt trekt

alle haere kleederen / ende de vader sijn wapen ende alle sijn kleederen; mits dat de

kinderen het geene sy van haer ouderen of eene van beyden tot bevorderinge ende

ondersteuninge van haer houwlijk of koopmanschap mochten hebben ontfangen /

of het aequivalent van dien / wederom in den gemeenen boedel sullen moeten

inbrengen / voor die te doene scheydinge / het welke soo wel tot voordeel van de

langhstlevende ouder / als van de andere kinderen moet komen: de begraffenisse

ende andere doodtsschulden koomen alleen tot laste des overledenen erfgenamen.
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Art. 38 (I)
Wanneer een houwlijk met vrienden raadt / gelijk booven gemelt / is geslooten /

soo zijn de ouderen gehouden haer kinderen nae der ouderen discretie of ge-

legentheyt / uyt te boedelen.

Art. 39 (I)
Van een boedel / by ’t ingaen van ’t houwlijk belooft / moet men sich laeten

verwissen door beredinge van een Borgemeester of twee Raadtsheeren in der tijdt /

of met een versegelde brief / die men met recht niet straffen kan / of door eenigh

ander schriftelijk bescheyt by den boedel belooft / onderteykent; want twee of meer

borgers mogen daer van niet getuygen.

Art. 40 (I)
Geen man noch sijne erfgenamen / noch ook geen vrouw noch hare erfgenamen

mach nae versterf van de eene of de ander by scheydinge der goederen / ieets van

des anderen goedt ontfangen of genieten / ten zy dat de man of vrouw of haer

erfgenamen / die mede praetendéren tot scheydinge toegelaten te worden / eerst

hebben ingebraght ’t gheene / dat in houwlijx voorwoorden belooft is.

Art. 41 (I)
Personen die mondigh zijn / moogen haer binnen tijn jaeren nae dato van haer

houwlijk over het inbrengen van de beloofde boedel beklagen / ende sullen nae de

tijdt dat het versterf of de scheydinge des houwlijks is geschiedt / binnen een jaer

ende ses weeken haere klachte rechtelijk doen laeten / of andersints daer nae niet

gehoort worden: maer stonde dat houwlijk onverscheyden over de tijn jaeren,

sonder rechtelijke beklachten als voorsz: / magh de klaeger daer nae met recht sich

niet beklagen.

Art. 42 (I)
Het houwlijk wettelijk zijnde voltrokken / wordt de vrouwe gestelt onder de

voogdye van haer man / om voor haer in ’t gerichte te comparéren, haer ende haere

goederen nae reden en billikheydt te regeeren ende administreren: doch wanneer

een gedeelte / of alle des mans of vrouwen goederen door eenige misdaat werden

verbeurt / blijven des onschuldigen goederen dieswegen onbelast.

Art. 43 (I)
De man nochtans mach sijns echten vrouwen onreppelijke goederen buyten

desselfs vrijwilligh consent niet verkoopen / verwisselen / veranderen ofte

beswaeren.

Art. 44 (I)
Desgelijks sal de vrouwe niet moogen haer eygen vaste goederen nochte echte

mans vaste goederen verkoopen / verwisselen / veranderen of beswaeren buyten

vrywilligh consent van haer eheman.

538

BIJLAGE 7: SELECTIE VAN ARTIKELEN UIT DE STADS NIEUWE CONSTITUTIES (1689)



Art. 45 (I)
Voor vast ende onreppelijk goedt sal men houden / landt / zandt / huys / hof op

eygen grondt staende / brouw en disteleerketels / heerlijkheden ende gerechtig-

heden / legersteden ofte graeven ende gestoelten in de kerken / onlosbaere

versegelde rentebrieven / pachtbrieven over tijn ende meer jaeren / tijnden /

moolen / treckschuyten op ’t Oldampster en Sappemeerster veer / schuyren voor de

peerden daer toe behoorende / als mede het recht van de ordinaris trekvaert aldaer /

mitsgaders groote ter zee vaerende schepen / om koopmansgoederen te laden. Alle

andere goederen sullen voor reppelijk of tilbaere goederen gerekent worden.

Van scheydinge des houwlyks in ’t geheel of by provisie
Art. 46 (I)
Het echtschap tusschen man en vrouw / wordt gescheyden door den natuyrlijken

doodt van een van beyde echteluyden.

Art. 47 (I)
Om ehebreuke ende moetwilige verlatinge by eene der echteluyden begaen / mach

door sententie by het gerichte gepronuntieert, een houwlijk gescheyden worden.

Art. 48 (I)
Als ’t houwlijk om eenen van voorsz: twee oorsaaken door sententie van ’t gerichte

gedissolveert is / sullen alle de goederen van de schuldige persoon / nae aftrek-

kinge van de breucke / in eygendom vervallen op de onschuldige / indien daer geen

wettige kinderen in leven zijn.

Art. 49 (I)
In welken gevalle de onschuldige persoon ook by het leven van de gecondem-

neerden overspeelder of overspeelderesse / deserteur of desertrice geoorlooft is

wederom met een ander te trouwen.

Art. 50 (I)
Alle andere oorsaeken daerom nae de gemeene rechten een echtscheydinge mach

gemaekt worden / zijn by ons niet verder annemelijk / als alleene dat daeromme

nae discretie van het gerichte wel een scheydinge van bywoninge / bedde ende

goederen voor een tijdt-langh wordt toegelaten / blijvende niet-te-min den echtbant

onverbrooken; ondertusschen behoort het gerichte alle bequame middelen by der

handt te nemen / om die alsoo van malkanderen afgeleyde personen wederom door

goede redenen te versoenen.

Van erffenisse in ’t gemeyn
Art. 1 (II)
Onder het woordt erffenisse wordt alheier verstaen den geheelen boedel van den

overleden / bestaende in alle het recht ende last in ’t gemeen / van de versturvene /

het welke terstondt nae sijn doodt sonder interruptie overgaet in den persoon van

den erfgenaem, wordende de versturvene ende sijn erfgenaem voor een persoon

gehouden.
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Art. 2 (II)
In alle erffenissen sullen alle roerlijke goederen / personele actien, in ende

uytschulden volgen ’t recht van de plaetse des erfhuys / maer de vaste ende

onroerlijke goederen het recht daer het goedt is gelegen.

Art. 3 (II)
Een erfgenaem voor het aenvaerden van een erffenisse koomende te sterven /

vererft ende transmitteert sijn recht op sijne erfgenamen.

Art. 4 (II)
Nae dat iemant sich opentlijk voor erfgenaem verklaert / of stilswijgende sich in de

erffenisse heeft ghemengt / wordt possesseur ende eygenaer van alle des over-

ledenen goederen ende actien tegens andere / ende ook debiteur van alle des

sterfhuyses lasten ende schulden / welke hy aen de creditoren des sterfhuys in

solidum, gehouden is te betalen / alwaer het dat naemaels de erffenisse insolvent

muchte bevonden worden.

Art. 5 (II)
Die geene die des verstorvenen erffenisse sich eenichsints anmaticht, des sterf-

huyses uyt ende inschulden betaelt of ontfanght / de goederen verhuyrt / verpachtet

/ verwisselt / verkocht of andersints de goederen administreert ende uytwendigh

betoont / als of hy een heer der goederen waer / weetende dat de heer der goederen

is versturven / die draegt sich als een erfgenaem / ende geeft sich daer mede in de

opliggende lasten des sterfhuys.

Art. 6 (II)
Soo nochtans iemant uyt een godtvruchtigh voornemen muchte bestellen / dat de

verstorvene ter aerden naebehooren werde gebracht / ende dat desselfs goederen

door andere lieden niet muchten worden verstrooyt / verbracht of versuymt / die

houdt sich daer door niet als een erfgenaem / insonderheyt soo hy daer over

bevoorens geprotesteert / of daer toe rechtelijk geauthoriseert muchte wesen.

Art. 7 (II)
Soo een erfgenaem uyt vreese van eenige verborgene schulden of borghtocht / een

erffenisse voor suspect muchte houden / ende sich beswaert vinden deselve

simpelijk aen te vaerden / mach by request van de H: Heeren Borgemesteren

ende Raadt versoeken / om onder beneficie van inventaris deselve te mogen

antasten.

Art. 8 (II)
Nae het bekoomen van dit beneficium, sal de impetrant een gerichtelijk inventa-

rium van alle des verstorvenen reppelijk ende onreppelijke goederen / actien, uyt

en inschulden laeten maeken / alle deselve pertinentlijk opteykenen / van welke

inventaris een exemplaer aen de erfgenaem sal worden overgelevert / ende een

wederscheyt in des stadts secretarye, tot dienst der creditoren, worden bewaert.
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Art. 9 (II)
Daer nae sal de erfgenaem door edict de publijcque beschrijvinge alles binnen den

tijdt van 30. daegen nae des verstorvenen aflijvigheyt / over desselfs erffenisse laeten

uytgaen ende affigeren, of de beschrijvinge kan hem niet voordeeligh wesen.

Art. 10 (II)
Maer een erfgenaem die hier te lande niet woont / of die niet by huys is / ende de

doodt des verstorvenen niet geweeten heeft / sal nae gelegentheyt tot discretie van

Borgemesteren ende Raadt tijdt tot het uytbrengen van de gerichtelijke beschrij-

vinge worden toegestaen: in welcke beschrijvinge de creditoren legatarissen ende

andere / die daer aen gelegen is / haer schulden ende actien distinctelijk ende

pertinentlijk in deser stadts secretarye sullen laeten aenteykenen: ondertusschen dat

de beschrijvinge loopt / behoort het sterfhuys ende de beneficeerde erfgenaem van

de creditoren des boedels ongemolesteert blijven.

Art. 11 (II)
Hier op sal de beneficeerde erfgenaem van ’t gerichte moogen worden veroorlooft

of toegestaen / des verstorvenen goederen te moogen aenvaerden / verkopen / ende

tot meesten dienst sonder eenigh bedrogh te administreren, mits borge stellende

voor sijne administratie, ende dat hy daer uyt de creditoren, legatarissen ende

andere sal betaelen / soo ’t betaemt.

Art. 12 (II)
Indien hy geen borge kan stellen / sal des overledenen boedel ter presentie van de

gebeneficeerde erfgenaem / door een raadts gecommitteerde worden geadminis-

treert, ende de actien ende crediten des sterfhuys / in conformité de ordre op het

recht van praeferentie gemaekt of noch te maeken / worden betaelt.

Art. 13 (II)
Nae expiratie van de beschrijvinge / sullen des doodts ende begraffenisse kosten /

mitsgaders de onkosten over de beschrijvinge met den aenkleve van dien gevallen /

van ’t gerechte voor alle andere creditoren eerst worden betaelt.

Art. 14 (II)
Wanneer by de gebeneficeerde erfgenaem / dit alles naebehooren is naegekomen /

mach hy niet hoger worden beswaert / als des verstorvenen boedel strecken kan.

Art. 15 (II)
Indien naemaels den rechte genoeg bewesen wierde / dat den erfgenaem met

bedrogh in den boedel hadde ommegegaen / eenige goederen verborgen of

verbracht / sal hy ofte sijne borge / de waerdye daer van dubbelt weder geven

tot profijt der creditoren, ende voor simpel of purus haeres gehouden worden.

Art. 16 (II)
Dit beneficie van inventaris toegestaen of geaccordeert zijnde / wordt weder

ingetrocken / soo iemandt anders van des overleden bloet-vrienden de erffenisse
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simpelijk of pure wil aenvaerden. In welke gevalle magh de impetrant van sijn

verkregen beneficie afstaen / ende selver de erffenisse / als de naeste zijnde /

simpelijk antasten.

Art. 17 (II)
Des overleden weduenaer of weduwe wordt soodaene simpel aenvaerdinge van de

erffenisse tegens een beneficeerde erfgenaem niet toegestaen.

Art. 18 (II)
Een erfgenaem heeft de vryheyt om des overleden erffenisse te anvaerden of

repudieren ende verlaten; het welke van weghen onmondige kinderen of onnosele

personen by der selver vooghden moet geschieden.

Art. 19 (II)
Die een aengestorven erffenisse eenmael aftreedt / kan tot deselve daer nae geen

toegank bekoomen.

Art. 20 (II)
Desgelijks die een erffenisse eenmael heeft aengevaert / die mach daer van niet

ontslagen worden; Ten sy iemandt daer nae om sijn minderjarigheit nae Stadts

recht restitutie van Borgemesteren ende Raadt muchte bekomen / ingevalle hy

bevonden wordt verkort te zijn.

Art. 21 (II)
Indien niemandt des verstorvenen erffenis simpel of onder beneficie van inventaris

mocht aenvaerden / sal by ’t gerichte een curateur uyt de vrienden of crediteuren

over den boedel worden gestelt / ten eynde een gerichtelijke inventaris van alle des

verstorvenen goederen gemaekt zijnde / deselve openbaerlijk verkoght / ende de

penningen daer van komende in handen van deser Stadts rentemester werden

geconsigneert, tot profijt van die geene / die naederhandt bevonden sullen worden /

daer toe naest gerechtight te zijn / ingevolge de ordonnantie op ’t recht van

praeferentie gemaekt / of noch te maeken.

Art. 22 (II)
Niemandt mach een erffenisse of ’t recht van dien verkoopen / veralieneren of

beswaren / voor dat deselve verschenen ende een heer der goederen geworden is /

op poena dat hy als onwaerdigh der erffenisse / daer van versteeken verklaert sal

worden / ende sal soodaene koop ende handelinge van onwaerden wesen.

Art. 23 (II)
De bloedige handt die oorsake heeft gegeven / tot des overledenen doodt al waer

hy de naeste in bloede / ende eygen lieden moogen in Onser Stadts jurisdictie

geenderhande erffenisse ontfangen.
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Art. 24 (II)
Van alle erffenissen ofte goederen in dese Stadt ende Stadts Taeffel / verstorven op

uytheemsche lieden buyten de Eems / Lauwers ende Coeverden geseten /

competeert de Stadt een gerechte vierde part / lib. 2, par. 38.

Art. 25 (II)
Alle erffenisse sullen gaen ende gereguleert worden nae Stadts recht / ten waere in

onstraffelijke houwlijxvoorwoorden / of by testament of andere uytterste wille

anders waer gedisponeert.

VAN VERSTERF-REGT UIT HOUWLIJKS VOORWOORDEN
Art. 26 (II)
Die uyt kracht van onstraffelijke houwlijkx voorwoorden tot een erffenisse toegank

heeft / wordt voor alle andere erfgenamen / wegen ’t geene in houwlijkx

voorwoorden uytdruckelijk is bedongen / gepraefereert.

Art. 27 (II)
Indien in faveur van een derde by houwlijkx voorwoorden mochte wesen

besprooken / hoedaenigh een toekoomende erffenisse nae versterf van eene of

beyde echteluyden of derselver kinderen soude vererven; soo is door soodaene

voorwoorden niemandt bynoomen de testamentaire dispositie, om van sijne

goederen in de Stadt ende des Stadts Taeffel gelegen / voor soo veele nae

Stadts-recht is toegelaten / anders te disponeren.

Van testamenten ende andere uytterste wille
Art. 28 (II)
Alle borgeren ende ingesetenen deser Stadt die een bondigh testament willen

maeken / of by andere uytterste wille disponeren, sullen ’t selve doen uyt een vrye

onbedwongen wille / ende door raadtsberedinge ofte door eygener onderteykende

schriftuyre / met des Stadts zegul bevestigen laten.

Art. 29 (II)
Testamenten of andere uytterste wille buyten dese Stadt ende Taeffel opgericht /

nae de maniere ende het recht ter plaetse daer deselve gemaekt zijn / sullen in

forma goedt gehouden worden.

Art. 30 (II)
Een iegelijk ’t zy man of vrouws-persoon zijnde getrouwt / of volle twintich jaaren

oudt / hebbende haer eygen goederen / en geen echte kindt of kinderen / zijnde

haeres verstandts ten vollen machtigh / ende niet in haer uytterste op het doodt-

bedde leggende / vermach van alle sijne of haere aengewonnen / aengekoghte ende

verbeterde goederen voor ’t geheel bij testament / fidei commis ofte andere

uytterste wille ordonneren / ende disponeren, soo wel erflijk / als ter lijftucht /

ofte op andere conditien, soo ende daer / of aen wie het hun belieft ende goedt

dunken sal.
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Art. 31 (II)
Maer van de patrimoniale, ange-erfde of angestorvene goederen onder deser Stadt

ende Taeffel gelegen / moogen voornoemde personen ingevalle voorsz. alleene by

uytterste-wille alsoo disponeren voor de gerechte helfte / ’t sy erflijk of ter lijftocht

/ of op andere conditien, soo ende aen wien het hun goedt dunken ende believen

sal; ende sal de wederhelfte volgens Stadts recht vererven op des testateurs naeste

bloedt / niet tegenstaende desselfs uytterste-wille.

Art. 32 (II)
Iemandt kindt, kinderen of descendenten hebbende / sal van sijne soo aengewon-

nene / aengekoghte / verbeterde / patrimoniale, aenge-erfde / ende aengestorvene

goederen voor de helfte moogen ordonneren, disponeren ende begiftigen / soo en

daer het hun goedt dunken ende believen sal.

Art. 33 (II)
Maer de ander gerechte helfte van alle / soo wel aengewonnene / aengekoghte ende

verbeterde als patrimoniale, aenge-erfde ende aengestorvene goederen sal vererven

ab intestato, op ’t kindt / kinderen of verdere descendenten, niet tegenstaende by

testament of uytterste-wille van eene of beyde ouderen daer tegens waer ge-

disponeert.

Art. 34 (II)
Indien iemandt van de kinderen of descendenten om erheffelijke redenen by eene

of beyde ouderen of verdere descendenten onweerdigh mochte werden verklaert /

ende alsoo mede by Borgemesteren ende Raadt geapprobeert ende bevestight

wierde / sal indien gevalle de eygendom van derselver portie koomen tot voordeel

aen des onterfden kinderen / of andersints op ’t sibste bloedt van den testateur nae

Stadts recht / mits dat aen de onterfde de jaarlijxse vruchten ende opkomsten van

sijne portie tot sijner nootwendige alimentatie ende onderhoudt sijn of haer leven

lank sal uytgekeert ende gegeven worden / nae de grootheit der goederen / tot

verklaringe van Borgemesteren ende Raadt.

Art. 35 (II)
Wanneer iemant aen een of ander kerck / gasthuys / weeshuys of gemeene armen

ietwets tot haer profijt mochte legateren ofte vermaeken / soo worden de

solemniteyten booven gemelt / desen aengaende / soo precise niet gerequireert.

Art. 36 (II)
Een iegelijk sal sijn testament ofte andere uytterste-wille voor sijn doodtlijken

afgangh moogen veranderen / wederroepen ende te niete doen / in ’t geheel of ten

deele / mits dat ’t selve geschiede door een ander gelijk solemneel testament of

uytterste-wille / als boven art: 1. is geseght / of dat de testateur in sijn leven / ’t

selve mochte cancelleren, het zegul daer aftrecken of andersints annulleren ende

vernietigen / of ten deele veranderen.
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Art. 37 (II)
Een testateur mach ook wel meer dan een testament maken, of by andere uytterste-

wille disponeren, welke te samen konnen subsisteren ende stant grijpen / voor soo

veele deselve tegen malkanderen niet komen te strijden / in welken geval de laetste

dispositie sal gevolght worden.

Art. 38 (II)
Ongetrouwde persoonen onder de 20. jaaren ende andere booven de 20. jaaren / in

haer uytterste op haer doodt bedde leggende / die te gelijke doof ende stom zijn /

sinnelose / of die haer verstandts niet wettigh zijn / die van wegen de verquistinge

ende toebrenginge haerer goederen prodigael of Stadts kinderen verklaert zijn / die

ter doodt veroordeelt / of eygen luyden zijn, konnen geen testamenten maken of by

andere uytterste-wille disponeren.

Art. 39 (II)
Verboden ondertrouwe of houwlijk zijnde aengegaen / vermach de eene derselver

tot voordeel van den ander by legaet / testament of andere uytterste-wille in ’t

minste niet vermaken / of nalaten.

Van erffenisse by versterf
Art. 40 (II)
Als de verstorvene geen wettige houwlijx-voorwoorden / of geen bondigh

testament of andere uytterste-wille heeft gemaekt / vervalt de erffenisse nae Stadts

recht aen die geene / dewelke het recht van erffenisse hebben.

Art. 41 (II)
Alle erffenisse vervalt eerst in de deelgaende linie op des verstorvenen descen-

denten.

Art. 42 (II)
In dese erffenisse sal ieder soon / ofte die van hem heergekomen is met twee / ende

een iegelijk dochter / of die uyt haer gesprooten is met een handt toetasten / in alle

des vaders of des moeders naegelaten replijk of onreppelijke goederen.

Art. 43 (II)
Kindts kinderen ende verdere descendenten in infinitum sullen staen in plaetse

haerer overleden ouderen / ende by geslachten van haere groot-vaders en groot-

moeders ende verdere ascendenten erffenisse genieten / soo veele als haer

verstorvene ouderen / indien deselve in leven waeren / ontfangen souden hebben.

Art. 44 (II)
Edoch sullen de kinderen nae haerer ouderen doodt / in scheydinge weder moeten

inbrengen alle ’t geene / of de waerdye van dien / haer ten boedel van haere

ouderen is mede gegeven / sonder rente / ten waere deselve met de uytboelinge te

vreden zijnde / niet mede tot de scheydinge met de andere kinderen wilden treden.
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Art. 45 (II)
Een kindt by sijns vaders leven ontfangen, ende nae sijns vaders of moeders dood

gebooren / wordt gehouden / als of ’t selve by sijner ouders leven ghebooren waer.

Art. 46 (II)
Desgelijks een kindt voor den ehestant gebooren / wordt door ’t volgende houwlijk

van sijne ouderen gelegitimeert, ende voor een echt kindt gereekent.

Art. 47 (II)
Als daer geen kinderen ende verdere descendenten in ’t leven zijn / soo vererft het

eene kindt / sijn eygen goedt hebbende / op ’t ander kindt volle sibbe zijnde / ende

niet op sijn vader ende moeder: soo te verstaen / dat de volle broeder sal toetasten

met twee handen / ende volle suster met een handt / in haere verstorvene broeders

of susters naegelaten reppelijke ende onreppelijke goederen.

Art. 48 (II)
Als de verstorvene mochte naelaeten volle broeder ende volle suster kinderen / soo

sullen deselve door het recht van representatie in haer overledenen ouderen plaetse

staen / ende mede tot haer ooms of moeyen erffenisse toegelaten worden in

geslachten.

Art. 49 (II)
Indien een man ende vrouw te saemen kindt of kinderen in den ehestant mochte

overwinnen / welke kindt of kinderen sonder lijveserven ende descendenten by ’t

leven van beyde ouderen mochten versterven / soo ervet de man op de vrouwe / of

de vrouwe op de man / indien de man of vrouw geen voorkinderen uyt een ander

houwelijk heeft naegelaten / met uytsluytinge van des overledenen volle broeder

ende suster ende alle andere bloedt-vrienden.

Art. 50 (II)
Indien een weduenaer of weduwe echte voorkindt of kinderen hebbende / mochte

treden tot een ander houwelijk / ende uyt het selve ook kindt of kinderen

verwecken / dewelke by het leven van beyde ouderen mochten koomen

te versterven; soo sal de langhstlevende / ’t sy man of vrouw mede tot des eerst

verstorvene erffenisse toegelaten worden / genietende een kindts gedeelte / alsoo te

verstaen / dat soo onder de voorkinderen dochters mochten bevonden worden / sal

de langhstlevende een dochters-deel ontfangen / ofte andersints een gelijk andeel.

Art. 51 (II)
Als geen volle broeder noch volle suster / maer derselver kinderen alleen in leven

zijn / soo ontfangen en deelen sy de erffenisse by manne hoofden / sonder

onderscheyt van mannen of vrouwen.

Art. 52 (II)
Als de verstorvene gheen descendenten noch een egade / by dewelke hy kinderen

heeft gehadt / als booven geseght / noch geen volle broeder noch volle suster met
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derselver kinderen naelaet / soo vervalt de erffenisse op de vader ende moeder /

met exclusie van de half broeder en half suster.

Art. 53 (II)
Koomt iemandt te sterven naelatende groot-vader en groot-moeder / half-broeder

en half-suster / oom ende moeye / volle broeder of volle suster kinderen / deselve

sullen gelijke nae wesen tot des verstorvenen erffenisse by hoofden.

Art. 54 (II)
Groot-vader en groot-moeder sluyten halve oom ende halve moey uyt van des

verstorvenen erffenisse.

Art. 55 (II)
Laet de verstorvene nae alleen ooms ende moeyen / wordt de erffenisse onder haer

by hoofden gedeelt.

Art. 56 (II)
Als half broeders en half susters alleen tot een erffenisse geroepen worden / sal de

half broeder met twee en de half suster met eene handt toetasten in des overleden

naegelaten goederen.

Art. 57 (II)
Sijn daer oock naegebleven halve broeders ende halve susters kinderen / soo treden

deselve mede tot de erffenisse in geslachten: soo nochtans dat de broeder met twee

ende een suster ende die uyt haer heergekoomen zijn met een handt toetasten.

Art. 58 (II)
Als nu geen halve broeder of halve suster / maer derselver kinderen alleen in leven

zijn / soo wordt de erffenisse onder haer gedeelt by manne hoofden / sonder

onderscheyt van manlijk of vrouwlijk geslachte.

Art. 59 (II)
Indien de verstorvene mochte nalaten half-broeders ende half-susters kinderen /

halve oom of moeye / ende volle neve of nichte / soo wordt de erffenisse onder

haer nae hoofden in gelijke deelen gescheyden / ook sonder onderscheyt van

geslachten / als in ’t voorgaende art. ter neder gestelt is.

Art. 60 (II)
Als van bovenstaende persoonen niemandt in leven is / soo wordt de erffenisse

gedesereert aen het naeste bloedt van de verstorvene by manne hoofden tot den

echten tijnden graedt incluis, volgens den sibtal nae de keyserlijke rechten / soo /

dat het naeste lidt het verder uytsluyt, sonder eenige onderscheydt van mannelijke

of vrouwelijke geslachte / of van wat zijdt de goederen mochten uyt en

heergekoomen zijn.
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Art. 61 (II)
Welverstaende dat volle sibbe zijnde een graedt verder / met half-sibbe een graedt

naeder / te samen sullen concurréren, maer in gelijke graedt sluit volle sibbe half

sibbe uit.

Art. 62 (II)
Een steenen huys of hofstede in dese Stadt of desselfs Taeffel gelegen / op meerder

dan een persoon vererft zijnde / sal binnen 6. weeken onder de erfgenamen

gescheyden worden / nae dat een derselver een scheydinge versocht heeft: indien

de scheydinge binnen voorsz. tijdt niet mochte worden gedaen / soo blijft daer aen

/ die het meeste deel in de erffenisse toekomt / soo / dat hij sijne mede erfgenamen

na des raads woorden sal afkopen / bij ontstentenisse van een onderlingh accoord:

is ’t huis of hofstede in gelijke deelen op twee of meerder personen vererft / soo sal

het door ’t lot gescheyden worden / ende die ’t huys of hofstede te deele valt / sal

d’andere erfgenamen volgens afspraeke contentéren: zijn daer meer huysen of

hofsteden dan een vererft / sal men huys tegen huys / hofstede tegen hofstede

setten / ten overstaen van de Raadt / of derselver gecommitteerde, in cas van

verschil tusschen de erfgenamen.

Art. 63 (II)
Als de echte sibtal is gekomen boven den tijnden graedt / soo vererft de man op de

vrouw / ende de vrouw op de man.

Art. 64 (II)
Als de verstorvene ook geen ehegade naelaet / soo vervalt de erffenisse aen de

Stadt.

Art. 65 (II)
Indien een erffenisse in dese Stadt / Stadts Tafel ofte Hamrik mochte komen te

vervallen / waer van de rechte erfgenamen onbekent mochten zijn / soo sullen

Borgemesteren ende Raadt haer derselver goederen onderwinden / ende gerechte-

lijk laten inventariséren, ende door een of twee persoonen laten administréren den

tijdt van tijn jaeren langh / daer van doende alle jaeren oprechte rekeninge an

Borgemesteren en Raadt opgemelt / ende indien binnen de voorsz. tijdt geen rechte

erfgenamen mochten komen / sullen de goederen an de Stadt vervallen wesen / nae

aftrek van een redelijke gave voor die personen tot de adminstratie gecommitteert.

Van onwettige kinderen
Art. 1 (III)
Kinderen overwonnen in ehebreuke ofte bloedtschande / konnen geen erffenisse

van haere ouderen ofte haerer ouderen bloetvrienden genieten / sullen ook niet

meer hebben / als hun de ouders geven.

Art. 2 (III)
De ouderen nochtans zijn gehouden deselve in kost en kleederen te onderhouden /

tot dat sy haer broodt verdienen konnen.
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Art. 3 (III)
Deselve kinderen vererven haer goedt oock niet op haer ouderen ende derselver

vrienden / maer op hare kinderen ende descendenten, ende soo sy sonder lijves

erven versterven / vervalt alle haer naegelaten goedt op de Stadt; soo nochtans dat

haere ouderen of derselver bloet-vrienden vermoogen wederom tot haer te nemen

soodaene giften of gaeve / als sy bewijsen konnen den selven gegeven te hebben.

Art. 4 (III)
Natuurlijke kinderen geboren buyten den ehestant van een vrye vader en vrye

moeder / die wel mogen te samen houwlijken / worden alleen geroepen tot

de erffenisse van haer moeder / grootvader, en grootmoeder van moeders zijde /

ende van haer natuurlijke broeders of susters van een en deselve moeder gebooren;

ende deselve natuurlijke kinderen / sonder descendenten verstervende / erven ook

wederom op bovengenoemde personen / ende by gebreeke van dien / ten profijte

van de Stadt.

Art. 5 (III)
Natuurlijke kinderen konnen geen erffenisse ontfangen van haer vader noch sijne

vrienden / noch van hares moeders andere bloet-vrienden; de vader nochtans is

gehouden / deselve met kost en kleederen te versorgen tot des rechts discretie.

Art. 6 (III)
Voorschreven natuurlijke kinderen / vererven ook niet haere goederen op haer

vader en desselfs bloetvrienden: so nochtans dat de vader of desselfs vrienden

gerechticht zijn sodane gaven wederom te eysschen / als hy of sy den selven

gegeven mochten hebben.

Art. 7 (III)
Vondelingen daer van de ouderen onbekent zijn / sonder descendenten verster-

vende / erven hare goederen op die geene die haer opgevoet hebben of op derselver

erfgenamen / ende by gebreke van dien ten behoeve van de Stadt.

Van donatien en oevelgank
Art. 1 (IV)
Een gesondt mensche sijns verstandes wettigh / oudt over de 25. jaeren / niet

sittende onder de opsichte van haer ouderen of voorstanderen / mach wel een

redelijke gave tot de waerdye van 200 guld. uyt de handt wech geven / mits dat de

penningen of goedt met der daet sullen worden overgedraegen: maer die siek te

bedde light / mach uyt der handt niet meer wegh geven als tijn daelder.

Art. 2 (IV)
Alle donatien, by levende lijve boven de waardye van 200. gulden: sullen met

kennisse van het Recht geschieden / ende den protocolle worden geinsereert, ende

daer op metter daet van handt tot handt worden overgedragen / sullende by faute

van dien krachteloos wesen / voor soo veele de voorschreeven summa geexcedeert

mocht zijn.
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Art. 3 (IV)
Maer alle donatien by levende lijve van ange-erfde onroerlijke goederen / sullen

van onwaerden zijn.

Art. 4 (IV)
Alle donatien ende gaven, waer door der kinderen wettelijke gedeelte vermindert /

ofte de creditoren benadeelt / ende in haer uytstaende schulde geprejudiceert

worden / sullen van onwaerden zijn.

Art. 5 (IV)
Desgelijks sullen alle donatien tusschen man ende vrouw geduyrende het houwe-

lijk van geender waerden zijn.

Art. 6 (IV)
Alle donatien konnen om erheffelijke redenen / ende groote ondankbaerheyt, tot

des Rechts discretie gerevoceert worden.

Art. 7 (IV)
Oevelgank geschiedt / wanneer iemandt by levende lijve sijne goederen / voor een

gedeelte of in het geheel aen een ander vrywilligh door onderlingh accoordt met

der daedt overgeeft / om van deselve sijn leven langh daer voor behoorlijk

onderhoudt te genieten.

Art. 8 (IV)
Die geene / die sodaene goederen in een oevelgank aenneemt / wordt daer door

eygenaer / doch is gehouden voor de onderhoudinge ghenoeghsaeme borge te

stellen tot contentement van de ander.

Art. 9 (IV)
Het accoordt van oevelgank sal op francijn gheschreven / binnen een jaer en ses

weeken met een uythangent Raadts zegul bevestight ende mede geprothocolleert

worden / wanneer vaste goederen daer onder zijn begrepen in dese Stadt en Stadts

Taeffel gelegen.

Art. 10 (IV)
Niemandt magh in een oevelgank sijne goederen aen een ander overgeven / als aen

sijn presumptive naeste erfgenamen in der tijdt / welke na quota daer in moogen

treden.

Art. 11 (IV)
Edoch indien de naeste erfgenaem / tot dien eynde rechtelijk door een gerichts-

dienaer gedenuntieert zijnde / weygerde soodaene conditien by oevelgank in-te-

gaen / als een ander presenteert, sal den oevelgank sijn voortgank mogen nemen.
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Art. 12 (IV)
Maer soo iemandt sonder voorgaende rechtelijke denuntiatie met een ander een

oevelgank van sijne goederen mochte ingegaen hebben / sullen de rechte erf-

genamen binnen een jaer en ses weeken nae dato van weetenschap / deselve met

recht moogen straffen / of daer nae niet gehoort worden.

Art. 13 (IV)
Desgelijken sal ’t oock gehouden worden / als iemant al sijn goedt op lijf-rente

mochte overgeven in praejuditie van sijn rechte erfgenamen.

Art. 14 (IV)
Wie een oevelgank wil straffen / moet sibber wesen als die den oevelgank heeft

geaccepteert, want als sy beyde gelijk recht van sibtal hebben / heeft geen

straffinge plaetse.

Art. 15 (IV)
Alle oevelgank als boven wettelijk gecorrobeert, is bondigh ende irrevocabel.
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Bijlage 8: Selectie van artikelen uit de
Herziene weeskamer-ordonnantie (1724)1794

Art. 31 (I)
Wanneer nogtans iemant by testament of andere solemnele uiterste wille /

voormondt of voogden over zijn kinderen mogte stellen / begerende dat de staat

sijner goederen niet moge ontdekt worden / sullen testamentaire tutores of

curatores ongehouden zijn / daar van ter weeskamer openinge of rekening te doen.

Art. 1 (II)
Alle de geene die sig in den huwelijken staat willen begeven / van wat religie

zouden mogen wezen / zullen gehouden zijn by gemelte commissarien tot de

huwelijkse zaken zig aan te geeven / en van dezelve verzoeken de kerckelijke

proclamatien.

Art. 2 (II)
Ten welken einde gemelte commissarissen des saturdaags avonds om half ses uiren

op des stadts weeskamer zulen moeten vergaderen en praesent zijn / om de namen

der gener zoo begeeren te trouwen / aldaar an te teikenen.

Art. 3 (II)
Bruidegom en bruidt zullen aldaar in persoon moeten compareren, of gevolmag-

tigden hunnent weegen / of ten minsten laten vertonen, volkomen geloofbare

schriftelijke last en ordre.

Art. 4 (II)
Voor het anteikenen der namen / zullen de commissarissen voornoemdt onder-

zoeken / en die geene zoo geproclameerd begeeren te werden ondervragen / of zijn

minder of meerderjarig of malkanderen in bloede of zwagerschap ook bestaan / en

of in leven hebben zodane persoonen als in het vierde artikel der Stadts Nieuwe

Constituties sub rubricam van huwelijks beloften zijn geexprimeerd, en of dezelve

in het anstaande huwelijk consenteren, zonder welk consent gemelte personen niet

angeteikent zullen mogen werden.

1794. De tekst is overgenomen uit: B.S. Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 313-322 (Bijlage I B).
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Art. 5 (II)
Als mede of ook kinderen hebben uit een vorig huwelijk.

Art. 6 (II)
Zo ja / zullen an dezelve de proclamatien niet toegestaan worden / voor en aleer

met hare kinderen / of derzelver voormondt en voogden hebben gemaakt / een

afkoop van vaderlijk of moederlijk goedt / in conformité voorgaande ordonnantie.

Art. 7 (II)
Soldaaten sullen niet angeteikent mogen worden / bevorens van hun officieren, de

compagnie waar onder militeren, commanderende, hebben ontfangen / en an de

commissarissen meergemelt vertoont / schriftelijke permissie en consent.

Art. 8 (II)
De anteikeninge der proclamata zal geschieden / in een ordentlijk boek of

prothocol, inhoudende jaar / maand / en dag / voorts alleen en zonder meer / de

voor en toenamen van de bruidegom en bruid / en de namen van der weduwen

vorige mannen / derzelver geboorte plaats / benevens charges van de bruidegom /

in welker voegen ook geproclameerd zullen moeten werden.

Art. 9 (II)
Daar en boven zal an de bruidegom gegeven werden / een proclamatie cedul of

consent / by een der commissarissen of secretaris verteikent.

Art. 10 (II)
Welke cedulle aan een van de costers der drie hooftkerken (welke ten dien einde

voor of by de weeskamer op voorgestelde tijdt alle drie praesent sullen sijn) onder

wiens pandt de bruidegom woont / sal werden overgelangt / om daar na der geseide

costers proclamatie boeken te formeren.

Art. 11 (II)
Persoonen buiten dese stadt en Stadts Tafel geboren die nog geen drie jaaren in

dese stadt hebben gewoont / sullen de proclamatien niet geaccordeert werden / als

met belastinge / dat de geboden ter plaatse hunner geboorte / of vorig langdurig

verblijf mede sullen gaan.

Art. 12 (II)
Welverstaande dat die personen / dewelke met belastinge aangetekent sijn /

alvorens sullen moeten tonen attestatie, dat de geboden ter plaatse der belastinge

onverhindert sijn gegaan.

Art. 13 (II)
Gelijk mede die geene so buiten dese stadt willen trouwen / sullen moeten hebben

attestatie van de secretaris van de weeskamer / dat de geboden alhier sonder

verhinderinge sijn gegaan.
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Art. 14 (II)
Borgers of inwoonders van dese stadt / sullen buiten niet mogen trouwen / ten sy

alvorens an de boekhouder der armen hebben betaalt / een somma van 24. gulden

en sal in dien gevalle de coster van het pandt waar in deselve woonen / geen

geattesteerde konding cedullen mogen uitlangen / dan na dat hem sal sijn vertoont

de quitantie van de boekhouder opgemelt / by de breuke van 25. gulden.

Art. 15 (II)
Dog als een van beiden of bruidegom of bruidt / buiten dese stadt hebben fixum

domicilium, mogen deselve aldaar sonder breuke trouwen / mits ontfangende van

de secretaris van de weeskamer attestatie als voren.

Art. 16 (II)
Personen die sig hier mogten laten copuleren, wiens proclamata buiten dese stadt

hebben gegaan / sullen haar namen an de secretaris van de weeskamer moeten

overgeven / om aldaar geregistreert te werden.

Art. 17 (II)
De costers sullen gehouden sijn / de trouw cedullen wel te bewaren / na het

trouwen der geproclameerde te attesteren, en geattesteerdt sijnde / ten langste alle

drie maanden an de secretaris voornoemdt / of eerder op desselfs begeeren over te

langen / om ter weeskamer in het proclamatie-boek overgebragt te werden.

Art. 18 (II)
De mennoniten, die door toelatinge / door hunne leraren in haar kerken werden

gecopuleerd, sullen gehouden sijn / binnen 14. dagen na de copulatie te tonen /

attestatie van den leeraar / inhoudende jaar / maand / en dag / en waar de copulatie

is geschiedt / om meede ter weeskamer geboekt te werden / by de breuke van een

daalder / van 14. dagen tot 14. dagen te verdubbelen.
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Bijlage 9: 179 Huwelijksvoorwaarden
van Groninger Oude Vlamingen1795

5 aug. 1702, Abraham Berends Hulshoff x Fennigje Berends Scholtens; 6 okt.

1702, Jacob Derks Huizinga x Stijntje Mattheussen van Calcar*; 15 okt. 1702,

Steven Harmens van Delden x Heiltje Popkes Houttuijn; 27 nov. 1703, Menne

Feckes x Grietje Teunis ten Cate; 25 sept. 1706, Tamme Jacobs x Martje Jans; 2

okt. 1706, Geert Wessels x Grietje Derks; 4 dec. 1706, Arend Willems Hesselink x

Catalijntje Simons; 21 mei 1707, Gozen Berends Scholtens x Aafje Jans; 20 jan.

1708, Jan Jans ten Cate x Geertruida Jans ten Cate; 5 mei 1708, Tiert Hesders x

Antje Haijes; 10 aug. 1709, Jan Luirts Doornbusch x Aagje Peters; 30 aug. 1709,

Arend Pieters Dijk x Ellegien Warmolds*; 4 dec. 1709, Toncke Ulpherts Somerdijk

x Antje Jans; 2 jan. 1714, Gerrit Mattheussen van Calcar x Martje Gerrits

Hulshoff*; 1 juni 1713, Jacob Willems Hesselink x Grietje Jans; 22 mei 1716,

Gerrit Reints Beerta x Frouke Jans Dikland; 19 mei 1717, Willem Gerrits Cremer x

Martje Jacobs Saaxuma; 7 jan. 1718, Pieter Folkerts x Nieske Peters*; 26 juni

1720, Derk Joris x Nieske Jacobs; 15 juli 1720, Waalke Jans x Hijlke Tonnis; 27

mrt. 1723, Harmen Barlagen x Hillechien Jacobs Huizinga; 20 jan. 1723, Frans

Jobs x Truitje Jans; 24 juli 1723, Mattheus Jans van Calcar x Geertje Jans

Houttuijn; 5 febr. 1724, Willem Harckes x Fennechien Jans; 6 sept. 1724, Izaak

Alles Miedema x Albertje Abrahams Block; 12 okt. 1724, Hindrik Hilbrands x

Eefje Reinders; 8 okt. 1725, Rengenier Jans x Aafje Freriks; 12 febr. 1726, Aaldrik

Warners x Trijntje Jans; 14 febr. 1726, Harmen Scholtens x Menje Ulpherts; 13 juli

1726, Gerrit Gerrits ten Cate x Eltje Jacobs Saaxuma; 3 aug. 1726, Luitje Everts x

Hemke Luirts*; 10 febr. 1727, Egbert Harckes x Jantje Gerrits; 25 mrt. 1727, Jan

Derks x Swaantje Joosten; 7 juni 1727, Arend Willems Hesselink x Judith Teunis

ten Cate*; 26 mrt. 1728, Pieter Hindriks ten Cate x Hindrikje Alberts Cremer; 30

apr. 1728, Wijtse Meertens x Annigje Jans Wildeveld; 19 mei 1728, Abel Jacobs

Eemste x Willemtje Jans*; 31 mei 1728, Harmen Geerts Alring x Trijntje Derks

Modderman; 26 juli 1729, Harmen Barlagen x Fennigje Jans van Calcar*; 24 okt.

1729, Ubbe Gerrits x Aaltje Jans Stroo; 4 nov. 1729, Abraham Berends Stroo x

Bieuke Jans*; 13 febr. 1730, Jan Jacobs x Elisabeth Jans; 24 juli 1730, Alle Pieters

Medendorp x Frouke Stoffers Meringa*; 16 febr. 1731, Simon Geerts Alring x

1795. De navolgende huwelijksvoorwaarden zijn te raadplegen in: RHC GrA, VGG, inv. nrs. 3484-3934,

Minuten en concepten van akten (ten archieve bekend als III-ij), RHC GrA, FAM, inv. nr. 11, Aaltje

Jans Modderman, en RHC GrA, FAM, inv. nr. 34, Trijntje Derks Modderman.

Met een * zijn aangegeven de huwelijksvoorwaarden waarbij het voor één of beide aanstaande

echtgenoten een opvolgend huwelijk betrof. In totaal betreft dat 41 huwelijksvoorwaarden.
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Frouke Jans Diklandt*; 27 febr. 1731, Willem Harckes x Grietje Gerrits ten Cate*;

7 mrt. 1731, Alle Jacobs x Trijntje Jans Scholtens; 9 juni 1731, Berend Abrahams

Hulshoff x Jantje Alderts Rosinga; 24 juli 1731, Willem Arends Hesselink x

Annigje Gerrits van Calcar; 22 okt. 1732, Aldert Syrts Dijk x Aaltje Willems*; 30

apr. 1734, Harmen Roelofs Roseboom x Jantje Meinders; 22 mei 1734, Cars Jeltes

x Wieke Meertens; 4 juni 1734, Hindrik Gerrits ten Cate x Judith Hindriks ten

Cate; 19 aug. 1734, Pieter Derks x Menje Jans Modderman*; 24 sept. 1734, Egbert

Hindriks Veendijk x Heiltje Derks Marna; 30 mrt. 1735, Siabbe Hindriks x Geesje

Harmens; 29 juli 1735, Berend Menses x Aaltje Jans Scholtens; 27 aug. 1735, Jan

Hindriks Volmer x Grietje Tammes; 24 apr. 1736, Warner Laurens Nordena x

Lijsbeth Peters; 14 mrt. 1738, Jan Stevens van Delden x Catalijntje Alles; 4 dec.

1738, Jan Jans Dijk x Albertje Arends Hesselink; 19 febr. 1739, Lucas Jans x

Sijben Reints Beerta; 30 apr. 1739, Pieter Jacobs Saaxuma x Trijntje Meetes; 2 mei

1739, Teunis Teunis Hulshoff x Eeuwke Wijtses; 6 juni 1739, Jacob Jacobs van

Hovel x Heiltje Geerts Alring; 6 okt. 1740, Alle Pieters Medendorp x Heiltje Jans

Blaupot*; 22 jan. 1742, Reinder Joris x Elsje Simons Woubeek; 10 febr. 1742,

Popke Jans Houttuijn x Geesje Izaaks; 22 mrt. 1742, Pieter Arends Volmer x Antje

Wolters Greving; 20 nov. 1742, Lieven Calis x Anna Catharina Nallet; 10 apr.

1743, Willem Jacobs Hesselink x Eefje Derks; 15 apr. 1744, Jan Jans Dijk x

Albertje Jacobs Hesselink*; 17 nov. 1744, Teunis Jans ten Cate x Hilligje Jans; 6

apr. 1745, Willem Arends Hesselink x Trijntje Gerrits ten Cate; 2 aug. 1746, Pieter

Jacobs Saaxuma x Trijntje Harmens Rengenier*; 30 sept. 1746, Frerik Freriks van

der Boogh x Trijntje Jacobs ten Cate; 7 okt. 1746, Obbe Meertens x Albertje

Reinders; 11 febr. 1747, Pieter Hindriks ten Cate x Metje Jacobs Saaxuma*; 10

mrt. 1747, Jan Berends Houttuijn x Aaltje Izaaks Miedema; 6 dec. 1747, Teunis

Jans ten Cate x Trijntje Berends ten Cate; 29 dec. 1747, Jacob Jacobs Hesselink x

Jeltje Derks; 17 sept. 1749, Aldert Syrts Dijk x Hindrikje Derks Cremer*; 8 okt.

1750, Cars Douwes Ridder x Auke Ulpherts Wyrsema; 13 mei 1752, Pieter Jans

Woldendorp x Antje Tobias Cremer; 13 apr. 1753, Hindrik Geerts Alring x Anneke

Pieters Hesselink; 23 apr. 1753, Alle Freriks Medendorp x Bregje Harmens

Scholtens; 3 juni 1755, Willem Bolte x Martje Mattheussen van Calcar; 12 apr.

1756, Steven Gerrits Cremer x Aaltje Izaaks Miedema*; 11 aug. 1756, Garbrand

Gerrits Arkema x Catalijntje Willems Hesselink; 29 aug. 1757, Menno Sijpkens x

Mentje Egberts; 10 sept. 1757, Gerrit Jans Pol x Trijntje Jacobs van Hovel*; 4 nov.

1758, Berend Berends Doornbusch x Geertje Jans; 27 febr. 1759, Harm Jacobs x

Menje Stevens ten Cate; 9 aug. 1759, Coenraad Lankhorst x Jantje Jacobs*; 24

sept. 1759, Abraham Izaaks Hulshoff x Annigje Derks van Delden; 23 juni 1760,

Abraham Jans Woldendorp x Hilligje Jans*; 29 aug. 1760, Willem Luitjes

Twijnder x Renske Jans Huizinga*; 11 okt. 1760, Jan Hindriks Huizinga x Hilligje

Warners Nordena; 5 okt. 1761, Jan Derks van Delden x Bougje Gerrits Arkema; 13

apr. 1762, Jan Roelofs Bakker x Trijntje Heeres; 29 juli 1762, Albert Jacobs

Hesselink x Judith van Delden; 20 juli 1763, Claas Heertes Bakker x Martje

Freriks Medendorp; 11 apr. 1764, Steven Popkes van Delden x Teelke Mattheussen

van Calcar; 13 apr. 1764, Hindrik Gerrits van Delden x Aaltje Douwes Ridder; 3

dec. 1764, Anthony Smit x Frouke Siabbes; 24 febr. 1766, Izaak Bussemaker Bzn

x Grietje Barlagen; 19 mrt. 1767, Albert Jacobs Hesselink x Heiltje Hindriks
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Blaupot*; 13 apr. 1767, Fedde Tijssen Buitenwerff x Aagje Popkes Houttuijn; 15

juni 1767, Jacob Mattheussen van Calcar x Annigje Gerrits Pol; 6 febr. 1768, Jan

Teunis ten Cate x Grietje Waalkes Wildeveld; 7 okt. 1768, Reint Jans Cremer x

Trijntje Wijtses Klinkert; 20 apr. 1769, Abraham Izaaks Hulshoff x Martje

Wouters*; 25 aug. 1769, Berend Teunis ten Cate x Geertruida Popkes Houttuijn;

10 febr. 1770, Izaak van Delden x Menje van Olst; 15 mei 1770, Abraham Jans

Woldendorp x Ida van Barkel*; 25 febr. 1773, Mattheus Jacobs Hesselink x Teuna

van Olst; 22 juni 1773, Jan Cobes Boon x Aaltje Teunis Hulshoff; 26 mei 1774,

Jan Spoor x Judith van Delden; 15 mrt. 1775, Gerrit Bussemaker x Martje

Barlagen; 18 mrt. 1775, Brugt Douwes x Janneke Derks; 8 febr. 1776, Claas

Heertes Bakker x Gerritje Hilverink*; 11 juli 1776, Berend van Olst Azn x Neeltje

Taan; 8 nov. 1776, Cornelius Cremer x Aagje Reijnders; 27 febr. 1778, Frerik

Freriks van der Boogh x Trijntje van Eden; 4 apr. 1778, Gerrit Gerrits ten Cate x

Sara Gerrits van Delden; 9 juli 1778, Jacob Harckes van Dam x Janneke Teunis ten

Cate; 28 juli 1780, Harm Jans Cremer x Annigje Sebes Beerta; 26 okt. 1780,

Teunis Teunis Hulshoff x Geertruida van Hovel; 11 juni 1781, Izebrand Huizinga x

Geertruida Freriks van der Boogh; 8 aug. 1781, Arend van Olst Bzn x Grietje

Garbrands Arkema; 1 okt. 1781, Mattheus Jacobs Hesselink x Alida Jans van

Geuns*; 19 dec. 1781, Gerrit van Olst Azn x Eefje Izaaks Miedema*; 11 jan. 1782,

Hindrik van Calcar x Anna Garbrands Arkema; 22 nov. 1782, Albert Heuning x

Nieske Hindriks Alring; 5 juni 1783, Derk Jacobs Hesselink x Annigje Abrahams

Hulshoff; 17 juli 1783, Joseph Simon Muller x Aaltje Izaaks Miedema*; 7 aug.

1784, Jan Jacobs Houttuijn x Annigje Samuels Stofer; 11 aug. 1784, Willem

Jacobs Hesselink x Trijntje Alberts Hesselink; 23 aug. 1784, Roelof Heuning x

Eva ten Cate*; 1 nov. 1784, Wijtse Teunis Hulshoff x Annigje Cobes Boon; 13

febr. 1786, Willem Deknatel x Martha Hulshoff; 29 nov. 1786, Jan Beerta jr x Attje

Bakker; 25 jan. 1787, Teunis Izaaks Hulshoff x Grietje Willems Hesselink; 11 mei

1787, Jacob van Calcar x Martje Popkes van Delden; 17 aug. 1787, Jacob Lauffer

x Trijntje Hindriks*; 12 dec. 1787, J(o)an(nes) Reijnders x Frederica Hoitsema; 9

okt. 1788, Gerrit van Trojen x Swaantje Bakker; 1 okt. 1789, Wijbe Wouters x

Trijntje Garbrands Arkema; 17 apr. 1790, Jan Davids x Susanna Roelfs; 4 mei

1791, Gilles Menalda x Janneke Alberts Hesselink; 11 juli 1791, Gerrit Jans van

Delden x Hester Sijtsema; 19 okt. 1792, Gerrit Garbrands Arkema x Bregje

Hulshoff; 30 nov. 1792, Bonne ten Cate x Geertje Jacobs van Calcar; 18 febr.

1794, Steven Fiepkes ten Cate x Catharina Meurs; 5 mrt. 1794, Teunis Derks van

Delden x Tjitske Stevens Bleeker*; 31 okt. 1794, Arnoldus van Dalen x Geertruida

van Hovel*; 4 juni 1795, Gerrit van Olst Hzn x Janna Zeedijk; 9 okt. 1795, Izaak

Wopkes Gorter x Aagje Reijnders*; 10 okt. 1795, Freerk Dubbelboer x Angenietje

Lantinga; 15 juli 1796, Claas Heertes Bakker x Elisabeth Hindriks*; 13 jan. 1797,

Jan Garbrands Arkema x Geertje Abrahams Hulshoff; 17 apr. 1797, Claas Pieters

Buitenwerff x Grietje Hindriks van Olst; 8 aug. 1797, Hindrik Bolte Wzn x Anna

Bolte; 7 febr. 1798, Wijcher Geerts Starke x Teelkina Willems Bolte; 27 okt. 1798,

Hindrik Klaassens Bakker x Jantje Hindriks van Delden; 21 febr. 1799, Mattheus

Pieters Buitenwerff x Albertje Jacobs Dijk; 27 apr. 1799, Joseph Sleutelaar x

Bregje Claassen Bakker; 27 apr. 1801, Pytter de Gavere x Grietje van Olst; 28 apr.

1801, Barend Stevens Dijk x Geertje Pieters Buitenwerff; 6 apr. 1802, Edde Hotzes
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van der Pers x Lammegien Fiepkes Koolman; 2 mei 1802, Pieter Alles Cramer x

Trijntje Jans Houttuijn; 5 juni 1802, Johannes Kuipers x Stijntje Jans Leenders; 17

juni 1802, Ludolf Gisolf x Antje Luitjes van der Veen*; 29 juni 1802, Reinder

Scheltens x Eva Teunis Hulshoff*; 21 mrt. 1805, Hindrik Brugt Douwes x Annigje

Limborgh; 3 nov. 1806, Klaas Hindriks Bos x Saartje Mars; 18 mei 1808, Gerrit

van Calcar Hzn x Catalina Arends van Olst; 23 mei 1808, Gerrit Jacobs van Calcar

x Renske ten Cate*; 27 mei 1808, Jan Matthiassen Hesselink x Martha Derks

Hesselink; 25 jan. 1809, Barend Stevens Dijk x Alida Dijk*.
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Bijlage 10: 50 Huwelijksvoorwaarden
van Verenigde Waterlanders en
Vlamingen

13 oktober 1707, Pieter Tammes Huizinga x Teelke Clemmius; 17 januari 1709, Derk

Boelens x Jantje Jans; 26 september 1709, Abel Cornelis x Jeseltien Abels van der

Storck; 28 september 1720, Tjaard Geerts x Geesje Derks;19 februari 1723, Hindrik

Gerrits Hesseling x Geesje Alberts; 11 november 1723, Hindrik Kroeger x Antje

Daniels; 8 mei 1727, Pieter Jacobs Cremer x Elsje Simons Swart; 26 mei 1729, Jan

van Delden x Sofia de Booser; 25 september 1725, Jan Jacobs Cremer x Lupke

Harms; 4 april 1725, Iegele Oenekes x Annegien Derks; 15 januari 1739, Hindrik

Gerrits Hesseling x Mayke Wijbes Zeeman; 8 juni 1739, Izaak de Weert x Aagje

Bavink; 22 juni 1740, Pieter Jacobs Cremer x Antje Passchier; 16 mei 1743, Bene

Jans Cremer x Annegien Jans; 11 juli 1746, Roelof Swart x Trijntje Jacobs Hesseling;

1 december 1747, Jan Rijsdijk x Annegien Joukes Hesseling; 21 juli 1755, Eppo

Botterman x Mena Crans; 23 september 1756, Harmannus Schmaal x Elsje van

Bergen; 24 november 1758, Jan Pieters Bakker x Trijntje Pieters; 6 januari 1759,

Iegele Oenekes x Wijpke Geurts; 13 december 1759, Jacob Jans Cremer x Anna

Hoexema; 8 juli 1762, Egbertus Hoekstra x Grietje Deknatel; 6 april 1763, Pieter

Jans Cremer x Mena Hindriks Hesseling; 19 oktober 1763, Matthias van Geuns x

Sara van Delden; 25 juni 1764, Berend Lulofs x Geertruida Knijpinga; 25 juni 1764,

Hindrik Coenraad Pothoff x Elsje Knijpinga; 12 oktober 1764, Johannes Wieringa x

Trijntje van Bergen; 28 juni 1765, Coenraad Verver x Geesje Joukes Hesseling; 27

april 1767, Jacob Jans Cremer x Margien van Bergen; 1 maart 1770, Jan Doedes

Cremer x Roelfje Simons; 23 augustus 1771, Gerrit Hindriks Hesseling x Eefje

Tijssen Buitenwerff; 12 september 1771, Jan Simons Blaupot x Susanna Deknatel;

12 september 1771, Pieter van Bergen x Sofia Deknatel; 13 februari 1772, Nicolaus

Mennes x Grietje van Bergen; 22 september 1772, Wolter Geerts Cool x Elizabeth

Pieters Cremer; 30 december 1775, Roelof Ates Swart x Elizabeth Verver; 9

december 1778, Jan Doedes Cremer x Trijntje van Bergen; 16 juni 1779, Jan Simons

Blaupot x Elsje Hansen Drost; 3 april 1783, Jan Human x Jantje Rotgers; 13 mei

1783, Alle Freriks Medendorp x Alida Hilverink; 23 augustus 1784, Wijtze ten Cate

x Geertruida Knijpinga; 3 oktober 1785, Jan Hindriks Blaupot x Heiltje Vissering; 30

maart 1786, Jan Simons Blaupot x Margien van Bergen; 8 november 1787, Gerrit

Knijpinga x Cornelisje Wieringa; 3 december 1789, Antonie Deknatel x Minke

Fokkes; 26 april 1792, Jan Stolts x Antje Wieringa; 10 juli 1793, Jan Jans Haak x

Antje Mennes; 6 juni 1799, Jan Wieringa x Talea Stolts; 17 augustus 1801, Reinder

van Ravenstein x Grietje Luurds; 27 oktober 1801, Hindrik Pieters Kremer x Neeltje

van Calcar.
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Bijlage 11: Ontwerp Formulier van

bevestiging in den huwelyken staat

(1752)1796

Gy toont met uw verschijninge op dese plaats / u genegen / om in den huwelyken

staat volgens uwe verbintenisse / te mogen bevestigt worden. Welke begeerte wy

u / om daar dienstbaar in te zijn /niet mogen weigeren: vermits wy erkennen dat het

huwelyk van God selve is ingesteld / zo tot voortplanting (Gen. 1:28 ) van

’t menschelyk geslagte / ter vermyding van alle ontugt, (1 Cor. 7:2) als mede ter

onderlinge hulpe (Gen. 2:18) en dienst. Gelyk we dan ook zien dat de Heere over

het huwelyk in zijn eerste instelling den zegen uitgesproken / en gevolgelijk veele

gehuiwden (Ps. 128) dezelve heeft doen ondervinden.

Dog is ter deelagtig wording van zijnen dierbaren zeegen / nodig / dat de

onderlinge verbindinge tot het zelve / en gevolgelijke belevinge in de zelve, in de

ware vreze des Heeren, geschiede. En om van het laatste / (de verbindinge reeds

geschiet zijnde) een weinig te spreken / zo blykt uit den woorde Gods / dat God /

die een God van order en niet van verwerringe (1 Cor. 7:33) is / ook de gehuiwde /

tot een vreedzame en gezegende beleving / elk haare betamelyke pligt / omtrent

elkander waar te nemen / heeft willen voorschrijven. Volgens het welke dan voor

eerst de vrouwe verpligt is om haar man gewillig onderdanig (Eph. 5:22, Coll.

3:18, Tit. 2:5, 1 Per. 3:1 en Gen. 3:16) te zijn / dewyl hy van God gesteld is om te

zijn het hooft der vrouwe / gelyk Christus is het hooft der gemeente. En gelyk nu

de gemeente Christus alle onderdanigheid schuldig is. Zo is ingeslyks de vrouwe

een gehele onderdanigheid (Eph. 5:24) schuldig aan haaren man / zo verre zulx

niet tegens Christus / haar beider hooft / en een goede conscientie kome te stryden.

Tegens welk een ordinantie Gods / zig niemant door eyen-wille en vleeslyke

uitvlugten / tot versmading der ordeninge Gods / mag verzetten. Voorts is de

vrouwe verpligt haar man behorelyk te eerbiedigen (1 Pet. 3:6) hem in zijn last te

ondersteunen / of op alle wyzen na vermogen behulpzaam (Gen. 2:18) zijn.

Hebbende insgelyks op haar huishoudinge (Tit. 2:5) behoorlyke agt en opzigt.

Bezonderlyk bedoelende om in alle goede tugt / eerbaarheid / (1 Pet. 3:2) zonder

weereldlyke pragt, (1 Pet. 3:3-5) andere tot een goed exempel / te wandelen.

De man is / na het woord des Heeren / verpligt / om zijn wettige huisvrouwe

lief te hebben (Eph. 5:25-28, Coll. 3:19) gelyk Christus de gemeente lief gehad

heeft / en nog bemind. Hy moet ook / na de mate der genade en wysheid zo hy

1796. A.S. Dijk, Nutte bybel-oeffening over gewigtige waarheden en toestanden des Christendoms vervat

in vraagen, en antwoorden: en uitgegeven van de opzienderen der Doopsgezinde tot Groningen, die

men de oude Vlamingen noemt (2e druk; Groningen 1752) 337-342.
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ontfangen heeft / haar zoeken te leeren, te vermanen, wyslyk te leyden, en

ingevalle des nodig zijnde / vertroosten en beschermen (vergel. Eph. 5:29). Zijn

magt nergens in misbruikende tot eenige verbitternig (Coll. 3:19) maar alleen ter

verbetering / en handhaving der Godlyke ordening. Wonende zo by zijn huis-

vrouwe met verstand / en haar ook als een swak vat eere gevende (1 Pet. 3:7) als

zijnde zy / nevens den man (zo veel ze namel. beyde den Heere aanhangen (1 Cor.

6:17) een mede erfgenaam der genade des levens met hem: houdende zijne

verpligtinge ontrent zyn huisvrouw te meer dierbaar / op dat zijne / als ook haar

onderlinge gebeden niet verhindert en worden. Waar by het ook nog de man zijn

schuldige pligt is / om met zijn handen arbeid / of ’t handhaven van een eerlijk

beroep / zijn huishouden na vermogen te geneeren (Gen. 3:17-19, 1 Tess. 4:11, 2

Tess. 3:12, 13) en om ook wat te konnen mededelen aan de behoeftige. By deze

wederzytze verpligting / zijn gehuiwde ook gelijkelijk verbonden / om malkander

zuiverlijk te beminnen (‘t welke dan geschiet / alsze elkander om en in den Heere

liefhebben). Zy hebben den een den ander / nevens onderlinge vermaninge / met

een goed exempel voor te gaan / en kinderen hebbende of krijgende / die op te

voeden in alle vermaninge (Deut. 6:7, Eph. 6:4) en onderwijzing in den Heere / en

geenzints in eyen behaaglykheid / ter voldoeninge van het vlees.

Eyndeling blykt ook dat het de Heere behaagt / de gehuiwde door de

huiwelijksband zo nauw te verêenigen / datze als een vleesch (Gen. 2:24, Matth.

19:5, Eph. 5:31) te noemen zijn. Waar omze elkander / zelf boven vader en moeder,

hebben aan te hangen: den een / den ander om geenerley oorzaken / (gelyk wel by

de wet plaats had) verlaten / dewyle Christus / zo wel scheid-brief, (Matth. 19:6-8)

als ’t nemen van meer als een vrouwe / heeft afgeleerd: zo dat daar nu geen

scheiden plaats heeft / als door de dood: ten sy om hoererye (Matth. 19:9) en

overspel / waar voor de barmhertige God u bewaare.

Hebbende nu wedersytze verpligtinge der gehuiwde / nevens haar nouwe

verbintenisse na den woorde Gods / opengelegd zo staan u / êer we u nader

bevestigen / op twee vragen te antwoorden. En wel eerstelyk of gy nu genegen

zijt / om agtervolgens die van God ingestelde ordeninge des huiwelyks /

insluitende wederzytze verpligtinge der gehuiwde / u nu ook in den huiwelyken

staat te laten bevestigen?

Wat zegt gy bruidegom? Antwoord Jaa Wat zegt gy bruid? Antwoord Jaa (Den

dienaar spreekt verder)

Uw beginzel zy / wensch wy / in den name des Heeren. Hy zelve zeegene u

voornemen. En tot een teiken van u verbintenisse zo verzoek wy dat gy op

staande / malkander de regterhand moogt toereiken / terwijl wy nu / eer wy onze

hand daar aanleggen / u nog een tweden vragen.

Bekent gy dan nu voor God / en deze getuigen / dat gy bruidegom, deze uwe

bruid: en gy bruid, deze uwen bruidegom; die gy malkanders regterhand hebt

gevat / nu den een / den ander / aanneemt voor uw wettigen egtgenoot / om met

malkander / in onderwerping van de Godlyke ordening / in den egten staat te

leven?

Wat zegt gy bruidegom? Antwoord Jaa
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Wat zegt gy bruid? Antwoord Jaa

Op uwe verklaringe / dat gy voor den Heere / en deze getuigen / elkander voor

wettige egtgenoten aanneemt / zo leg wy onze hand op den uwen / met

aanroepinge van des Heeren naame / tot uwer bevestiging en voltrekkinge uwer

plegtiger belofte. Tot dien eynde zy dan ‘De God Abrahams / de God Izaks / ende

de god Jacobs (Exod. 1:15) met u. Hy zelve verbinde uwe herten aan hem / en aan

malkander; en Hy zegene u op alle wyzen / na dat gy zynen zegen in alle

bezonderheden behoeft / en des ontfank’lijk zijt. Hy make by aan of voortgang u

eens gezint na Jesum Christum (Rom. 25:3) om zo getrouw te konnen zyn aan

Hem / en aan malkander / tot in den dood. Aamen. ‘tzy alzo!’

Terwyl alles aan den zegen des Heeren hangt / zo vermanen wy u / om over

uwe knieën / nevens ons / den Alzegenaar om een gepaste zegen ’t zamen te

bidden / waer toe wy deze hierzynde getuigen / ook willen verzogt hebben.

N.B. Wie van de dienaren onder ons, zulzx liefst ook knielend en stille verrigt,

die kan zig ook dus gedragen. En wie liefst staande eenstemmelyk gebed doet, die

kan zulx op deze, of diergelyke wyze (want hier in is men minder te bepalen)

opentlyk bidden.

Gebed:

Goedertierene en alwyze God, die zelve den insteller zyt van den huwelyken staat,

en den gehuiwden uwen zegen, indienze anders het huwelyk in uwe ordeninge

ingaan, en u voorts heyliglyk vreezen, hebt belooft, en menigmaal aan de zodanige

ook bewezen. Wy bidden u dat Gy uwe barmhertigheden ook aan deze nieuw

getrouwde bewyzen wild. Gy kent haar beginzel en oogmerken, alles wat in meer

of mindermate niet zuiver genoeg voor u is, wild dat genadelyk verzoenen, haar

ook met eene inleidende in een ware verootmoediginge voor U, op dat niets dien

zegen hindere, welke wy haar gaarne wensschen, of welke gy weet datze in haaren

staat en bezondere betrekkingen, nodig hebben. En terwyle gy om nergens in ’t

evangeli om groote rykdommen, eere, en andere voordelen der weerelt, leert

bidden: maar ons veeleer de gevaren daarvan voorsteld: en egter de arremoede ook

zyne verzoekinge heeft, zo durf wy zulx voor haar zo onbepaald niet begeeren:

maar wel, dat gy haar langs midlyke en voeglyke wegen, geven moogt het

dagelykze brood, of haar bescheiden deel, en een vergenoegt herte met het zelve,

gepaart met alle gewillige naarstigheid, om zulks door haar handen arbeid, of

gepaste wegen te zoeken. Met een geneigt herte, om ook mede te deelen aan

behoeftige. Indien haar egter een ruimer porsi als daaglyks brood toegevallen mogt

zyn, of nog mogt toevallen, zo wil haar dog bewaren, datze daar over haar zouden

boven andere verheffen, of op de onzekere rykdommen enig vertrouwen stellen:

maar dat al haar hope alleen zyn mag op den levendigen God, datze gaarne geven

en gemeenzaam zyn, zoekende steets schatten te vergaderen die een grond hebben

in ’t toekomende, om ryk te worden in God, haar uitterlyk vermogen alleen

aanziende als een rentmeesterschap waar van gy haar eens rekenschap af eyschen

zult, hoe, en voor wienze het, aan haar geleende, hebben aangeleid. En wyl de

huwelyks staat ook zyne bezondere beproevingen heeft, zo wild hare herten in de

wegen van ware boetvaardigheid en verootmoediging, zo bereiden, datze zo wel de

tegenspoeden als de meerdere voorspoed, als van uwe hand mogen aannemen,

geduldiglyk dragen, op dat alles, onder een mededelinge van uw godlyke liefde,
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haar mag medewerken ten goede. Eyndeling schenk haar die barmhertigheid om

malkander suiverlyk in u te leeren beminnen, op datze voor onliefde bewaart, en

dog door geene te vleeslyke liefde, onderling nadeel lyden, maar datze bequaam

mogen worden, om elk zig zelven, en ook malkanderen, in ’t gebed aan u op te

offeren. En als gy eens door de dood weder scheiding maken zult, de nablyvende

dan zyn egtgenoot aan U, als wettige eygenaar en Heere van leven en dood, in

ware gelatenheid, mag opofferen: in verwagting en hoop, om elkander in U eens te

mogen wedervinden. Verhoort ons, o Vader der barmhertigheid! In de name, en om

de verdiensten uwes lieven zoons, die met U en den heyligen geest, als een eenig

God, leeft en regeert tot in alle eeuwigheit.

Wy besluiten deze plegtigheid met deze verdere korte vermaninge en wensch: u

vermanende om de nu gedane verbintenisse / waartoe gy u onderling verpligt hebt /

u veel te erinneren / ook dezelve tot een regel makende in al uw gedrag en

onderlinge betrekking. God ook veel biddende om zyn nodige zegen en bystant.

Boven al zo is voor u nu getrouwde / als voor yder nodig / om met Hem die zig als

minnaar der zielen ter huwelijks vereeniginge aanbied (Hoz. 2:18,19) ook in ware

boetvaardigheid en met verloochening van alles wat in de weg mag staan / het

huiwelijks verbond met Hem zeg wy / onze dierbaarsten Emanuël, te sluiten.

Welke met deze huiwelijks voorwaarde de ziele toeroept: Hoort o dogter ende ziet,

neigt uwe oore ende hoort: vergeet u volk, ende uwes Vaders huis zo zal de Koning

aan uwe schoonheit lust hebben, en terwyle Hy uwe Heere is, zo buigt u voor hem

neder (Ps. 45:11,12).

De Heere drukke dit in uwe / en elc herte. En Hy make die zegeninge waar

mede Hy wel eer zyn volk heeft belast te zegenen (Num. 6:22-27) in u waarheid:

namel. deze. De Heere zeegene u en behoede u, de Heere doe zyn aangezigte over

u ligten, en zy u genadig. De Heere verheffe zyn aangezigt over u, en geve u vrede.

Amen.
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Bijlage 12: Formulier zoals by het

trouwen op het raadhuis in groningen,

thans in gebruik is (1796)1797

BRUIDEGOMS en BRUIDEN!

Daar wy veronderstellen, dat gy gene onberadene keuze gedaan, met eerlyke

inzichten u verënigd, en over die verëniging den zegen van Hem, aan wien gy alles

verschuldigd zyt, afgesmeekt hebt, maken wy dan ook geen zwarigheid om te

voldoen aan uwe billyke begeerte, door het zegul der Wet te drukken op uwe

wederzydsch verklaarde liefde en gedane belofte van trouw.

Vooräf echter zullen wy u, uwe plichten kortelyk herinneren.

Gy bruidegoms zult zyn, als Mannen, de Hoofden uwer Huisgezinnen, en

verplicht, door vlyt, naarstigheid, eerlykheid en goed beleid, in dien post of dat

beroep, waar in gy gesteld zyt, uwe huishoudelyke belangen voor te staan en te

bevorderen: voorts zult gy u omtrent uwe Huisvrouwen als liefhebbende Mannen,

jegens uwe kinderen als rechtgeaarte Vaders, en ten aanzien van uwe Huisgezinnen

in alles als verstandige bestuurders behoren te gedragen.

Gy Bruiden zyt verplicht u als liefhebbende Vrouwen jegens uwe Mannen te

gedragen, en hem, als hoofden van het Huisgezin, met alle bescheidenheid te

erkennen en te gehoorzamen. Gy zult, als Bestuurderessen der Huishouding, de

belangen daar van getrouwelyk behartigen, en daar in de verëischte spaarzaamheid

gebruiken, overeenkomstig de omstandigheden waarin gy u geplaatst vind: ook

zult gy uwe Kinderen, als rechtgeäarte Moeders, ene behoorlyke opvoeding geven,

hen verstandiglyk naar uw vermogen leiden en onderwyzen, en alle zeden

bedervende toegevendheid vermyden.

Gy bruidegoms en bruiden, beiden zyt verplicht, en verbind u elkanderen

hartelyk en duurzaam lief te hebben, u niets onbehoorlyks, ten nadele van één van

beiden te verőorloven, – wederzydsche tydelyke en eeuwige belangen te beharti-

gen, – uwe Kinderen niet slechts teder te beminnen, en voor derzelver zedelyke en

Godsdienstige opvoeding te zorgen; maar hen ook, door gepaste lessen en goede

voorbeelden, tot nuttige Burgers voor het Vaderland trachten op te kweken. Alles

zoo als goede Burgers en Burgeressen van ene welgeregelde Maatschappy

betaamt.

Neemt gy Bruidegoms uwe Bruiden, hier tegenwoordig, als uwe Huisvrouwen,

ELK VOOR ZICH DE ZYNE, al zo aan? Hierop antwoordt men met buiging, Ja.

1797. RHC GrA, VPO, inv. nr. 1122, Resolutie omtrent de trouwplechtigheden en het formulier daartoe.

Gedrukt bij Jan Hindrik Bolt te Groningen 1796.
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Neemt gy Bruiden uwe Bruidegoms, hier tegenwoordig tot uwe Mannen, ook

ELK VOOR ZICH DEN HAAREN, alzo aan? Hierop antwoordt de Bruid met een

buiging of neiging, Ja.

GEEFT ELKANDER DE RECHTER HAND.

Erkent Gyl. nu aldus, in de tegenwoordigheid van een alwetend God, en ten

aanhoren van uwe vergaderde Medeburgers, elkanderen ten Huwelyk te hebben

aangenomen, en, onder de uitoeffening der aan u voorgestelde plichten, met

elkander te zullen leven en zaam te woonen, tot dat de dood u van den anderen

scheid? Hierop antwoorden beide met ene buiging of neiging, Ja.

God, die de Liefde zelve is, make u getrouw aan uwe belofte, beware u voor

Huislyke ongenoegens, bekrone uwe Echtverbintenis met de beste Zyner Zege-

ningen, en zy met u in alle de omstandigheden uwes levens!

GEDENKT DEN ARMEN.
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Archivalia

FRIES HISTORISCH EN LETTERKUNDIG CENTRUM (TRESOAR)

Memories van successie 1818-1928, Kantoor Sneek – toegang 42

inv. nr. 14049 Dagregister 313 en 353.

GRONINGER MUSEUM

Museumcollectie

obj. nr. 1950,0205 Een lijst van benodigdheden voor een bruiloft van honderd personen. Ter

gelegenheid van het huwelijk van de Heer Stheeman met Mej. Titia Post

op 12 mei 1814.

HET UTRECHTS ARCHIEF (HUA)

Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 – toegang 34-4

inv. nr. 275 Dirk Wernard van Vloten, U247a011 (1772).

Familie Van Geuns – toegang 814 (FVG)

inv. nr. 3 Vers op het huwelijk van Steven Janszn. van Geuns en Dieuwertje Roos,

geschreven door Eppo Botterman, 1718.

inv. nr. 4 ‘Grootvader Hidde Tjaerts Roos memorieboek’, aantekeningen van Hidde

Tjaard Roos, voornamelijk van zakelijke aard, 1668-1691, alsmede

aantekeningen betreffende andere familieleden over de periode 1623-

1667.

inv. nr. 9 Ingekomen brieven van Jacob van Geuns en Regina Christina Voom-

bergh, 1779-1794.

inv. nr. 10 Ingekomen brieven van Jacob van Geuns en Regina Christina Voom-

bergh, 1795-1799.

inv. nr. 11 Ingekomen brieven van Jacob van Geuns en Regina Christina Voom-

bergh, 1800-1804.

inv. nr. 22 Verzen op het huwelijk van Matthias van Geuns en Sara van Delden.

Gedrukt, 1763.

inv. nr. 82 Genealogie van de familie De Booser over de periode 1569-1805,

opgesteld door J.G. de Booser.

inv. nr. 83 ‘Geslagtsregister’ van de familie Glimmer over de periode 1449-1660,

opgesteld door Cornelis Joosten Glimmer.
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inv. nr. 141-143 Ingekomen brieven van Matthias van Geuns en Sara van Delden, 1784-

1817.

inv. nr. 144-145 Ingekomen brieven van diverse personen.

HISTORISCH CENTRUM LEEUWARDEN

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811 – hypotheek-
boeken

gg 017-6 Akte d.d. 29 december 1621, Leeuwarden.

NATIONAAL ARCHIEF (NA)

Collectie 309 Familiearchief Vissering, 1792-1936 – toegang 2.21.183.88 (FV)

inv. nr. 35 Dagboek Gerrit Middagten (1764-1769).

inv. nr. 35 Brief van Simon Menalda aan mejuffer Klaaske Belkmeer, d.d. 3 juli

1790.

Collectie Van Delden, 19e-20e eeuw – toegang 1.13.24 (CVD)

inv. nr. 7 Geslagtboekje van vader Izak van Delden en moeder Sara de Bozer,

opgesteld 28 mei 1767 voor mijn broer Jan van Delden.

NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF, AMSTERDAM

(NEHA)

Bijzondere collecties

toegang 96 Firma De la Lande Cremer & Co., Bolsward.

toegang 256 Jac. De la Lande.

toegang 333 Coopman- en Cramergilde, Groningen, Concordance van de Coopman

en Cramer Gilde Rolle en Sententie Boek, Index op keuren en

sententies van Kramersgilde te Groningen 1362-1753.

NOORD-HOLLANDS ARCHIEF (NHA)

Van der Meulen-Taan – toegang 138 (VMT)

inv. nr. 51 Ingekomen brieven bij Catharina Taan betreffende de tegen haar

ingebrachte beschuldiging van poging tot moord op stadhouder

Willem V.

inv. nr. 104 Ingekomen brieven bij Claas Taan.

PARTICULIER BEZIT

‘Copie van eene levensbeschrijving van mijne betovergrootouders of de ouders van Berend Popkes van

Calcar’.

Kopie akte Heren van de Kluft, toestemming tot verbouw huis Noorderhaven, 15 augustus 1778.
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REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM, GRONINGER ARCHIEVEN (RHC

GRA)

Staten van Stad en Lande, 1594-1798 – toegang 1

inv. nr. 28 ‘Staatsresolutiën’. Net-exemplaar van het resolutieboek der Provinciale

Staten van Stad Groningen en Ommelanden, na 17 februari 1795 van de

(Provisionele) Representanten van het Volk van Stad en Lande.

inv. nr. 33 ‘Staatsresolutiën’. Net-exemplaar van het resolutieboek der Provinciale

Staten van Stad Groningen en Ommelanden, na 17 februari 1795 van de

(Provisionele) Representanten van het Volk van Stad en Lande.

Gequalificeerden van de belasting op het recht van successie, 1806-1811 –

toegang 40

inv. nr. 38 Memoriën van aangifte en staten van het zuivere bedrag der nalaten-

schappen 1808.

inv. nr. 40 Memoriën van aangifte en staten van het zuivere bedrag der nalaten-

schappen 1810.

Burgerlijke Stand, retro-acta, 1596-1877 – toegang 124, Hervormde gemeen-
ten Groningen (BS)

inv. nrs. 146-154 Algemeen doopboek, 1640-1811.

inv. nrs. 157-189 Ondertrouwboek 1595-1811.

inv. nr. 190 Derde-proclamatieboek.

inv. nrs. 191-193 Trouwboek, 1796-1803, 1803-1807, 1807-1811.

inv. nrs. 194-195 Breukdodenboek.

inv. nr. 196 Breukdodenboek, 1791-1793.

inv. nrs. 197-198 Boek van ontvangsten van de diaconie wegens collecten bij begrafe-

nissen en wegens rechten, verbeurd voor het begraven na half twaalf en

voor het gebruiken van koetsen bij begrafenissen, 1796-1802, 1802-

1807.

inv. nr. 199 Index op de inv. nrs. 197-198 en het niet bewaard gebleven boek 1794-

1796.

inv. nrs. 200-204 Lijst van aangegeven lijken, 1806, 1807, 1808, 1809-1810, 1811.

Burgerlijke Stand, retro-acta, 1596-1877 – toegang 124, Waalse gemeente,
Groningen (BS)

inv. nr. 596 Doop, trouw en overlijden, 1686-1759, 1768-1782.

inv. nr. 597 Doop 1700-1811, trouw 1700-1756, 1763-1796, overlijden 1700-1705,

1711-1810.

Burgerlijke Stand, retro-acta, 1596-1877 – toegang 124, Doopsgezinde ge-
meenten, Groningen (BS)

inv. nr. 598 Kerkeboek van de Oude Vlamingen, geboorte 1697-1809, trouw 1724-

1797, overlijden 1764-1809.

inv. nr. 599 Geboorteboek van de Waterlanders en Vlamingen, 1720-1809.

inv. nr. 600 Geboorteboek van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente, 1802-1845.
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Archief Hoge Justitiekamer – toegang 136

inv. nr. 2572 Registratieboek van heerlijke rechten.

Familie Mesdag, 1666-1992 – toegang 555 (FM)

inv. nr. 206 Memoires van Gilles Mesdag betreffende zijn jeugd in Groningen en

zijn opleiding te Amsterdam.

inv. nr. 314 ‘Familiboekijn’ van vader Willem Jacobs Hesselink.

inv. nr. 315 Familieregister Jan Dijk en Albertjen Hesselink.

inv. nr. 316 ‘Familijboek’ van moeder Albertien Arents Blok.

inv. nr. 318 Register van nakomelingen van Thijs Hiddes Roos.

inv. nr. 320 Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Jacob Hesselink

(1748-1819) en Jantje Hesselink (1769-1826).

Familie Stratingh, 1763-1878 – toegang 577

inv. nr. 14 Vers op het huwelijk van Claas Bakker en Martje Medendorp in juli

1763, door D. de Vries

Gerechten in Selwerd en Sappemeer, 1592-1811 – toegang 730

inv. nr. 1689 Afschriften van akten van huwelijksvoorwaarden en testamenten, 1743-

1803, geregistreerd door het gerecht van Selwerd en Sappemeer in de

periode 1751 – 1803, met indexen

Gerechten in het Oldambt, 1596-1811 – toegang 731

inv. nr. 7182 Inventaris van het archief van predikanten en kerkvoogden in de beide

Oldambten als zegelaars 1596-1811, Nieuw-Scheemda 1661-1811,

minuten van akten, 2 maart 1786-29 april 1809.

Gerechten in Fivelingo, 1560-1811 – toegang 733

inv. nr. 98 Minuten van akten, 1754-1803

Gerechten in het Westerkwartier, 1600-1811 – toegang 735

inv. nr. 316 Inventaris van het archief van het gerecht van de Kampen 1744-1803.

inv. nr. 322 Minuten van akten, met indexen.

Verzameling publicaties van de overheid, 1595-1814 (1857) – toegang 740
(VPO)

inv. nr. 169 Kercken-ordre der Stadt Groningen. Handschrift.

inv. nr. 303 Naerdere ordonnantie rakende die Bruijloften, Kindel-bieren, Begraf-

fenisse der Dooden, ende anders. Gedrukt bij Hans Sas te Groningen

1648.

inv. nr. 473 Placaet tegens Concubinaetschap, Hoererie en ehebreucke. Gedrukt bij

Frans Bronchorst te Groningen 1669.

inv. nr. 640 Resolutie omtrent de Gasthuizen in deze stad. Gedrukt.

inv. nr. 661 Ordonnantie op allerhande Conventien ende Contracten in het Gemeyn

ende op Koop en Verkoop in het besonder. Gedrukt bij Cornelis

Barlinck-Hof te Groningen 1701.
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inv. nr. 662 Ordonnantie op allerhande Conventen ende Contracten betreffende

Koop en Verkoop naer-koop en naar pacht, verhuijringe van Huijsen,

Lande, Dienstbode, Societeijt, Scheijdinge, Mandaat, Bier ende andere

Boeckschulden, Leeninge, Renten en Interessen, Bewaring.

inv. nr. 1122 Resolutie omtrent de trouwplechtigheden en het formulier daartoe.

Gedrukt bij Jan Hindrik Bolt te Groningen 1796.

Verzameling kranten (RAG), 1743-2008 – 999

inv. nr. 1007 Opregte Groninger Courant, ingebonden, 3 januari 1755-10 mei 1757.

inv. nr. 1021 Opregte Groninger Courant, ingebonden, 1 juli 1768-30 december

1768.

inv. nr. 1024 Opregte Groninger Courant, ingebonden, 2 januari 1770-29 juni 1770.

inv. nr. 1032 Groninger Courant, ingebonden, 4 januari 1774-28 juli 1774.

inv. nr. 1052 Groninger Courant, ingebonden, 2 januari 1784-29 juni 1784.

inv. nr. 1057 Groninger Courant, ingebonden, 4 juli 1786-29 december 1786.

inv. nr. 1075 Groninger Courant, ingebonden, 3 juli 1795-29 december 1795.

inv. nr. 1081 Groninger Courant, ingebonden, 3 juli 1798-28 december 1798.

inv. nr. 1099 Groninger Courant, ingebonden, 3 januari 1809-29 december 1809.

inv. nr. 1107 Advertentieblad van Groningen = feuille d’affiches de Groningue,

ingebonden, 4 januari 1814-28 juni 1814.

inv. nr. 2019 Ommelander Courant, ingebonden, 1 januari 1802-31 december 1802.

Verzameling mej. De Visser, 1350-1955 – toegang 1249 (VDV)

inv. nr. 96 Betreffende pijpenbakkers, messenmakers, zonnewijzermakers, glas-

slijpers en instrumentmakers over de periode 1600-1850.

inv. nr. 103 Boteringestraat, Ebbingestraat (Nieuwe en Oude), Guldenstraat, Tussen

beide Markten, Zwanestraat.

inv. nr. 104 Boteringestraat, Ebbingestraat (Oude), Guldenstraat, Kijk in ’t Jatstraat

(Oude).

inv. nr. 105 Boteringestraat, Heerestraat.

inv. nr. 106 Brugstraat, Carolieweg, Kromme Elleboog, Poelestraat.

inv. nr. 107 Brugstraat, Grote Markt, Turftorenstraat, Vismarkt (Akerkhof),

Zwanestraat.

inv. nr. 108 Ebbingestraat (Nieuwe), Kromme Elleboog.

inv. nr. 109 Folkingestraat, Haddingestraat, Hofstraat, Munnekeholm, Pelsterstraat.

inv. nr. 110 Folkingestraat, Hofstraat, Jacobijnerstraat, de Laan, Marktstraat, Os-

senmarkt, Pelsterstraat.

inv. nr. 111 Gelkingestraat, Haddingestraat, Hofstraat, Marktstraat, Ossenmarkt,

Pelsterstraat.

inv. nr. 112 Gelkingestraat, Hoogstraatje, St. Jansstraat, Kattenhage, Marktstraat,

Martinikerkhof, Ossenmarkt, Turftorenstraat, Walburgstraat.

inv. nr. 113 Gelkingestraat, Oosterstraat, Stoeldraaierstraat, Vismarkt.

inv. nr. 114 Grote Markt, Steentilstraat, Vismarkt.

inv .nr. 115 Heerestraat, Kijk in ’t Jatstraat (Oude), Oosterstraat, Stoeldraaierstraat.

inv .nr. 116 Heerestraat, Poelestraat, Steentilstraat, Tussen beide Markten.

inv. nr. 117 Kijk in ’t Jatstraat (Nieuwe).
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Gilden, 1317-1883 – toegang 1325 (Gilden)

inv. nr. 19 Bakkers. Naamlijst van gildeleden, 1634-1734, van aangenomen leer-

knechten 1633-1731.

inv. nr. 20 Naamlijst van aangenomen leerkrachten.

inv. nr. 30 Kooplieden of Kramers. Naamlijst van oldermannen en hovelingen.

1600-1658 en 1680-1745; Naamlijst van gildeleden, -knechten, -zoons

en -dochters en gestorven gildebroeders. 1593 – 1741.

inv. nr. 31 Kooplieden of Kramers. Naamlijst van gildeleden.

inv. nr. 67 Schoenmakers en leerlooiers, schoenmakersknechten; naamlijst van

gildebroeders.

inv. nr. 90 Stukken betreffende het goudsmedengilde.

inv. nr. 99 Koekenbakkers. ‘Gilderol’, register van reglementen.

inv. nr. 106 Koekenbakkers. Register, bevattende verklaringen van raadsgecom-

mitteerden over afgehoorde rekeningen, verklaringen van overdracht

van gildegoederen en lijst van aangiften van leerjongens.

inv. nr. 123 Ontvangst- en uitgavenboek van het looiersgilde (trapmeesters) later

voortgezet als Martini-Looyer-Park. Met naamlijst.

Diaconie van de Hervormde Gemeente te Groningen (1), 1521-1968 – toegang
1329

inv. nr. 783 ‘Wekelijks collecteboek’. Registers van de gespecificeerde weekop-

brengsten per kluft van de collecten tijdens de erediensten, 1728-1925.

Met hiaten. Met aantekeningen van de verdeling van de opbrengsten

onder de diakenen, 1728-1865. Met hiaten. Met vermelding van het

aantal overledenen per week, 1828-1827. De ‘breukdoden’, 1728-1796

en de hierbij verhuurde lijklakens, 1728-1736.

inv. nr. 954-961 ‘Regester der Lijcklakens’. Register van de opbrengsten uit de verhuur

van lijklakens. Lakens uit de Martini-, de A- en de Nieuwe kerk, 1749-

1758.

Grote of Herensociëteit, 1765-2001 – toegang 1339

inv. nr. 64 Ballotageboek van voornamelijk militaire leden.

Doopsgezinde Gemeente te Groningen, (1651) 1677-1984 (1987) – toegang
1425 (DGG)

inv. nr. 1 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken.

inv. nr. 2 Lijsten met uitslagen van de verkiezing tot oudste, dienaar in het

woord, diaken en opziener.

inv. nr. 3 Staat van het aantal leden, gedoopten en met attestatie overgekomen

leden 1800-1807, 1810 en 1819.

inv. nr. 4 Registers van leden ca. 1729-1769.

inv. nr. 5 Registers van leden 1782-1809.

inv. nr. 6 Attestaties, 1726, 1735, 1804, 1806 en 1809.

inv. nr. 10 Dossier betreffende de nalatenschap van Pieter Hindriks ten Cate en

Anneke Pieters Hesselink, die na het overlijden van de vruchtgebruiker

toeviel aan de kerk, de diaconie en de predikantskas, (1748) 1777-1831.

inv. nr. 12 Tabellarische staat van bijdragen der leden aan de diaconie, 1745-1771.
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inv. nr. 48 Journaal, 1768-1818/1819, tevens journaal van de armenverzorger,

1737-1782, met index, 1768-1771/1772, 1737-1771/1772.

inv. nr. 49 Journaal, 1768-1818/1819, tevens journaal van de armenverzorger,

1737-1782, met index, 1772/1773-1781/1782, 1764-1782.

inv. nr. 50 Journaal, 1768-1818/1819, tevens journaal van de armenverzorger,

1737-1782, met index, 1782/1783-1818/1819.

inv. nr. 52 Register van uitgaven aan de armen.

inv. nr. 63 Kasboek, 1764-1816, voortgezet als kasboek van het kerkefonds van de

Vereenigde Doopsgezinde Gemeente, 1764-1850.

inv. nr. 67 ‘Kerkeboek’. Register van onder andere leden en bestuurders.

inv. nr. 1320 Geschiedkundige aantekeningen betreffende de Doopsgezinden te

Groningen, begonnen in July 1835.

inv. nr. 1321 Aantekeningen van gebeurtenissen binnen de Gemeenten der Oude

Vlamingen en der Vereenigde Waterlanders en Vlamingen en de

Collegianten, met staten van leden en bestuurders in de zeventiende en

achttiende eeuw ten behoeve van de Geschiedkundige aanteekeningen

betreffende de Doopsgezinden in Groningen.

inv. nr. 1444 Staak Tonnis Abrahamsz Deknatel; Jesina Jansens Langerhuijsen. Staat

van voorzaat en nazaten van Tonnius Deknatel. Gestencild.

Praedinius-gymnasium (1), 1693-1973 – toegang 1446 (PG)

inv. nr. 203 Album Scholasticum.

Panden no. 10 en 11 aan de Hoge der A, 1556-1883 – toegang 1451

inv. nr. 2 Akte van verkoop door Machtelt Glimmers, wed. Jan Boelens Sijlbach,

en kinderen aan Derck Jansen Modderman en diens echtgenote Trijn-

tien Claesen Bleecker, van een behuizing ten oosten bij het A-diep.

inv. nr. 3 Stukken betreffende de aankoop van het huis door Derck Jansen

Modderman.

inv. nr. 13 Akte van verkoop door Gerhard Wedda, pastor te Opwierda en

Egberdina Aepkens, dochter van wijlen Peter Egberts aan Jan van

Calcar en Martijn Peters van een huis ten oosten van het Adiep.

inv. nr. 14 Akte van verkoop door Jan van Calcar, koopman, aan Jacob Berents

Alring, koopman, van een behuizing aan de oostkant van de A, met het

hof daarnaast, benevens een pakhuis aan de zijde van het hof met een

uitgang naar het Lutkenieuwstraatje, alsmede akte van afstand van het

recht van redemptie ten bate van Jacob Berents Alring.

inv. nr. 15 Akte van verkoop door de erfgenamen van Jacob Berents Alringh aan

Harmen G. Alringh en diens echtgenote Tryntje D. Modderman van een

behuizing aan de oostkant van de A, met het hof daarachter gelegen,

benevens een pakhuis aan de zijde van de hof met een uitgang naar het

Lutkenieuwstraatje.

Weeskamer, 1613-1835 – toegang 1462

inv. nr. 11 Requesten en andere ingekomen stukken 1613-1750.

inv. nr. 12 Requesten en andere ingekomen stukken 1750-1811.

inv. nr. 19 Staatboeken, zijnde protocol of register van den generalen staat der

goederen van pupillen, minderjarige, onmondige en onnozele personen.

inv. nrs. 40-75 Inventarissen van boedels bij de weeskamer opgegeven (weeskamer).

inv. nrs. 130-144 Inventarissen van boedels bij de weeskamer opgegeven (weeskamer).
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Verzameling losse stukken Gemeentearchief Groningen (1), 1206-1980 –

toegang 1501

inv. nr. 453 Akte van huwelijkse voorwaarden van Harm Roelefs Roseboom en

Jantien Meijnders.

Losse stukken Gemeentearchief Groningen (2), 1506-2003 – toegang 1502

inv. nr. 23 Genealogische aantekeningen betreffende de families Houttuyn en Ten

Cate, 18e-19e eeuw.

inv. nr. 52 Stamboom van de familie Kremer/Van Calker, 1594-1798.

Volle Gerecht van de stad Groningen, 1475-1811 – toegang 1534 (VGG)

inv. nr. 346 Registers van vorderingen van schuldeisers ten laste van de bezittingen

van failliet verklaarde of overleden personen in de stad en haar

jurisdicties, met indices, 29 januari 1753-24 juli 1759.

inv. nrs. 390-397 Registers van gerechtelijke inbeslagneming en executoriale verkoop

van onroerende goederen (ten archieve ook bekend als III p 1-8).

inv. nr. 1262 De doopsgezinde voorganger Wolter Idtskes wegens de echtscheiding

van Pauwel Clasen en Cornelliske Gerrijts uit Sappemeer.

inv. nrs. 3484-3934 Minuten en concepten van akten (ten archieve ook bekend als III ij 1-

108).

inv. nrs. 3935-4162 Minuten van akten (ten archieve ook bekend als RA, III x 1-228).

inv. nr. 4164 Register van fideï-commissaire testamenten en akten van huwelijkse

voorwaarden, met indices (ten archieve ook bekend als: RA, III aa.).

inv. nrs. 4168-4173 Registers van legaten aan armen, weeshuizen of anderzins voor vrome

doeleinden (ad pios usus) (oude orde III cc 1-6).

Archief van de secretarie van het stadsbestuur van Groningen, 1594-1816 –

toegang 1605 (ASSG)

inv. nr. 161r Kohier van het drekgeld aangelegd 1765.

inv. nr. 321r ‘Requestboeken’, Register van apostillen op requesten 1672-1811, dln.

14-75.

inv. nr. 740r Reciproque resolutien van Stadt Groningen en Drenthe, nopende de

validiteit van hylixvoorwaerden en testamenten.

inv. nrs. 7020-7060 Resoluties Burgemeesters en Raad, 1605-1795 (voorl. inv. nrs.) (RR)

inv. nrs. 7070-7071 Resoluties Municipaliteit, 1795-1803 (voorl. inv. nrs.) (RM)

inv. nr. 7081 Resoluties Burgemeesters en Raad, 1803-1808 (voorl. inv. nrs.) (RR)

Verzameling Duco Kuiken, 1930-1995 – toegang 1700 (VDK)

inv. nr. 15 Lijst met namen van personen ontleend aan het Verpondingsregister

1806 ABS 529 toegang 1605 inv.nr. 582 r.n.r. en 583 r.n.r.

Notarissen te Groningen (standplaats 20), 1811-1935 – toegang 1869

inv. nr. 106 Notaris Gerhard Jacob Keiser.

Notarissen te Groningen (standplaats 21) – toegang 1870

inv. nr. 65 Notaris Herman Trip 1815-1838.

inv. nr. 73 Notaris Herman Trip 1815-1838.
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Successierechten van het kantoor te Groningen, 1818-1927 – toegang 1890

inv. nr. 8 Memories van successie januari-maart 1820.

inv. nr. 22 Memories van successie, juli-september 1823.

Familiearchief Modderman – toegang 2186 (FAM)

inv. nr. 11 Aaltje Jans Modderman.

inv. nr. 17 Menje Jans Modderman.

inv. nr. 27 Grietje Tonckes Modderman

inv. nr. 34 Trijntje Derks Modderman.

inv. nr. 48 mr Tonco Modderman.

inv. nr. 51 Friedrich Modderman.

inv. nr. 246 Inventaris van de aangeërfde goederen van Tonco en Jan Modderman,

alsmede van de tussen hen verdeelde goederen op 26 april 1788 en de

mandelig gebleven, onder adminstratie van J.H. Forsten, gestelde

goederen.

Nedergerecht in de stad Groningen, (1605) 1623 – 1811 – toegang 2428 (NG)

inv. nr. 180 Registers van inventarissen van gerechtelijke inbeslagname van goe-

deren, 22 februari 1737-12 februari 1761, met index (ten archieve ook

bekend als III J)

Bibliotheek en verzamelingen RHC GrA – toegang 999

139/g Ter Huwelijksvereeniging van den Heer Teunis I. Hulshoff, en van

Mejufvrouw Trijntje Hesselink, 1810.

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM LIMBURG (RHCL)

Landen van Overmaas – toegang 01.075

inv. nr. 9731 Stukken betreffende de openbare verkoop der heerlijkheid Cadier en

van het kasteel Blankenberg door de erfgenamen van Mr. F.W. de

Jacoby de Cadier ten overstaan der beide leenhoven van Valkenburg en

Daelhem en gedeputeerden der schepenbank Cadier aan Jacob Hack-

steen, burgemeester van Rhenen.

STADSARCHIEF AMSTERDAM (SAA)

Archief van de familie Brants en aanverwante families – toegang 88 (AFB)

inv. nr. 1214 Brieven aan Jan Isaak de Neufville (en comp.) uit de Republiek 1726-

1765.

inv. nr. 1273 Brieven aan Jan Isaak de Neufville (en comp.) uit Oost-Friesland en de

Noordzeehaven 1730-1765.

inv. nr. 1273B Brieven aan Jan Izaak de Neufville (en comp.) uit Oost-Friesland en de

Noordzeehavens 1730-1765.

Archief van de Doopsgezinde gemeente – toegang 565C (ADG)

inv. nr. 685 Autobiografie Hindrik Waerma (AHW).
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Archief Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam en rechtsvoor-
gangers -toegang 1120 (VDGA)

inv. nr. 275 Attestaties ingediend bij de gemeente Lam en Toren, alfabetisch

geordend per gemeente 1672-180.

inv. nr. 1387 Aantekeningen door ds J. Huizinga uit de notulen van de doopsgezinde

gemeente Groningen over 1810-1846.

inv. nr. 1389 Stukken betreffende de Groninger Oude Vlamingen (18e eeuw).

inv. nr. 1390 Staten met bijzonderheden over de doopsgezinde gemeenten der Oude

Vlamingen in Nederland en Oost-Friesland. (19e eeuw).

inv. nr. 1397 Genealogische aantekeningen over enige doopsgezinde geslachten,

samengesteld en verzameld door Huizinga (19e eeuw).

inv. nr. 1471 Stukken houdende huwelijksproclamaties te Barsingerhorn, Emden,

Groningen, Hoorn en Westzaan, 1684-1754

Archief van de notarissen ter Standplaats Amsterdam – toegang 5075

inv. nr. 15711 Notaris Engelbertus Marinus Dorper.

inv. nr. 10891 Notaris Salomon Dorper.

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTER-

DAM, HANDSCHRIFTEN DOOPSGEZINDE BIBLIOTHEEK (UBA, HS-65)

HS 65-23 Rondreize van de Oudsten Hendrik en Arent Berents in alle gemeenten

der Oude Vlamingen in Pruissen, Polen, etc. 1719

HS 65-78 Stamtafels van en genealogische gegevens over de familie Wouters.

HS 65-84 Het Nageslacht van Onze Over Over Grootouders. Borne, dec. 1833.

HS 65-91 Lijk-Predikacie over Hebreen 13:7 weegens het smertelijk afsterven

van Harmen Berentsz Alringh, in sijn leeven, leeraar der doopsgezinden

te Leer. Uitgesproken, aldaar ter plaats, den 24 April, 1757. Door des

overleeden’s schoonbroeder Hendrik Waerma, leeraar der Doopsge-

zinden te Embden.

HS 65-100 Verslag van de oudsten-verkiezingen bij de Groninger Oude Vlamingen

(1750-55) en een reisverslag van de rondreis langs alle gemeenten in

dat kader door Lubbert Jansz Kreemer (12-06/31-09-1754).

HS 65-350 Geslachtsregister van de familie Van Delden. No. 1.

HS 65-376 Geslagt Register van mijn Vrouw haar moeders (Geertje Hulshoff)

Famiely (& afkomst) 3 juli 1774.

HS 65-396 Collectie G. ten Cate.
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Gedrukte bronnen

Aantekening van het verhandelde op de societeits vergadering der doopsgezinden;

gehouden in Groningen den 17 en 18 junij 1807 (z.p. 1807).

Cau, C. (e.a.), Groot placaatboek, vervattende de placaaten, ordonnantien en edicten

van de doorluchtige, hoog mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Neder-

landen, en van de ed. groot mog. heeren Staaten van Holland en Westvriesland,

mitsgaders van de ed. mog. heeren Staaten van Zeeland 6 (’s Gravenhage 1746).

Corpus der Groninger rechten vervattet in vier deelen rakende het eerste de maniere

van Procederen in Stadts saaken, het twede het Recht van persoonen en saaken, het

derde Misdaden, het vierde het Oldambt en Sappemeer &c. (Groningen 1735).

Doornbos, W.G. (e.a.), Voogdijaanstellingen in de stad Groningen 1673-1700.

Groninger bronnen en toegangen 30 (Groningen 1995)

Doornbos, W.G., en D.F. Kuiken, De burgervaandelen van de stad Groningen. Een

bevolkingslijst uit 1659. Groninger bronnen en toegangen 1 (Groningen 1993).

Doornbos, W.G., en F.M. Veenstra, Doopsgezinde bewonerslijsten van de stad

Groningen 1634-1795. Groninger bronnen en toegangen 25 (Groningen 2001).

Doornbos, W.G., en P.J.C. Elema, Taxatielijst van de stad Groningen 1730/1731.

Groninger bronnen toegangen 14 (Groningen 1996).

Doornbos, W.G., Herbergiers van de stad Groningen 1623-1803. Groninger

bronnen en toegangen 52 (Groningen 2008).

Elema, P.J.C., Huiseigenaren van de stad Groningen 1765. Groninger bronnen en

toegangen 9 (Groningen 1995).

Geloofs belydenisse der Doopsgesinden, bekent onder de naam van Oude

Vlamingen. Hunne Societeits vergaderinge houdende in de Botteringe-straat te

Groningen. In den jaere 1755 uytgegeeven volgens besluyt der algemeene Socie-

teits vergaderingh (Groningen 1755).

Hartog, H.J.E, Voogdijaanstellingen in de stad Groningen 1639-1672. Groninger

bronnen en toegangen 6 (Groningen 1995).

Het stadboek van Groningen van het jaar 1425 naar het oorspronkelijke hand-

schrift afgedrukt en met ophelderende aanmerkingen uitgegeven door het genoot-

schap Pro Excolendo Jure Patrio (J. de Rhoer ed.) (Groningen 1828).

Mijne waarde vrindin. Een Gents journaal (1790-1791) door Clara Cornelia van

Eijck (ingel. en van commentaar voorz. door Joost Rosendaal. Egodocumenten 22

(Hilversum 2000).

Notule van ’t verhandelde op de Algemene Societeits Vergaderinge der Doopsgezinden,

gehouden binnen Groningen den 8 juny 1755 en volgende daegen (z.p. 1755).
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Notule van ’t verhandelde op de Algemene Societeits Vergadering der Doops-

gezinden,: gehouden binnen Groningen den 26 september 1762 en volgende dagen

(z.p. 1762).
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Persoons-, huis- en plaatsnamenregister

Verwezen wordt naar de paragraafnummers.

A

Achterdiep, IV.2.1.

Achtkarspelen, VIII.1.

Adams, Hindrik, bijlage 3

Aepkens, Egberdina, III.5.1.

Aitzema, van, III.4.

Alberda (familie), III.7.1.

Alberda van Bloemersma (jonker), III.3.2.

Alberda van Dijksterhuis, Gerhard, III.3.1., III.3.2.

Alberda van Ekenstein (familie), VIII.2.5.

Alberda van Ekenstein, jkvr. Catharina de Wendt, VIII.2.5.

Alberda van Nijenstein, Onno Joost, III.3.2.

Alberda, Josina Petronella, III.5.3.

Alberts, Feije, III.1.

Alberts, Geesje, bijlage 10

Alberts, Tobias, VIII.2.2.

Alders, Alle, III.1.

Aljes, Jan, III.1.

Alles, Catalijntje, VIII.2.1., IX.1.3., bijlage 9

Alles, Derk, IV.2.1.,IV.2.3., bijlage 4

Alles, Frerik, zie: Frerik Alles Medendorp

Alles, Izaak, zie: Izaak Alles Miedema

Alphen, van, III.4.

Alring (familie), III.1., III.2., III.8.2., III.9.1., IV.2.2., IV.2.4., IV.2.5., IV.3.1.,

VIII.2.5., IX.3.1., X.1.

Alring (familiegroep), IV.1.3.

Alring, Annigje Geerts, VIII.2.5.

Alring, Antje Harmens, III.4.

Alring, Catharina, VIII.2.5., X.3.

Alring, Etta, III.3.2., III.8.3., VIII.2.1., VIII.2.2.

Alring, H., III.8.2.

Alring, Harmen Geerts, II.3.2., III.2., III.3.1., III.3.2., IV.2.2., VIII.2.5., hfst. IX

(inleiding), bijlage 4, bijlage 9

Alring, Heiltje Geerts, IX.2.4., bijlage 9

Alring, Hester Jacobs, VIII.2.3., VIII.2.5.
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Alring, Hindrik Geerts, IV.2.1., bijlage 9

Alring, Jacob Berends, III.2., VIII.2.5.

Alring, Jacob Harms, VIII.2.3., VIII.2.5.

Alring, Jacob Hindriks, III.9.1., X.1.

Alring, Nieske Hindriks, IX.2.3., bijlage 9

Alring, Saartje Geerts, III.9.1., X.1.

Alring, Sieuke Harmens, VIII.2.2.

Alring, Simon Geerts, hfst. IX (inleiding), bijlage 9

Alring-Modderman, (wed.), III.3.2., IV.1.3., IV.2.1., VIII.2.3.

Altona, III.2.

Amstelhoven (buitenhuis), III.5.3.

Amstelland, III.3.2.

Amsterdam, I.3., III.2., III.3.2., III.6., III.7.2., IV.3.2.

Anken, Hans, VIII.2.1.

Anken, Joseph, IV.2.1.

Appel, Jacob, III.2.

Appingedam, I.3., III.3.2., III.7.1.

Appius (raadsheer), III.8.2.

Ariaans, Pieter, III.1.

Arkema (familie), III.2., IX.3.3.

Arkema, Anna Garbrands, IX.2.4., IX.2.5., IX.3.3., bijlage 9

Arkema, Bougje Gerrits, VIII.2.4., IX.2.3., bijlage 9

Arkema, G, IV.3.1.

Arkema, Garbrand Gerrits, III.2., hfst. IX (inleiding), IX.2.3., IX.3.1., bijlage 9

Arkema, Gerrit Garbrands, III.2., IV.1.1., IV.3.1., IX.1.2., IX.2.3., bijlage 4,

bijlage 9

Arkema, Grietje Garbrands, IX.2.3., IX.3.1., bijlage 9

Arkema, Jan Garbrands, IX.1.2., X.1., bijlage 9

Arkema, Trijntje Garbrands, IX.2.3., bijlage 9

Arkema, Willem Garbrands, IV.3.1.

Arkema-van Calcar, (wed.), IV.1.3.

Assies, Albert, III.2.

Aukes, Harcke, III.1.

B

Backer, Derk Jans, III.1., III.2., IV.1.3., IV.2.3., VIII.2.1., bijlage 2, bijlage 4

Backer, Gerrit, (wed.), III.2.

Backer, Pieter Jans, III.1., bijlage 4

Bakker (uurwerkmaker), III.8.1.

Bakker, Attje, hfst. IX (inleiding), bijlage 9

Bakker, Bregje Claassen, IX.2.3., bijlage 9

Bakker, Claas Heertes, III.5.2., III.6., III.8.1., VIII.2.2., IX.2.1., IX.2.3., X.3.,

bijlage 2, bijlage 3, bijlage 9

Bakker, Hindrik Klaassens, bijlage 9

Bakker, Jan Pieters, bijlage 3, bijlage 10
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Bakker, Jan Roelofs, IV.1., IX.1.1., IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Bakker, Swaantje, IX.1.1., IX.2.4., bijlage 9

Barkel, Ida van, VIII.3., IX.1.2., bijlage 9

Barlagen (familie), VIII.2.5.

Barlagen, Grietje, hfst. IX (inleiding), IX.2.3., bijlage 9

Barlagen, Harmen, III.1., III.2., III.3.2., IV.1.3., IV.2.1., IV.2.4., IX.1.1., IX.2.1.,

IX.2.3., bijlage 2, bijlage 9

Barlagen, Martje, IX.1.1., bijlage 9

Barlagen-van Calcar, (wed.), IV.1.3.

Barlinckhoff, Cornelis, III.4.

Barrahuis (buitenhuis), III.5.3.

Batavia (zeepziederij), III.5.1.

Bavink, Aagje, bijlage 10

Bavink, Berend, III.7.1., bijlage 3

Bavink, Judith, III.6.

Bavink, Maria (Mietje), III.1.

Bavink, Pieter, bijlage 4

Beerta (familie), III.1., III.2.

Beerta, Annigje Sebes, bijlage 9

Beerta, Derk Hindriks, (wed.), III.2., III.3.2., III.4., bijlage 2, bijlage 3

Beerta, Derk Hindriks, III.3.2., IV.1.3., bijlage 4

Beerta, Gerrit Reints, (wed.), IV.1.3.

Beerta, Gerrit Reints, III.1., III.4., hfst. IX (inleiding), bijlage 2, bijlage 3,

bijlage 9

Beerta, Jan Gerrits, III.2., hfst. IX (inleiding)

Beerta, Jan, (jr), III.9.9., bijlage 9

Beerta, Sijben Reints, bijlage 9

Beethoven, Ludwig van, III.1.

België, VIII.1.

Belkmeer, Klaaske, hfst. VIII (inleiding)

Belkmeer, Nicolaas, X. 3.

Bellingwolde, I.1., I.2.2., hfst. VI (inleiding)

Bennema, Hendrik, III.3.1.

Benthem, III.6.

Berends, Gozen, zie ook: Gozen Berends Scholtens

Berends, Gozen, IV.1.3., bijlage 4

Berends, Wouter, III.3.2.

Bergen, Elsje van, bijlage 10

Bergen, Grietje van, bijlage 10

Bergen, Margien van, IX.1.2., IX.1.3., IX.2.5., bijlage 10

Bergen, Pieter van, III.1., III.2., IV.2.3., IV.3.2., IX.1.5., bijlage 4, bijlage 10

Bergen, Trijntje van, bijlage 10

Bergen, van, (familie), IV.1.3., IV.2.2.

Berlijn, III.8.3.

Beverwijk, III.2.

Bierum, III.5.3.
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Blankenberg (kasteel), III.5.3.

Blaupot (familie), III.7.1.

Blaupot, Heiltje Hindriks, IX.1.3., bijlage 9

Blaupot, Heiltje Jans, bijlage 9

Blaupot, Hyltje Jans, III.2.

Blaupot, Jan Hindriks, III.1., IX.1.2., bijlage 10

Blaupot, Jan Simons, II.3.3., IV.2.3., IV.3.2., IX.1.2., IX.1.5., IX.2.1., IX.2.5.,

bijlage 2, bijlage 3, bijlage 4, bijlage 10

Blaupot, Simon Jans, (wed.), IV.2.1.

Blaupot, Simon Jans, II.3.3., III.2., III.9.8.

Blauwe Leest (huis), III.5.

Bleecker, Trijntien Claesen, III.5.1.

Bleeker (familie), III.2., VIII.2.5.

Bleeker, Frouke, VIII.2.5.

Bleeker, Gerrit Klaassens, IV.3.1.

Bleeker, Klaas Gerrits, III.9.4., III.9.9., IV.1.3., IV.2.1., IV.2.3., VIII.2.5., X.3.,

bijlage 4

Bleeker, Tjitske Stevens, hfst. IX (inleiding), IX.2.3., bijlage 9

Blijdenstein, Angenieta, VIII.2.2.

Blijdesteijn, Jan, VIII.2.2.

Blijham, I.1., I.2.2.

Block (familie), III.2., III.3.1., III.5., IV.2.3.

Block (familiegroep), IV.1.3.

Block (huis) II.2., III.2., III.5.

Block, Abraham Alberts, VIII.2.4.

Block, Albert Arends, III.3.1., III.3.2.

Block, Albertje Abrahams, bijlage 9

Block, Albertje Arends, IV.1.3.

Block, Arend Jans, III.4., III.5., IV.2.3., VIII.2.4., bijlage 4

Block, Jan, II.2., III.2., IV.1.3., IV.2.3.

Boekholt, Hinderikus Jacobs, III.1.

Boelens (familie), IV.1.3.

Boelens, Derk, IX.1.6., bijlage 10

Boelens, Jacob, IV.3.1.

Boelens, Sijwert, II.2., III.7.2.

Bohemen, hfst. VI (inleiding)

Bolhuis (edele heerd), III.5.3.

Bolhuis van Bierum, van, III.5.3.

Bolhuis, Harm Jan van, III.5.3.

Bolsward, III.9., hfst. VIII (inleiding), X.3.

Bolte, Anna, bijlage 9

Bolte, Hindrik, Wzn, IV.2.2., bijlage 4, bijlage 9

Bolte, Teelkina Willems, bijlage 9

Bolte, Willem, IV.2.1., IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Boogh, Frerik Freriks van der, III.1., III.9.6., IV.2.1., IV.2.3., IX.2.4., IX.3.3.,

X.2., bijlage 4, bijlage 9
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Boogh, Geertruida Freriks van der, bijlage 9

Boogh, van der, (familie), II.3., III.2., III.8.2., IV.2.3.

Boogh, van der, (familiegroep), IV.1.3., IV.2.1.

Boon (familie), IV.4.

Boon, Annigje Cobes, IX.2.3., bijlage 9

Boon, Cobe Jans, IV.2.1.

Boon, Jan Cobes, III.6., IX.2.3., bijlage 9

Booser, de, (familie), III.1., III.5.2., III.6., IV.1.3., IV.2.2., IV.2.3., IV.2.4., IV.3.1.

Booser, Frans de, III.6., V.5.

Booser, Frederik de, III.1., III.2., IV.2.3., bijlage 4

Booser, Hans de, IV.2.4.

Booser, Jan de III.1., III.5.2., IV.2.3., IV.2.4., bijlage 4

Booser, Pieter de, III.1.

Booser, Sara de, III.3.2., IV.2.3.

Booser, Sofia de, VIII.2.4., hfst. IX (inleiding), bijlage 10

Booser, Willem de, III.1., VIII.2.4., bijlage 2

Boosers, Mayken, IV.2.4.

Borgers, Jacob, III.1.

Borne, II.2.

Bos, Klaas Hindriks, IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Botterman (familie), IV.1.3., IV.2.1., IV.2.3.

Botterman, III.2.

Botterman, Eppo, II.3.5., III.3.2., III.4., III.7.2., IV.1.1., IV.1.3., IV.2.1., IV.2.4.,

VIII.2.1., IX.3.1., X.3., bijlage 4, bijlage 10

Botterman, Pieter Derks, III.2., III.3.2., IV.1.2., bijlage 4

Bourbon de Parme, Carlos J.B. prins de, VIII.2.5.

Bozer, Sara de, IV.2.4.

Braak, de, (buitenhuis), III.5.3.

Brabant, III.2.

Bragt, T.J. van, III.4.

Brandt, G., III.7.1.

Bril (huis), III.5.

Brouwer, Dieuke Dirks, X. 3.

Brouwer, Jan Dirks, X. 3.

Brucherus, Hubertus, V II.2.

Brukker, Jannes, III.1., IV.1.1.

Brussel, IV.3.2.

Buitenwerff (familie), III.1., III.2., IV.4.

Buitenwerff, Claas Pieters, IX.2.3., bijlage 9

Buitenwerff, Eefje Tijssen, bijlage 10

Buitenwerff, Fedde Tijssen, III.2., IX.2.4., IX.3.2., bijlage 9

Buitenwerff, Geertje Pieters, bijlage 9

Buitenwerff, Mattheus Pieters, III.9.6., IV.1.1., IV.1.3., IX.2.3., bijlage 9

Buitenwerff, Pieter Tijssen, III.2., bijlage 2, bijlage 3

Buitenwerff, Sieke Tijssen, III.1.

Buitenwerff, Tijs Willems, III.1.

607

PERSOONS-, HUIS- EN PLAATSNAMENREGISTER



Bunne (Drenthe), III.9.8.

Burema, Ebelus, V. 2.

Burgwerd, III.5.3.

Busch (lakenkoopman), III.5.1.

Busch, Izaak, III.5.1., III.9.2.

Busch, Marcus, III.5.1., VIII.2.5.

Busch, Titia, VIII.2.

Bussemaker (familie), III.2., VIII.2.5.

Bussemaker, Izaak, Bzn, hfst. IX (inleiding), IX.2.3., bijlage 9

Bussemaker,Gerrit, IX.1.1., bijlage 9

Buttingha, N. van, III.2.

C

Cadier (heerlijke rechten van), III.5.3.

Calcar, Anneke Berends van, VIII.2.4.

Calcar, Annigje Gerrits van, IX.1.1., IX.2.3., bijlage 9

Calcar, Berend Popkes van, III.6.

Calcar, Eefje Hindriks van, VIII.2.4.

Calcar, Egbert van, III.5.1.

Calcar, Fennigje Jans van, IV.2.1., IV.2.4., IX.1.1., IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Calcar, Geertje Jacobs van, bijlage 9

Calcar, Gerrit Gerrits van, VIII.2.4.

Calcar, Gerrit Jacobs van, IX.2.3., IX.3.3., bijlage 9

Calcar, Gerrit Mattheussen van, (wed.), IV.1.3.

Calcar, Gerrit Mattheussen van, IV.1.1., IV.2.3., IX.1.3., IX.2.3., bijlage 2, bijlage

9

Calcar, Gerrit van, III.5.3.

Calcar, Gerrit van, Hzn, IX.2.3., IX.3.1., bijlage 9

Calcar, Heiltje Mattheussen van, VIII.2.4.

Calcar, Hindrik van, III.9.6.

Calcar, Hindrik Gerrits van, IX.2.5.

Calcar, Hindrik Jans van, (wed.), III.3.2.

Calcar, Hindrik van, III.1., III.9.5., IV.2.3., IV.3.1., IX.2.4., IX.3.3., bijlage 4,

bijlage 9

Calcar, Jacob Mattheussen van, VIII.2.4., IX.2.3., IX.3.2., bijlage 9

Calcar, Jacob van, III.9.6., IV.3.2., IX.2.3., bijlage 9

Calcar, Jan Berends van, I I.3.5.

Calcar, Jan Mattheussen van, III.1., III.2., III.5.1., IV.1.1., IV.1.3., IV.2.1., IX.3.3.

Calcar, Jan van, III.5.1.

Calcar, Martje Mattheussen van, IV.2.1., IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Calcar, Mattheus Jans van, III.5.1., IV.2.1., IV.2.2., IX.2.3., bijlage 9

Calcar, Mattheus van, III.2.

Calcar, Neeltje van, bijlage 10

Calcar, Popke Berends van, III.6.

Calcar, Stijntje Mattheussen van, IX.2.3., IX.3.3., bijlage 9
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Calcar, Teelke Mattheussen van, IX.3.2., bijlage 9

Calcar, Trijntje Jans van, IV.1.3.

Calcar, van, (familie), III.2., IV.1.3., IV.2.4., VIII.2.5., IX.2.3., IX.3.2.

Calcar, van, (familiegroep), IV.1.3., IV.2.1.

Calis, Lieven, VIII.2.1., IX.2.1., bijlage 9

Campen, Jan Jacobs van, IX.1.4., IX.2.3.

Camper, Petrus, IV.2.1.

Camphuysen, D.R., III.4.

Canterhuis (huis), III.1.

Carolieweg, II.2.

Cate, Berend Teunis ten, I I.2., IX.2.1., X.1., bijlage 9

Cate, Bonne ten, bijlage 9

Cate, Derk Teunis ten, VIII.2.6.

Cate, Eva ten, IX.1.2., IX.2.3., X.2., bijlage 9

Cate, Frederik ten, III.2., III.3.2., bijlage 2, bijlage 3

Cate, Geertruida Jans ten, IX.2.1., IX.2.2., bijlage 9

Cate, Gerrit Gerrits ten, IX.1.1., IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Cate, Grietje Gerrits ten, IX.2.3., bijlage 9

Cate, Grietje Teunis ten, bijlage 9

Cate, Hindrik Gerrits ten, III.1., bijlage 3, bijlage 9

Cate, Hindrik ten, bijlage 2, bijlage 3

Cate, Jacob ten, III.5.1.

Cate, Jacob Teunis ten, III.1., III.5.1., IV.1.3., IV.2.1.

Cate, Jan Jans ten, IX.2.1., IX.2.2., bijlage 9

Cate, Jan Teunis ten, IV.2.1., bijlage 3, bijlage 9

Cate, Janneke Teunis ten, IX.1.3., IX.2.3., IX.2.5., bijlage 9

Cate, Judith Hindriks ten, bijlage 9

Cate, Judith Teunis ten, IX.2.3., bijlage 9

Cate, Martje Teunis ten, VIII.2.4.

Cate, Menje Stevens ten, IX.1.2., bijlage 9

Cate, Pieter Hindriks ten, III.1., III.3.1., IX.2.3., bijlage 9

Cate, Renske ten, III.1., IX.2.3., IX.3.3., bijlage 9

Cate, Steven Fiepkes ten, hfst. IX (inleiding), IX.1.2., IX.1.6., IX.2.3., IX.2.5.,

bijlage 9

Cate, ten, (familie), III.2., III.7.2., IV.4.1, IX.2.3.

Cate, Teunis Harms ten, IV.2.1.

Cate, Teunis Jans ten, III.2., IX.2.3., bijlage 9

Cate, Trijntje Berends ten, bijlage 9

Cate, Trijntje Gerrits ten, IX.1.1., bijlage 9

Cate, Trijntje Jacobs ten, IX.2.4., bijlage 9

Cate, Wijtse ten, IX.1.2., X.2., bijlage 10

Cate, Wolter ten, III.2.

Cats, III.4.

Cats, Jacob, III.7.1.

Cats, Pieter, IV.3.1.

Clant van Hankema (heer), IV.2.1.
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Clasen, Pauwel, I I.3.3.

Clasens, Abraham, III.1.

Clasens, Derk, bijlage 4

Cleijne, Jan de, III.1., III.2.

Clemmius (familie), IV.1.3.

Clemmius (med. dr.), VIII.2.5.

Clemmius, Andreas Lammerts, III.1.

Clemmius, Anne Jans, IV.3.1.

Clemmius, Jacob Lammerts, III.1., IV.3.1.

Clemmius, Jacobus, III.5.3., IV.3.1., IV.3.1.

Clemmius, Lambertus, III.7.2.

Clemmius, Teelke, bijlage 10

Clemmius, Tonnis Lammerts, III.1., III.4., III.5.1., III.5.2., III.6.

Cnoop, Janke, X. 3.

Cnoop, Wopko, X. 3.

Coevorden, V II.1.

Collot d’Escury (familie), III.7.1.

Comen, Cornelis van, IV.2.1.

Comen, Jan Jans van, III.5.

Comen, Willemtje Jans van, hfst. IX (inleiding)

Cool (azijnfabrikanten), III.2.

Cool (familie), III.1.

Cool, Wolter Geerts, III.1., IX.2.3., bijlage 10

Copp, Johannes Fredrik, VIII.2.5.

Cornelis, Abel: zie Abel Cornelis van der Meer

Cornelis, Jacob, III.1.

Cornellis, Anje: zie Anje Cornellis Kimminga

Cramer, Pieter Alles, bijlage 9

Crans, Mena, IV.2.4., IX.3.1., bijlage 10

Crasser, W., IV.2.1.

Cremer (familie), III.2., III.7.1., IV.2.1., VIII.2.5., IX.2.3.

Cremer, Jacob Jans, IX.1.3., IX.2.3., bijlage 10

Cremer, Abraham Albert, III.7.2.

Cremer, Abraham Stevens, III.1., IV.2.1.

Cremer, Albert Lubberts, III.2.

Cremer, Andries Stevens, III.4.

Cremer, Annigje Willems, II.3.3.

Cremer, Antje Tobias, VIII.3., IX.2.1., bijlage 9

Cremer, Bene Jans, bijlage 10

Cremer, Berend Popkes, III.9.6., IV.3.1.

Cremer, Cornelius, IX.1.1., IX.2.3., bijlage 2, bijlage 9

Cremer, Elizabeth Pieters, IX.2.3., bijlage 10

Cremer, Gerrit Stevens, III.1., III.2., III.3.2.

Cremer, Harm Jans, bijlage 9

Cremer, Hindrikje Alberts, IX.2.3., bijlage 9

Cremer, Hindrikje Derks, bijlage 9
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Cremer, Jan Benes, III.4., bijlage 3

Cremer, Jan Berends, III.1., III.2.

Cremer, Jan Derks, IV.3.2.

Cremer, Jan Doedes, bijlage 10

Cremer, Jan Jacobs, bijlage 10

Cremer, Jan Pieters, IV.2.4.

Cremer, Pieter Jacobs, IV.2.1., bijlage 10

Cremer, Pieter Jans, IV.2.1., bijlage 10

Cremer, Reint Jans, IX.2.3., bijlage 9

Cremer, Steven Gerrits, IV.2.1., bijlage 9

Cremer, Willem Berends, III.1.

Cremer, Willem Gerrits, III.1., IX.1.1., bijlage 9

Crijns, Eppe, III.1.

Culemborg, V. 2.

Cuperus, Joannes, III.7.2., IV.2.4.

D

Dalen, Arnoldus van, hfst. IX (inleiding), IX.1.1., IX.2.3., IX.3.3., bijlage 9

Dam, Jacob Harckes van, IX.1.3., IX.2.3., IX.2.5., bijlage 9

Daniels, Antje, bijlage 10

Dantzig (pakhuis), III.2.

David, Jacques-Louis, III.1.

Davids, Jan, III.1., VIII.2.4., bijlage 9

Decker, Engel, II.3.2.

Deken, Aagje, III.1., III.4.

Deknatel (familie), III.1., III.7.1., IV.1.3., IV.2.2.

Deknatel, III.8.2.

Deknatel, Abraham, III.3.2., IV.2.1., IV.2.3., bijlage 4

Deknatel, Adrianus, III.9.8.

Deknatel, Antonie, III.1., III.5.2., III.5.3., III.9.8., hfst. IX (inleiding), bijlage 2,

bijlage 4, bijlage 10

Deknatel, Grietje, bijlage 10

Deknatel, Joannes, III.5.3., III.9.8.

Deknatel, Sofia, X. 2., bijlage 10

Deknatel, Susanna, III.6., IX.1.5., IX.2.1., X.2., bijlage 10

Deknatel, Willem, III.1., III.5.1., IV.2.3., VIII.2.1., IX.1.5., IX.3.2., bijlage 4,

bijlage 9

Delden, Annigje Derks van, IX.2.3., bijlage 9

Delden, Berend van, VIII.2.4.

Delden, Geertje Jans van, III.7.1.

Delden, Gerrit van, bijlage 2

Delden, Gerrit Hindriks van, III.5.2.

Delden, Gerrit Jans van, IX.2.3., IX.2.4., bijlage 9

Delden, Gerrit van, IV.3.1., bijlage 2, bijlage 3

Delden, Heiltje van, III.5.1.
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Delden, Henrica van, IV.2.3.

Delden, Hindrik Gerrits van, IX.2.1., bijlage 9

Delden, Hindrik Popkes van, IV.2.2., VIII.2.4.

Delden, Hindrikje van, IV.1.3.

Delden, Izaak van, (erven) , IV.1.1.

Delden, Izaak van, III.1., III.2., III.5.1., III.9.4., IV.1.1., IV.1.3., IV.2.2., IV.2.3.,

IV.2.4., VIII.2.5., bijlage 4, bijlage 9

Delden, Jan Derks van, IV.1., VIII.2.4., IX.2.3., bijlage 9

Delden, Jan Gerrits van, III.5.3., IV.1.

Delden, Jan Stevens van, VIII.2.1., IX.1.3., bijlage 9

Delden, Jan van, III.2., III.5.1., III.5.2., III.5.3., III.9., IV.1.3., IV.2.1., IV.2.3.,

IV.2.4., VIII.2.4., hfst. IX (inleiding), bijlage 4, bijlage 10

Delden, Janneke Stevens van, II.3.3.

Delden, Jantje Hindriks van, bijlage 9

Delden, Johanna van, III.5.1., IV.2.4., VIII.2.5.

Delden, Judith van, IX.2.4., IX.3.2., bijlage 9

Delden, Margaretha van, IV.2.4.

Delden, Martje Jans van, VIII.2.4.

Delden, Martje Popkes van, VIII.2.4., IX.2.3., bijlage 9

Delden, Martje van, III.5.1.

Delden, Popke Stevens van, (wed.), IV.2.1.

Delden, Sara Gerrits van, IX.2.1., bijlage 9

Delden, Sara van, VIII.2., X.3., bijlage 10

Delden, Steven Berends van, III.6.

Delden, Steven Harmens van, bijlage 9

Delden, Steven Popkes van, IX.3.2., bijlage 9

Delden, Steven van, VIII.3., IX.1.1.

Delden, Teunis Derks van, IV.1., IV.2.1., IV.2.3., hfst. IX (inleiding), IX.2.3.,

bijlage 4, bijlage 9

Delden, Teunis van, III.9.6.

Delden, van, (familie), III.2., III.5.2., III.6., IV.1.3., IV.1.3., IV.2.1., IV.2.2.,

IV.2.4., IV.2.4., IV.3.1., VIII.2., VIII.2.5., VIII.2.5., IX.2.3.

Delft, III.5.1., III.5.2., III.6.

Denijs (familie), III.8.2., IV.1.3., IV.2.2., IV.2.3.

Denijs, Boele, (wed.), IV.1.3.

Denijs, Boele, IV.1.2.

Denijs, Gerrit, VII.3.3., bijlage 4

Denijs, Joost, bijlage 4

Denijs, Josijntje, III.5.2.

Derk, Eefje, bijlage 9

Derks, Alle, III.4., III.8.3., IV.1.3., IV.2.3., VIII.2.1., IX.1.3., bijlage 4

Derks, Annegien, bijlage 10

Derks, Catalijntje, IV.2.3.

Derks, Claas, IV.1.3.

Derks, Geert, III.1.

Derks, Geesje, bijlage 10
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Derks, Grietje, bijlage 9

Derks, Jan, hfst. IX (inleiding), IX.1.1., bijlage 9

Derks, Janneke, IX.3.2., bijlage 9

Derks, Jeltje, bijlage 9

Derks, Pieter, zie: Pieter Derks Medendorp

Derks, Reinder, (wed.), IV.2.3.

Dertien Tempels (huis), III.5.

Deventer, II.2., II.3., II.3.3., III.1., III.2., III.4., III.8.3., IV.1.3., IV.2.1., VIII.2.4.,

VIII.2.5.

Dijk, Albertje Jacobs, IX.2.3., bijlage 9

Dijk, Aldert Syrts, III.4., III.6., X.2., bijlage 2, bijlage 3, bijlage 4, bijlage 9

Dijk, Alida, bijlage 9

Dijk, Arend Pieters, III.1., IX.2.3., bijlage 9

Dijk, Barend Stevens, bijlage 9

Dijk, David, III.2.

Dijk, J., III.2.

Dijk, Jacob, III.6.

Dijk, Jan Jans, III.1., IX.2.3., bijlage 9

Dijk, Jan Pieters, III.1., III.2., bijlage 2, bijlage 3

Dijk, Pieter Arends, bijlage 2, bijlage 3

Dijk, Pieter Jans, III.1.

Dijk, Pieter Willems, III.5.

Dijk, Willem, III.2.

Dijkhuis, W., IV.3.1.

Dikland, Frouke Jans, III.2., VIII.2.1., hfst. IX (inleiding), bijlage 9

Dikland, Jan Gosses, IV.1.3., bijlage 4

Donia-state (buitenplaats), III.5.3.

Doornbusch, Berend Berends, IX.1.1., IX.2.3., bijlage 9

Doornbusch, Elisabet Luirts, III.3.2.

Doornbusch, Jan Luirts, II.3.5., III.1., IX.2.1., IX.2.3., bijlage 4, bijlage 9

Doornbusch, Jan, III.3.2.

Doornbusch, Luird Jans, III.3.2., IV.1.3.

Doornbusch, Willemtje Luirts, VIII.2.1.

Douglas, J.J.S., IV.2.2., V.2., VIII.2.3.

Douwes, Brugt, IX.3.2., bijlage 9

Douwes, Hindrik Brugt, IX.2.3., bijlage 9

Draijer, Hilke Berends, V. 6.1.

Drenthe, III.2., hfst. VI (inleiding), VI.1.2., VIII.1.

Dresden, III.8.3.

Drews, de, (familie), III.9.1.

Drews, J. de, III.2.

Drews, Johan de, III.2.

Drie vlasblommen (huis), III.5.1.

Drielst, Egbert van, III.1.

Drost (familie), IX.1.5., IX.2.3.

Drost, Elsje Hansen, IX.1.5., IX.2.1., bijlage 10
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Dubbelboer, Freerk, bijlage 3, bijlage 9

Duitsland, III.1.

E

Edam, III.9.6.

Eden, Trijntje van, IX.3.3., bijlage 9

Eeck, Johan, III.3.2.

Eelde, III.5.3.

Eems, VII.1.

Eemste, Abel Jacobs, IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Eendracht (korenmolen), III.2.

Egberts, Albertje: zie: Albertje Egberts Mabé

Egberts, Mentje, IX.2.3., bijlage 9

Egberts, Peter, III.5.1.

Egbertus Vlijtsius, III.4., III.5.2., bijlage 3

Ekenstein (borg), III.3.2.

Eland (huis), III.5.

Elbing (pakhuis), III.2.

Elin, Angelique Ester, IV.3.2.

Elin, Remees Floris, IV.3.2.

Emden, I. 3., III.2., III.7.1., III.8.3.

Emmius, Anna, III.3.1.

Emmius, Arentien, III.3.1.

Engeland, II.3.

Ennens, Mello, III.3.2.

Epée, Charles Michel de l’, III.9.5.

Eppes, Crijn, III.1.

Eppes, Sieke, VIII.2.5.

Erasmus, III.4., VIII.2.2.

Everts, Luitje, IX.2.1., IX.2.3., bijlage 2, bijlage 4, bijlage 9

F

Feckes, Menne, bijlage 9

Feddes, Berend, III.2., III.3.2., IV.1.3., IV.2.3., bijlage 4

Feddes, Idske, III.3.2., IV.1.3.

Feijes, Albert, III.1., bijlage 3

Fivelingo, I. 2.2.

Fokkes, Minke, hfst. IX (inleiding), bijlage 10

Folkerts, Pieter, IX.1.1., IX.2.1., IX.2.4., bijlage 4, bijlage 9

Fontaine (predikant), III.9.1.

Forsten (dr.), III.2.

Forsten, Antonia, III.5.3.

Forsten, J.H., III.5.3.

Forsten, Jan Harmen, III.9.2.
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Forsten, Rudolf, (wed.), III.5.3.

Forsten, Rudolf, IV.3.1.

Foxham, III.5.3.

Frankrijk, III.2., VIII.1.

Fransen, Harm, bijlage 2, bijlage 3

Fransen, Sieverd, III.4.

Fransen, Sijwert, III.1., bijlage 4

Fraylemaborg, III.5.3.

Freriks, Aafje, IX.2.3., bijlage 9

Freriks, Frerik, III.2., IV.2.3.

Freriks, Freriks, zie ook: Frerik Freriks van der Boogh

Freriks, Izaak, III.1., III.2., III.3.2., IV.1.2., IV.1.3., IV.2.1.

Freriks, Swaantje, III.4.

Freriks, Teunis, II.3.2., III.1., III.2., IV.1.3., IV.2.3., bijlage 4

Friedrichstadt, III.2.

Friesland, II.3., III.1., III.2., VIII.1.

G

Garsthuizen, III.4., III.5.2., III.8.1.

Gavere, Pytter de, III.5.1., III.9.7., IX.2.3., bijlage 9

Geertruidenberg, VIII.1.

Geerts, Nantie, VIII.2.3.

Geerts, Tjaard, bijlage 10

Gelder, Arend van, III.9.6., bijlage 4

Gelderland, III.2.

Geleyn, M. van, IV.2.4.

Gerrijts, Cornelliske, II.3.3.

Gerrits, Brixius, bijlage 4

Gerrits, Jantje, IX.2.3., IX.2.3., bijlage 9

Gerrits, Ubbe, III.1., bijlage 9

Geuns, Abraham Berends van, III.1.

Geuns, Alida (Jans) van, VIII.2.1., IX.1.1., bijlage 9

Geuns, Barteld van, IV.3.1.

Geuns, Debora van, III.1., III.5.1., III.5.2.

Geuns, Dieuwertje van, zie: Debora van Geuns

Geuns, Jacob van, III.1., III.8.2., III.9.6., IV.3.1., VII.3.3., VIII.2., VIII.2.3.,

VIII.2.6., VIII.3., X.1.

Geuns, Jan Stevens van, (wed.), III.1.

Geuns, Jan van, IV.2.4.

Geuns, Josina Gepke van, III.9.

Geuns, Matthias Jans van, III.7.2., IV.3.1.

Geuns, Matthias van, III.1., III.2., III.5.1., III.7.2., III.9., III.9.1., IV.2.2., VIII.2.,

VIII.2.4., VIII.2.5., X.3., bijlage 10

Geuns, Steven Jans van, III.1., III.2., III.6., X.3., bijlage 2, bijlage 3

Geuns, Steven van, III.8.2.
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Geuns, Trijntje Jans van, VIII.2.2.

Geuns, van, (familie), III.7.2., III.8.2., IV.1.3., IV.2.2., IV.2.4.

Geurts, Wijpke, bijlage 10

Gijsen, Aafje, III.8.

Gisolf, Ludolf, IX.1.1., bijlage 9

Glaviman (schoolmeester), III.7.1.

Glimmer (familie), IV.2.4.

Glimmer, Cornelis Joosten, IV.2.4.

Glimmer, Jacob Joesten, II.2.

Glimmers, Machtelt, III.5.1.

Gockinga, C.H., I.2.1.

Gockinga (heer), IV.2.1.

Gockinga, Hendrik, III.9.

Gockinga, J., (secretaris), V.6.1.

Gockinga, Joseph, VIII.2.5.

Gockinga-Piccardt (echtpaar), III.5.1.

Goejanverwellesluis, IV.3.2.

Gorecht, I.2., I.2.2.

Gorredijk, III.1.

Gorter, Izaak Wopkes, IV.1.1., IV.1.3., IX.2.3., IX.3.3., bijlage 9

Gosses, Albert, IV.3.1.

Gotisch huis (huis), III.1.

Gou, J. van der, III.9.2.

Gouda, III.2., III.3.2., III.6.

Graaf, de, (familie), IV.4.

Grashuis, Lucas Jurriens, bijlage 4

Grave, de, (schoolmeester), III.7.1.

’s-Gravenhage, III.9.5.

Greving (familie), III.2.

Greving, Antje Wolters, IX.1.1., IX.1.6., IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Greving, Wolter, III.1., IV.1.3., VII.2.1.

Groenland, III.3.2.

Groningen, Steven Simons van, III.6.

Groot, Hugo de, VI.1.2., VI.2.2., IX.1.2.

Groot, Pierre de, III.9.2.

Groot, S.C. de, III.9.2.

Grouw, II.2.

Gualthérie van Weezel, Annemarie C., VIII.2.5.

Guyot (dominee), III.9.1.

Guyot, H.D., III.9.5., III.9.6.

H

Haak, Jan Jans, III.1., IV.1.1., IV.1.2., IV.1.3., IX.1.2., bijlage 10

Haan, Galenus Abrahams, III.2.

Haarlem, II.1., III.2., III.9.4., IV.2.2.
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Haijes, Antje, IX.2.1., bijlage 9

Hajnal, II.3.3.

Haksteen, J., X.3.

Haksteen, Jacob, III.5.3., IV.3.1., X.3.

Halbertsma, II.3.

Hals, Frans, III.3.2., III.6.

Hamburg, III.2., III.3.2.

Hamelsveld, IJ. van, VIII.2.5.

Hansouwe, ter, (buitenplaats), III.5.3.

Harckes, Bonneke, III.1.

Harckes, Egbert, IX.2.3., bijlage 9

Harckes, Willem, III.6., IX.2.3., bijlage 2, bijlage 3, bijlage 9

Harckes/Tammes (familiegroep), IV.1.3.

Harderwijk, IV.3.1.

Harmens, Frans, zie: Frans Harmens Hommersma

Harmens, Geesje, IX.2.1., bijlage 9

Harms, Lupke, bijlage 10

Hasselt, L.T. van, III.2., III.5.3.

Haven, Gerbrand(us) van der, IV.3.1.

Haven, Hindrik van der, IV.3.1.

Haven, Theodorus van der, IV.3.1.

Heerenveen, I. 3., III.3.2.

Heeres, Trijntje, IX.1.1., IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Heerkes, Jan, bijlage 2, bijlage 3

Heertjes, Geert, III.1.

Herpt (ambachtsheerlijkheid), III.5.3., IV.2.2.

’s-Hertogenbosch, VIII.1.

Hesders, Tiert, IX.2.1., bijlage 9

Hesseling (familie), III.7.2., IV.2.1.

Hesseling (predikant), III.8.

Hesseling, Annegien Joukes, bijlage 10

Hesseling, Annigje, III.1., X.3.

Hesseling, Geesje Joukes, bijlage 10

Hesseling, Gerrit Hindriks, III.2., bijlage 10

Hesseling, Hindrik Gerrits, IV.2.1., IX.2.5., bijlage 10

Hesseling, Mattheus, X. 3.,

Hesseling, Mena Hindriks, bijlage 10

Hesseling, Trijntje Jacobs, bijlage 10

Hesseling, Wijbe Hindriks, III.7.2.

Hesseling, Wijbe, X. 3.

Hesselink (familie), III.5.1., III.5.3., III.7.1., III.7.2., IV.1.3., IV.2.1., IV.2.2.,

IV.2.3., IV.2.4., VIII.2.4., IX.2.3.

Hesselink (familiegroep), IV.1.3., IV.2.1.

Hesselink, III.8.2.

Hesselink, Abraham, III.5.3.
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Hesselink, Albert Jacobs, III.2., III.3.2., III.5.1., III.5.3., III.9.6., IV.1., IV.3.2.,

VIII.2., IX.1.3., bijlage 2, bijlage 4, bijlage 9

Hesselink, Albert Wzn, III.1.

Hesselink, Albertje Arends, IX.2.3., bijlage 9

Hesselink, Albertje Jacobs, bijlage 9

Hesselink, Anna Derks, VIII.2.4.

Hesselink, Anneke, Pieters, III.3.1., bijlage 9

Hesselink, Arend Willems, III.1., III.2., IV.1.3., IX.1.1., IX.2.1., IX.2.3., IX.3.1.,

IX.3.3., IX.3.4., bijlage 9, bijlage 9

Hesselink, Bregje Freriks, VIII.2.4.

Hesselink, Catalijntje Willems, hfst. IX (inleiding), IX.2.3., IX.3.1., bijlage 9

Hesselink, Derk Jacobs, IV.1.1., IV.1.3., IX.2.3., bijlage 9

Hesselink, Derk Wzn, III.7.2.

Hesselink, Derk, III.9.6.

Hesselink, Fenna, IV.3.2., X.1.

Hesselink, Frerik Jacobs, II.3.3.

Hesselink, Gerrit, III.1., III.7.2.

Hesselink, Grietje Alberts, IV.3.2.

Hesselink, Grietje Willems, IX.2.3., bijlage 9

Hesselink, Heiltje, VIII.2.4.

Hesselink, Hindrik, III.2., III.3.2., IV.1.1., IV.1.3.

Hesselink, J., III.1., III.9.8.

Hesselink, Jacob Abrahams, VIII.2.4.

Hesselink, Jacob Jacobs, III.1., III.3.1., III.3.2., III.5.1., IV.1.1., IV.1.3., IV.2.1.,

VIII.2.4., bijlage 9

Hesselink, Jacob Willems, III.2., III.5.1., III.6., IV.1.3., IV.2.1., IV.2.3., IV.2.3.,

VIII.2.4., IX.2.3., IX.3.3., IX.3.4., X.3., bijlage 2, bijlage 4, bijlage 9

Hesselink, Jacob, III.1.

Hesselink, Jacob, Wzn, III.1.

Hesselink, Jan Jacobs, IV.1.3., IV.2.1., VII.2.4.

Hesselink, Jan Mattheussen, VIII.2.4.

Hesselink, Jan Matthiassen, IX.2.3., bijlage 9

Hesselink, Janneke Alberts, IV.1.3., IX.2.3., bijlage 9

Hesselink, Jantje Freriks, III.3.1., VIII.2.4.

Hesselink, Martha Derks, VIII.2.4., IX.2.3., bijlage 9

Hesselink, Mattheus Jacobs, III.9.6., IV.3.2., VIII.2.1., IX.1.1., bijlage 4, bijlage 9

Hesselink, Trijntje Alberts, III.1., VIII.2.2., VIII.2.4., IX.2.3., bijlage 9

Hesselink, Trijntje Willems, VIII.2.6.

Hesselink, Trijntje, X. 3.

Hesselink, Willem Arends, IV.2.3., IX.1.1., IX.2.3., IX.3.1., bijlage 2, bijlage 3,

bijlage 4, bijlage 9

Hesselink, Willem Jacobs, III.1., III.2., III.3.1., III.3.2., III.5.1., III.5.3., IV.1.3.,

IV.2.3., VIII.2.2., VIII.2.4., IX.2.3., bijlage 4, bijlage 9

Heuning (familie), IV.4.

Heuning (predikant), IV.1.

Heuning, Albert, IX.2.3., bijlage 9
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Heuning, R., III.2.

Heuning, Roelof, IX.1.2., IX.2.3., IX.3.3., X.2., bijlage 4, bijlage 9

Heusden (Land van), III.5.3.

Hilbrands, Hindrik, bijlage 9

Hilverink, Alida, bijlage 10

Hilverink, Gerritje, bijlage 9

Hindelopen, II.3.

Hindrik, Reinder, zie: Reinder Hindriks van Norden

Hindriks, Derk, (wed.), zie: Derk Hindriks Beerta (wed.)

Hindriks, Derk, zie: Derk Hindriks Beerta

Hindriks, Elisabeth, VIII.2.2., IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Hindriks, Siabbe, IX.2.1., bijlage 9

Hindriks, Trijntje, IX.2.3., bijlage 9

Hoekstra, Egbertus, IV.2.3., IX.1.5., X.2., bijlage 4, bijlage 10

Hoexema, Anna, IX.1.3., IX.2.3., bijlage 10

Hofman, Derk Samuels, III.1.

Hohenlohe, von, (graaf), III.9.1.

Hoising, H.C., III.1., III.9.2., IV.2.2., IV.2.2., V.2., VIII.2.3., X.3.

Hoising, Herman Christiaan, III.3.2., III.5.3.

Hoising, J.G., X.3.

Hoising, Johan Christiaan, III.9.3.

Hoising, Johanna Geertruida, X. 3.

Hoitsema, Frederica, IX.1.1., IX.2.3., bijlage 9

Holland, III.1.

Hollander (familie), IV.4.

Hommersma, Frans Harmens, III.1.

Hoogezand, II.2., III.1., III.5.3.

Hoogkerk, II.2., III.1.

Hoorn, III.2., III.3.2., III.6.

Hoornoord (buitenhuis), III.5.3.

Hora Siccama, Johan, III.9.2., III.9.5.

Hora Siccama, Wiardus, III.5.3., VIII.2.5.

Hora Siccama, Willem, III.9.2., III.9.5.

Houttuijn (familie), III.5.1., IV.2.1., IV.2.2., IX.3.2.

Houttuijn (familiegroep), IV.1.3., IV.2.1.

Houttuijn, Aagje Popkes, IX.2.4., IX.3.2., bijlage 9

Houttuijn, Berend Popkes, III.2., IV.1.3., IV.2.3.

Houttuijn, Cornelis Berends, III.2., IV.1.3.

Houttuijn, Geertje Jans, IV.2.2., IX.2.3., bijlage 9

Houttuijn, Geertruida Popkes, IX.2.1., X.1., bijlage 9

Houttuijn, Heiltje Popkes, IV.1.3., VIII.3., IX.1.1., bijlage 9

Houttuijn, Jan Berends, III.2., III.5.2., bijlage 9

Houttuijn, Jan Jacobs, IX.1.3., IX.2.3., bijlage 9

Houttuijn, Jan Popkes, IV.2.2., V.5.

Houttuijn, P.J., III.3.2.

Houttuijn, Popke Berends, III.2., IV.1.3., IV.2.1.
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Houttuijn, Popke Jans, III.1., IV.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Houttuijn, Trijntje Jans, bijlage 9

Hovel, Geertruida van, hfst. IX (inleiding), IX.1.1., IX.1.2., IX.2.1., IX.2.3.,

IX.3.3., bijlage 9

Hovel, Gerrit Jacobs van, III.2.

Hovel, Jacob Jacobs van, III.2., IX.2.4., bijlage 9

Hovel, Trijntje Jacobs van, III.3.2., IX.3.1., bijlage 9

Hovel, van, (familie), IX.1.1.

Hovinck, Swana G., V.2.

Huber, VI.1.2., IX.1.1.

Huisinga, Christina, II.3.2.

Huisinga, Maria, II.3.2.

Huizinga (familie), III.2., III.8.2.

Huizinga (familiegroep), IV.1.3.

Huizinga, Derk Jacobs, VIII.2.1.

Huizinga, Hillechien Jacobs, IX.2.3., bijlage 9

Huizinga, J., (ds.), IV.2.3.

Huizinga, Izebrand, bijlage 9

Huizinga, Jacob Derks, II.3.2., III.2., III.3.2., III.4., IV.1.3., IV.2.3., IV.2.4.,

VIII.2.2., IX.2.3., IX.3.3., bijlage 2, bijlage 9

Huizinga, Jan Hindriks, IX.1.3., IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Huizinga, Pieter Tammes, bijlage 2, bijlage 3, bijlage 10

Huizinga, Renske Jans, bijlage 9

Hull, Willem van den, III.3.2., III.6., III.7.1., III.9.1., IV.2.2.

Hulshoff (familie), III.1., III.2., III.8.2., IV.2.1., IV.2.2., IV.2.4., VIII.2.4., IX.1.2.,

IX.3.3.,

Hulshoff (familiegroep), IV.1.3., IV.2.1.

Hulshoff (koopman), III.5.2.

Hulshoff, (wed.), III.5.1.

Hulshoff, Aaltje Izaaks, VIII.2.4.

Hulshoff, Aaltje Teunis, IX.2.3., bijlage 9

Hulshoff, Abraham Berends, III.5.1., III.6., IV.1.3., IV.2.3., IX.1.6., IX.2.1.,

bijlage 2, bijlage 3, bijlage 9

Hulshoff, Abraham Bzn, III.5.3., III.6., IV.1.1.

Hulshoff, Abraham Izaaks, III.1., III.3.1., III.3.2., III.5.1., III.5.2., III.9.2., III.9.6.,

IV.1.1., IV.1.3., IV.2.1., IV.3.2., VIII.2., IX.1.2., IX.2.3., X.1., bijlage 2,

bijlage 9

Hulshoff, Allard, III.7.2., IX.3.2.

Hulshoff, Annigje Abrahams, IX.2.3., bijlage 9

Hulshoff, Berend Abrahams, IV.1.3., IV.2.1., VIII.2.4., bijlage 4, bijlage 9

Hulshoff, Berend Jans, VIII.2.4.

Hulshoff, Bregje, IX.1.2., IX.2.3., bijlage 9

Hulshoff, Eva Teunis, IX.2.3., IX.3.2., bijlage 9

Hulshoff, F.I., II.3.3.

Hulshoff, Geertje Abrahams, IX.1.2., X.1., bijlage 9

Hulshoff, Hindrik Berends, III.6., III.8.3.
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Hulshoff, Izaak Abr., (wed.), III.3.2., IV.1.3., IV.2.1.

Hulshoff, Izaak Abrahams, III.1.

Hulshoff, Martha, VIII.2.1., IX.3.2., bijlage 9

Hulshoff, Martje Gerrits, IX.1.3., IX.2.3., bijlage 9

Hulshoff, Teunis Hindriks, VIII.2.4.

Hulshoff, Teunis Izaaks, III.1., III.3.1., III.5.3., III.9.2., IV.1.1., IV.1.3., IV.3.2.,

IX.2.3., X.3., bijlage 9

Hulshoff, Teunis Teunis, IX.1.1., IX.1.2., IX.2.1., IX.2.3., bijlage 2, bijlage 9

Hulshoff, Wijtse Teunis, IX.2.3., bijlage 9

Hulshoff, Willem van Oosterwijk, III.8.2.

Human, Jan, bijlage 10

Hunsingo, I. 2.2.

I

Iddekinge, Pieter R.A. van, V. 6.1.

Iddekinge, van, (luitenant-stadhouder), IV.3.1.

Iddekinge, A.A. van, IV.3.1.

Iddekinge, Berend van, IV.3.1., V.6.1.

Iddekinge, Berendina van, V. 6.1.

Iddekinge, van, (familie), III.7.1., III.9.1.

Idskes, Armgard, III.1.

Idskes, Fedde, III.3.2., III.4., IV.2.3., bijlage 4

Idskes, Roelof, III.3.2.

Idtskes, Wolter, II.3.3.

IJlst, II.2.

In- en Kniphuisen van Nienoord en Ulrum, van, (gravin), III.3.1.

In- en Kniphuisen, J.C.F. graaf van, III.5.3.

Izaaks, Berendje, IV.2.1.

Izaaks, Geesje, IX.2.3., IX.2.4., bijlage 9

J

Jacobs, Alle, IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Jacobs, Anye, VIII.2.3.

Jacobs, Harm, IX.1.2., bijlage 9

Jacobs, Jan, bijlage 9

Jacobs, Jantje, VIII.2.1., IX.1.3., bijlage 9

Jacobs, Mete, bijlage 3

Jacobs, Nieske, IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Jacobs, Tamme, IX.2.3., bijlage 9

Jagtwijk (buitenplaats), III.5.3.

Jaijes Cornelis, IV.2.1.

Jans, Aafje, IX.1.4., IX.2.3., bijlage 9

Jans, Albert, II.2.

Jans, Anne, zie: Anne Jans Clemmius
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Jans, Annegien, bijlage 10

Jans, Antje, IX.1.1., IX.1.6., IX.2.3., bijlage 9

Jans, Arend: zie: Arend Jans Block

Jans, Bieuke, bijlage 9

Jans, Carst, bijlage 2, bijlage 3

Jans, Cornelis: zie Cornelis Jans Mabé

Jans, Eefien, III.5.1.

Jans, Egbert, zie: Egbert Jans Mabé

Jans, Egbertje: zie Egbertje Jans Mabé

Jans, Elisabeth, IX.1.4., IX.2.3., bijlage 9

Jans, Fennechien, IX.2.3., IX.2.3., bijlage 9

Jans, Geertje, IX.1.1., IX.2.3., bijlage 9

Jans, Grietje, IX.2.3., X.3., bijlage 9

Jans, Harmen, bijlage 3

Jans, Hilligje, IX.2.3., bijlage 9

Jans, Jantje, IX.1.6., bijlage 10

Jans, Lucas, bijlage 9

Jans, Martje, IX.2.3., IX.2.3., bijlage 9

Jans, Rengenier, III.1., IV.1.3., IX.2.3., bijlage 9

Jans, Trijntje, IX.2.4., bijlage 9

Jans, Truitje, IX.2.1., bijlage 9

Jans, Waalke, zie: Waalke Jans Wildeveld

Jans, Willemtje, IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Jaspers, Aaltje, III.6.

Jehring, III.6.

Jeltes, Cars, IX.2.3., bijlage 9

Jeltes, Geertje, VIII.2.1.

Jenties, Sjoerd, bijlage 3

Jobs, Frans, IX.2.1., bijlage 9

Jobs, Jan, bijlage 2, bijlage 3

Joosten, Swaantje, hfst. IX (inleiding), IX.1.1., bijlage 9

Joris, Derk, IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Joris, Reinder, IX.2.1., bijlage 9

Juckema van Burmania Rengers, S.G., III.5.3.

K

Kampen, III.1., IV.3.1.

Karel V (keizer), I.1., I.2.1.

Karsten, Geesje, II.3.3.

Karsten, Karst, II.3.3.

Keiser, Gerhard Jacob, III.9.

Kimminga, Anje Cornellis, III.3.1.

Klei-Oldambt, I. 1., I.2.2.

Klemvogel (huis), III.1., III.5.1.

Klinkert, Trijntje Wijtses, IX.2.3., bijlage 9
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Klomp, Pieter, IV.3.2., bijlage 4

Knars (familie), IV.1.3.

Knars, Jurjen Thomas, II.2.

Knars, Thomas, IV.1.2.

Knijpinga (familie), IV.2.1., IV.2.2., IV.4.

Knijpinga, Elsje, IX.2.5., bijlage 10

Knijpinga, Geertruida, hfst. IX (inleiding), IX.1.2., X.2., bijlage 10

Knijpinga, Gerrit Lamberts, (wed.), IV.2.1., IX.2.5.

Knijpinga, Gerrit Lamberts, III.1., III.6., IV.2.3., bijlage 2, bijlage 4

Knijpinga, Gerrit, bijlage 10

Knijpinga, Lambert Gerrits, IV.2.1.

Koningsbergen, III.2.

Koolman, Lammegien Fiepkes, IX.1.2., IX.2.3., bijlage 9

Koolman, Olfert Fiepkes, III.1.

Koopmans, Rinse Klaasses, X. 3.

Kooystra, Cornelis, IV.3.1.

Kooystra, Sijtske, IV.3.1.

Kremer (familie), III.2., VIII.2.5.

Kremer, Hindrik Pieters, III.1., bijlage 10

Kremer, zie: Cremer

Kroeger, Hindrik, III.6., bijlage 10

Kromhuizen, Jan, bijlage 4

Kuipers, Johannes, IX.1.1., IX.2.3., IX.3.2., bijlage 9

L

Laman (dr.), III.2.

Laman, Paulus, hfst. V (inleiding), VIII.2.5., IX.2.3.

Lande Cremer, de la, IV.2.4.

Langendijk, Pieter, VIII.2.6.

Langenhorst, (wed.), III.2.

Langerhuizen (familie), IV.4.

Langerhuizen, Abel Thomas, III.2., bijlage 4

Langerhuizen, Thomas, III.7.2.

Lankhorst, Coenraad, IX.1.3., bijlage 9

Lanoy, de, (familie), III.2.

Lant (secretaris), III.2.

Lantinga, Angenietje, bijlage 9

Laslett, II.3.

Lauffer (familie), III.1.

Lauffer, Abraham, IV.2.1.

Lauffer, Jacob, IX.2.3., bijlage 9

Lauffer, Steven, IV.2.1.,

Lauwers, VII.1.

Leenders, Stijntje Jans, IX.1.1., IX.2.3., IX.3.2., bijlage 9

Leer, III.4., III.5.3., VIII.2.3.
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Leeuw, David, X. 3.

Leeuwarden, I. 3., III.3.2., III.7.2., IV.3.1., IV.3.2.

Leeuwen, Simon, hfst. IX (inleiding),

Leiden, II.1., III.1., III.2., III.7.2.

Leipzig, III.8.3.

Lemker van Breda, Jan, IV.3.1.

Lemker van Breda, Rudolphina Anna, IV.3.1.

Lemmer, III.3.2.

Leningrad, II.3.3.

Leutscher (familie), IV.2.3.

Leutscher, Antje Rudolfs, III.1.

Leutscher, Izaak, III.1.

Leutscher, Jan Davids, IX.3.2.

Leutscher, Rudolph, IV.2.1.

Lewe (generaal), IV.2.1.

Lewe van Aduard, III.5.3.

Lewe, III.9.1.

Libau (pakhuis), III.2.

Libau, III.2.

Lieuwes, Wijtse, bijlage 3

Limborgh, Annigje, IX.2.3., bijlage 9

Lissabonsteeg, III.8.2.

Lodewijk Napoleon (koning), III.1.

Lofvers, Pieter, III.5.1.

Loga, III.5.3.

Lohman, Ida, VIII.2.5.

Lohman-Gockinga, (wed.), VIII.2.5.

Londen, III.2., III.8.3.

Loo (Huis het), III.8.3.

Loppersum, III.7.2.

Luchtmans, III.4.

Luies, Casper, III.1., bijlage 2

Luingaborg (buitenplaats), III.5.3.

Luirts, Hemke, IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Luitjes, Willem, zie: Willem Luitjes Twijnder

Lulofs, Berend, hfst. IX (inleiding), bijlage 10

Lulofs, Magdalena, IX.2.5.

Lusthoeve (buitenhuis), III.5.3.

Luurds, Grietje, bijlage 10

Luycken, III.4.

Lybregths, Arent, hfst. IX (inleiding),

M

Maastricht, VIII.1.

Mabé (familie), III.2., III.3.1., III.5., IV.2.3., IV.2.4.

624

PERSOONS-, HUIS- EN PLAATSNAMENREGISTER



Mabé (familiegroep), IV.1.3.

Mabé, Albertje Egberts, III.3.1.

Mabé, Cornelis Jans, III.4.

Mabé, Egbert Jans, IV.2.3., VIII.2.4.

Mabé, Egbertje Jans, III.4., IV.1.3., IV.2.3.

Mabé, Frederik, III.2.

Mabé, Jan Jans, IV.2.3.

Maneil, van, (baronesse), IV.2.1.

Maneil, van, (wed.), III.5.3.

Marck, F.A. van der, III.9.1.

Marna, Derk, IV.3.1., bijlage 2, bijlage 3

Marna, Heiltje Derks, IX.2.3., IX.2.4., bijlage 9

Marret, Jean, IV.3.2.

Marret, Pieter, IV.3.2.

Mars (familie), IV.4.

Mars, Gerrit Berends, III.5.2., III.6.

Mars, Saartje, IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Martinet, J.F., VIII.2.5.

Marum, Martinus van, III.8.3., III.9.8.

Medendorp (familie), IV.2.2., IV.2.3., IV.2.4., VIII.2.5.

Medendorp (familiegroep), IV.1.3., IV.2.1., IV.2.1.

Medendorp, Albertus, IV.2.4.

Medendorp, Alle Freriks, bijlage 9, bijlage 10

Medendorp, Alle Pieters, II.3.5., III.1., III.2., III.6., IV.2.3., IV.3.1., VIII.2.4., hfst.

IX (inleiding), bijlage 2, bijlage 4, bijlage 9

Medendorp, Alle, IV.2.4.

Medendorp, Christoffer, VIII.2.4.

Medendorp, Eefje Alles, IV.1.3., IV.2.1., IV.2.3., X.3.

Medendorp, Frerik Alles, III.1.

Medendorp, Martje Freriks, X. 3., bijlage 9

Medendorp, Pieter Derks, IV.1.3., IV.2.3., IV.2.3., bijlage 2, bijlage 4, bijlage 9

Meer, Abel Cornelis van der, bijlage 4, bijlage 10

Meertens, Obbe, bijlage 9

Meertens, Wieke, IX.2.3., bijlage 9

Meertens, Wijtse, IX.1.1., IX.2.4., bijlage 9

Meetes, Trijntje, IX.1.1., IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Meihuizen (familie), II.2.

Meinders, Jantje, hfst. IX (inleiding), IX.1.2., IX.2.3., bijlage 9

Melles, Luitje, bijlage 2, bijlage 3

Menalda (predikant), III.8.

Menalda, Gilles, III.2., IV.1.1., IV.1.3., IX.2.3., bijlage 9

Menalda, Simon, hfst. VIII (inleiding)

Mennes, Antje, IX.1.2., bijlage 10

Mennes, Nicolaus, bijlage 10

Menses, Berend, IX.2.3., bijlage 9

Meringa (familie), IV.1.3.
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Meringa (familiegroep), IV.1.3.

Meringa, Frouke Stoffers, VIII.2.4., hfst. IX (inleiding), bijlage 9

Meringa, Pieter Stoffers, (wed.), III.2.

Meringa, Pieter Stoffers, III.1., III.5.1., IV.1.3., bijlage 4

Meringa, Stoffer Pieters, VII.4.

Meringa-Modderman, (wed.), III.2., IV.1.3.

Merken, Lucretia Wilhelmina van, III.1., III.9.9.

Merwede, Jan Willem Cornelis baron van de, IV.3.1.

Mesdag, Gilles Hessels, III.5.3.

Mesdag, Gillis, IV.2.2.

Mesdag, H.W., III.1., III.5.1.

Mesdag, Klaas, III.5.1.

Mesdag, Rein, III.7.2.

Mesdag-Coopmans, (wed.), III.8.

Messchert van Ingen, Willem, II.3.2.

Meteren, van, III.4.

Meurs, Catharina, IX.1.2., IX.1.6., IX.2.3., IX.2.5., bijlage 9

Middagten, Gerrit, III.1., III.8., X.3.

Miedema, Aaltje Izaaks, III.8.2., IV.2.1., VIII.2.1., VIII.2.2., VIII.2.6., bijlage 9

MIedema, Eefje Izaaks, II.3.3., IX.1.5., bijlage 9

Miedema, Izaak Alles, III.1., III.3.2., IV.1.3., IV.2.1., IV.2.3., bijlage 4, bijlage 9

M(i)edema (familie), III.2., IV.2.2., IV.2.3.

M(i)edema (familiegroep), IV.1.3., IV.2.1., VIII.2.5.

Modderman (familie), II.3.2., II.3.5., III.1., III.2., III.3.2., III.7.1., III.8.2., III.9.1.,

IV.1.3., IV.2.2., IV.2.4., IV.2.5., IV.3.1., VIII.2.5., VIII.2.5., X.1.

Modderman (familiegroep), IV.1.3., IV.2.1.

Modderman, (wed.), III.5.3.

Modderman, IV.3.

Modderman, Aaltje Jans, IV.1.3., bijlage 9

Modderman, Anna Maria Catharina, III.5.3., III.7.1., VIII.2.5.

Modderman, Catharina, I. 2.1., VIII.2.5.

Modderman, Derk Jans, III.1., III.5.1., IV.1.1., IV.1.1., IV.1.3., IV.2.2., IV.2.3.

Modderman, Derk Tonckes, VIII.2.5.

Modderman, Ettje Derks, II.3.2., III.3.2., III.9.1., IV.2.2., VIII.2.3., VIII.2.4.,

VIII.2.5.

Modderman, Friedrich, III.2., VIII.2.5., X.3.

Modderman, Grietje Tonckes, III.3.2., VIII.2.5.

Modderman, J.D., (wed.), IV.1.3.

Modderman, Jan Derks, (wed.), IV.1.2.

Modderman, Jan Jacob, III.3.1., III.8.1.

Modderman, Jan Tonckes, (wed.), III.1., III.2.

Modderman, Jan Tonckes, II.3.2., III.2., III.9.1., IV.2.2., VIII.2.5., X.1.

Modderman, Jan, I. 2.1., II.2., II.3.2., III.1., III.2., III.3.1., III.3.2., III.5.1., III.5.3.,

III.8.2., III.9.1., III.9.3., III.9.4., III.9.8., IV.2.1., IV.3.1., IV.3.2., VIII.2.4.,

VIII.2.5.

Modderman, Menje Jans, III.6., IV.1.1., VII.4., hfst. IX (inleiding), bijlage 9
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Modderman, Toncko Jans, IV.2.3., hfst. IX (inleiding), bijlage 3

Modderman, Toncko, II.2., II.3.2., III.1., III.2., III.3.1., III.4., III.5.3., III.7.1.,

III.7.2., III.8.1., III.9., III.9.1., III.9.3., III.9.4., III.9.6., III.9.8., III.9.9., IV.1.1.,

IV.1.3., IV.2.1., IV.3.1., IV.3.2., VIII.2.5., hfst. IX (inleiding), X.3.

Modderman, Trijntje Derks, II.3.2., VIII.2.5., hfst. IX (inleiding), bijlage 9

Modderman, Wiardus, VIII.2.5.

Modderman-Modderman, (wed.), III.5.3.

Moens, Hendrik graaf van, III.5.3.

Moens, Petronella, III.9.9.

Molenaar, Isaak Wopkes, bijlage 4

Monnikendam, III.2.

Montgolfier (gebroeders), III.9.8.

Muller, Joseph Simon, III.8.2., VIII.2.1., VIII.2.2., bijlage 9

Münster, II.1.

Münsterland, VIII.1.

N

Nallet, Anna Catharina, IX.2.1., bijlage 9

Nassau, VIII.1.

Neufville, de, (familie), III.5.3.

Neufville, Jan Izaak de, III.1., III.2.

Neustadt-Gödens, IV.2.3.

Nieuwenhuijzen, Jan, III.9.6.

Nieuwenhuijzen, Martinus, III.9.6.

Nieuwenhuis, Albert Jans, III.1.

Nieuwenhuis, Willem, bijlage 4

Nijborg (buitenhuis), III.5.3.

Noord-Drenthe, III.3.2., VIII.1.

Noorderhogebrug, IX.1.1.

Noorderkwartier, II.3.

Noordwijk (buitenhuis), III.5.3.

Noordzee, III.2.

Noorwegen, III.3.2.

Norden, I. 3.

Norden, Reinder Hindriks van, VIII.2.1.

Nordena, Hilligje Warners, IX.1.3., IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Nordena, Laurens Warners, IV.2.3., bijlage 4

Nordena, Warner Laurens, IX.1.1., IX.2.3., bijlage 9

Numan (juffrouw), III.1.

Nuys Klinkenberg, J. van VIII.2.

Nysingh, Lucas, III.3.1.
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O

Oenekes, Iegele, bijlage 10

Oldambt, I. 2., I.2.2., III.3.2., hfst. VI (inleiding)

Oldeneel, Paulus baron van, IV.3.1.

Oldersma, Geertje Dirks, III.3.2.

Olm, Mattheus van, III.9.6.

Olst, Arend Geerts van, IV.1.3., IV.2.1.

Olst, Arend van, III.7.1., III.8.1., III.9.6., IV.2.2.

Olst, Arend van, Bzn, IV.1.1., IV.1.3., IV.3.1., IX.2.3., IX.3.1., bijlage 4, bijlage 9

Olst, Berend Geerts van, IV.1.3., IV.2.1., bijlage 4

Olst, Berend van, Azn, II.3.5., III.2., III.5.3., III.7.1., III.9.2., III.9.3., III.9.4.,

III.9.5., III.9.6., IV.1.3., IV.3.1., IV.3.2., VIII.2., hfst. IX (inleiding), IX.2.3.,

IX.3.2., X.3., bijlage 9

Olst, Catalina Arends van, IX.2.3., IX.3.1., bijlage 9

Olst, Christina van, III.3.1., VIII.2.5.

Olst, Frouke van, III.3.1., VIII.2.5.

Olst, Geert Gerrits van, IV.1.3., IV.2.3.

Olst, Geertje van, III.5.3.

Olst, Gerrit van, III.9.4.

Olst, Gerrit van, Azn, II.3.3., III.2., III.3.1., III.3.2., III.8.3., III.9.2., III.9.5.,

III.9.6., III.9.7., III.9.8., IV.1.3., IV.3.1., IV.3.2., VIII.2.1., VIII.2.2., IX.1.5.,

bijlage 9

Olst, Gerrit van, Bzn, III.8.3., IV.3.1.

Olst, Gerrit van, Hzn, III.8.3., IV.3.1., IX.1.1., IX.2.3., IX.3.2., bijlage 9

Olst, Grietje Hindriks van, IX.2.3., bijlage 9

Olst, Grietje van, III.5.1., III.9.7., IX.2.3., bijlage 9

Olst, H. van, III.1.

Olst, Menje van, III.2., IV.1.3., bijlage 9

Olst, Teuna van, bijlage 9

Olst, van, (familie), III.1., III.2., III.7.2., III.8.2., IV.2.1., IV.2.2., IV.2.4., IX.3.2.,

IX.3.3.

Olst, van, (familiegroep), IV.1.3., IV.2.1.

Olst, van, (neven), IV.2.4.

Olst, van, IV.3.

Ommelanden, I. 1., I.2., I.2.2., II.3.

Ommelanderwijk, III.2.

Onsta Tjarda van Starkenborgh, Eilco, IV.2.2.

Oosterbroek (buitenhuis), III.5.3.

Oosterhamrik, VI.1.2., VII.2.1.

Oosterhogebrug, III.5.3.

Oostfalen, VI.1.1.

Oost-Friesland, III.2., VIII.2.4., VIII.2.5.

Oostzeegebied, III.3.2.

Opsterland, VIII.1.

Oude Pekela, III.3.2.
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Overijssel, VIII.2.4.

Overstraten, Adriana van, III.9.9.

P

Paltzergang, II.2.

Panser (huis), III.9.2.

Parijs, III.7.2., IV.2.2.

Passchier, Antje, bijlage 10

Paterswolde, III.5.3.

Paules, Sijmen, III.2.

Pauwel, Steven, III.1.

Pauwels, Simon, III.2.

Pelstergasthuis, X. 1.

Peperstraatgasthuis, X. 1.

Pers, Edde Hotzes van der, IX.1.2., IX.2.3., bijlage 9

Peters, Aagje , IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Peters, Jacob, III.2.

Peters, Jan, III.2.

Peters, Lijsbeth, IX.1.1., IX.2.3., bijlage 9

Peters, Martijn, III.5.1.

Peters, Nieske, IX.1.1., IX.2.1., IX.2.4., bijlage 9

Philips, Dirk, III.4.

Picard, Catharine, IV.3.2.

Piccard, H.O., (heer van Slochteren), IV.2.1.

Pieters, Alewijn, III.1., bijlage 4

Pieters, Egbert, (vermaner), IV.2.3., bijlage 4

Pieters, Stoffer, (wed.), IV.1.1.

Pieters, Sijwert, III.1.

Pieters, Trijntje, bijlage 10

Ploegh, Grietje Pieters, VIII.2.1.

Pol, Annigje Gerrits, IX.3.2., bijlage 9

Pol, Gerrit Jans, III.3.2., IV.2.1., IX.3.1., bijlage 9

Poot, H.K., III.4.

Post, Titia, X. 3.

Posthoorn (huis), III.5.1.

Postrust (buitenhuis), III.5.3.

Pothoff, Hindrik Coenraad, bijlage 10

Prinsentuin, IV.3.1.

R

Ravenstein, V. 2.

Ravenstein, Reinder van, bijlage 10

Reensecompagnie, III.3.2.

Reijnders (familie), III.7.1.
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Reijnders, Aagje, IX.1.1., IX.1.2., IX.2.3., IX.3.3., bijlage 9

Reijnders, J(o)an(nes), III.9.6., IV.3.2., VIII.2.5., VIII.2.5., IX.1.1., IX.1.2.,

IX.2.3., bijlage 9

Reijnders, J. (med. dr.), VIII.2.5.

Reinders, Albertje, bijlage 9

Reinders, Eefje, bijlage 9

Reinders, Luirt, III.5.1.

Reiners, Willem, III.7.2.

Reitdiep, III.1.

Rekker, Jan Pieters, bijlage 4

Rembrandt, III.3.2.

Remmersteyn (buitenplaats), III.5.3.

Rengenier (familie), III.8.2.

Rengenier (familiegroep), IV.1.3., IV.2.1.

Rengenier, H.J., III.8.2.

Rengenier, Harmen Jans, IV.1.3.

Rengenier, Trijntje Harmens, IV.2.1., IX.1.1., IX.2.3., IX.3.3., bijlage 9

Reurts, Trijntje, III.3.2.

Reyd, van, III.4.

Rhenen, IV.3.1.

Ridder (familie), IV.4.

Ridder, Aaltje Douwes, IX.2.1., bijlage 9

Ridder, Cars Douwes, bijlage 9

Ridder, Douwe Willems, III.2.

Riga (pakhuis), III.5.1.

Riga, III.2.

Rijsdijk, Izaak, III.7.2.

Rijsdijk, Jacobus, II.3., II.3.5., III.7.2., IV.1.3., IV.2.3., VIII.2.1., bijlage 4

Rijsdijk, Jan, bijlage 10

Rijsdijk, Sara, VIII.2.1.

Rintjes, Claas, III.1., zie ook: Verver

Ris, Cornelis, II.3.

Risemius (familie), IV.1.3.

Risemius (med. dr.), III.5.1.

Risemius, Gerardus, III.1., III.4., III.5.2., III.7.2., IV.1.2., V.5., X.3., bijlage 3,

bijlage 4

Risemius, Titia, III.6., V.5.

Roelfs, Susanna, IX.3.2., bijlage 9

Roelofs, Berendje, III.3.2.

Roelofs, Focke, bijlage 2

Roelofs, Onne, bijlage 2, bijlage 3

Roelofs, Writser, III.1.

Roorda, Anna, III.9.4., VIII.2.1.

Roos, Dieuwertje, X. 3.

Roos, Hidde Tjaard, IV.2.4.

Roos, Thijs Hiddes, III.5.1., III.5.2.
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Roseboom, Harmen Roelofs, II.3.2., hfst. IX (inleiding), IX.1.2., IX.2.3., bijlage 9

Rosinga, Jantje Alderts, VIII.2.4., bijlage 9

Rotgers, Jantje, bijlage 10

Rotterdam, I. 3.

Rubens, III.3.2.

Rudolfs, David, bijlage 2, bijlage 3

Rustenborg (buitenplaats), III.5.3.

Ruysch, Frederik, III.9.8.

S

Saaxuma (familie), IV.4., IX.1.1., IX.1.6.

Saaxuma, (wed.), IX.2.1.

Saaxuma, Eltje Jacobs, IX.1.1., IX.2.3., bijlage 9

Saaxuma, Hester Jacobs, X. 3.

Saaxuma, Jacob Pieters, III.2., IV.3.1., IX.1.1., bijlage 2, bijlage 3

Saaxuma, Jacob, IV.3.1.

Saaxuma, Martje Jacobs, IX.1.1., bijlage 9

Saaxuma, Metje Jacobs, bijlage 9

Saaxuma, Pieter Jacobs, IV.2.1., IX.1.1., IX.2.1., IX.2.3., IX.3.3., X.3., bijlage 9

Sandwich, III.2.

Sappemeer, I. 2., I.2.2., II.2., hfst. VI (inleiding)

Scheltens, Reinder, IX.2.3., IX.3.2., bijlage 9

Scheltes (familie), IV.4.

Schipborg, III.5.3.

Schmaal, Harmannus, bijlage 10

Schnebbelie, Joseph, III.9.8., IV.3.2.

Schoolhouder, Jacob, hfst. IX (inleiding),

Scholtens, Aaltje Jans, IX.2.3., bijlage 9

Scholtens, Abraham Hindriks, bijlage 4

Scholtens, Bregje Harmens, bijlage 9

Scholtens, Fennigje Berends, IX.1.6., IX.2.1., bijlage 9

Scholtens, Gozen Berends, III.7.1., IX.1.4., IX.2.3., bijlage 9

Scholtens, Harmen, II.3.3., bijlage 4, bijlage 9

Scholtens, Izaak, II.3.3.

Scholtens, Trijntje Jans, IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Scholtens, Remmertje, IV.2.1.

Schone Gevel (huis), III.5.1., III.7.2.

Schuers, J.L., III.4.

Schultens, Albertus, IV.3.1.

Schultens, Casparus, IV.3.1.

Schultens, Hester Catharina, IV.3.1.

Selwerd, I. 1., I.2., I.2.2., III.3.2., hfst. VI (inleiding), VI.1.2., IX.1.2.

Siabbes, Frouke, IX.2.3., bijlage 9

Sibinga, Eppo, III.4.

Siccama, IV.3.1.
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Sichterman, Jan Albert, (wed.), III.3.1.

Sichterman, Jan Albert, III.3.1., III.3.2., III.5.1., III.8.2., IV.3.1.

Sichterman, Johanna Maria, V. 6.1.

Sichtermanhuis (huis), III.5.1., III.9.1., IV.2.1., IV.3.1.

Sickinghe-van Lintelo (echtpaar), III.5.1.

Sijgers, Grietje, bijlage 2, bijlage 3

Sijlbaack, Jan Boelens, III.5.1., III.7.2.

Sijlbaack, Wilhelmus, IV.3.1.

Sijlbach, Jan Boelens, (wed.), III.5.1.

Sijpkens, Menno, III.3.2., III.9.6., IV.1., IX.2.3., bijlage 9

Sijpkes, Fekke, VIII.2.1.

Sijsen, van, (raadsheer), III.1.

Sijtsema, Hester, IX.2.3., IX.2.4., bijlage 9

Sijtses (familie), IV.4.

Simons, Catalijntje, IX.1.1., IX.2.1., IX.2.3., IX.3.1., bijlage 9

Simons, Joris, IV.1.3., IV.2.3., bijlage 4

Simons, Menno, III.4.

Simons, Pauwel, III.1., hfst. IX (inleiding)

Simons, Roelfje, bijlage 10

Simons, Steffen, (wed.), III.1.

Sjoerds, Foeke, III.6.

Sleutelaar, Joseph, IX.2.3., bijlage 9

Slochteren (Heer van), III.5.3.

Sluis, VIII.1.

Smallingerland, VIII.1.

Smit, Anthony, IX.2.3., bijlage 9

Smit, Hendrik, III.2.

Sneek, III.3.2., VIII.2.4., VIII.2.5.

Snip, Elisabeth, III.5.3.

Somerdijk (brandewijnstoker), II.3.5.

Somerdijk, Toncke Ulpherts, IX.1.1., IX.1.6., IX.2.3., bijlage 9

Somers, Abraham, IV.3.1.

Sont, III.2.

Southhampton, III.2.

Spinneker, Adriaan, III.4.

Spoor, Derk, III.5.2., bijlage 3

Spoor, Jan, IX.2.4., IX.3.2., bijlage 9

Staal, Abraham, IV.3.2.

Starke, Wijcher Geerts, bijlage 9

Stedum, III.4., III.5.2., III.8.1.

Steen, Jan, III.3.2.

Sterrenbos, III.8.2.

Stheeman (heer), X.3.

Stofer, Annigje Samuels, IX.1.3., IX.2.3., bijlage 9

Stoffers, Grietje, IV.2.2.

Stoffers, Pieter, zie: Pieter Stoffers Meringa
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Stolts, Jan, bijlage 10

Stolts, Talea, bijlage 10

Storck, Abel Jans van der, III.3.2.

Storck, Jeseltien Abels van der, bijlage 10

Stroo, Aaltje Jans, bijlage 9

Stroo, Abraham Berends, bijlage 9

Stroobos, III.3.2.

Suiring (familie), IV.4.

Suiring, Hindrik Jans, III.5.

Suiring, Ulphert Jans, III.1.

Suriname, IX.1.5.

Swart (familie), IV.2.1.

Swart, Adriaan Clasens, III.1., bijlage 3, bijlage 4

Swart, Ate Roelofs, bijlage 2

Swart, Elsje Simons, bijlage 10

Swart, Hindrik Pieters, IV.2.3.

Swart, Roelof Ates, IV.2.1., bijlage 4, bijlage 10

Swinderen, van, III.5.3.

Swinderen, Theodorus van, III.9.8.

T

Taan (familie), III.2., VIII.2.5.

Taan, Catharina van der, III.2.

Taan, Claas, III.2., III.3.2., III.8.3.

Taan, Neeltje, hfst. IX (inleiding), IX.2.3., IX.3.2., X.3., bijlage 9

Taeitsma, Berend, III.4.

Tammes, Grietje, bijlage 9

Tamminga (raadsheer), III.2.

Terwisga, Aath van, III.7.2.

Terwisga, Romkje van, III.7.2.

Teunis, Derk, III.1., III.2., VIII.2.4., bijlage 2

Teyler (familie), IV.2.4.

Theodosius de Grote, V. 3.1.

Thijs, Jan, III.2.

Tholes (familie), IV.4.

Thomas, Jurjen, zie: Jurjen Thomas Knars

Tjaden, (wed.), IV.2.1.

Tjamsweer, III.3.2.

Tonnis, Hijlke, bijlage 9

Torringa (vrouw), IV.1.2.

Torringa, Grietje Frederiks, VIII.2.4.

Triëst, II.3.3.

Trip, J.L., III.2.

Trip, Joseph, III.2.

Trip, Lourens, III.2.
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Trip, Scato, Hzn, III.9.6.

Trojen, Gerrit van, IX.1.1., IX.2.4., bijlage 9

Trommius, Abraham, III.4.

Tuuk, Marcus van der, III.7.2.

Twente, II.3., III.1., III.2.

Twijnder, Willem Luitjes, IV.3.1., bijlage 3, bijlage 9

Twisck, P.J., III.4.

Tyabbes, Hindrik, VIII.2.3.

U

Uithuizen, III.3.2.

Ulpherts, Menje, bijlage 9

Ungersma, III.3.2.

Utrecht, II.2., II.3., II.3.1., III.1., III.2., III.3.2., IV.2.3., IV.3.1., IV.3.2.

V

Vaartwijk (veenborg), III.5.3.

Veen, Antje Luitjes van der, IX.1.1., bijlage 9

Veenborg, III.5.3.

Veendijk, Egbert Hindriks, IX.2.3., IX.2.4., bijlage 9

Vennebroek (buitenhuis), III.5.3.

Verschuir, H.J., III.2.

Vervelt, Koert Izaaks, IX.1.2.

Verver (familie), III.2., IV.1.3.

Verver, C.J., III.2.

Verver, Claas Rintjes, bijlage 2

Verver, Coenraad, III.2., III.9.6., IV.3.2., bijlage 4, bijlage 10

Verver, Elizabeth, bijlage 10

Verver, Jacob Cornelis, III.2.

Vianen, V. 2.

Vierhuizen, III.5.3.

Vissering, Elizabeth, III.1.

Vissering, Heiltje, IX.1.2., bijlage 10

Vissering, Jacobus David, bijlage 4

Vissering, Jacobus Davids, III.5.3., III.9.6.

Vissering, Janneke, III.1.

Vlaanderen, hfst. VI (inleiding)

Vlagtwedde, III.7.2.

Vlijtsius, (wed.), III.6.

Vlijtsius, Egbert, (wed.), III.6.

Volmer (familie), VIII.2.5.

Volmer, Jan Hindriks, bijlage 9

Volmer, Pieter Arends, IV.1.3., IV.2.1., IV.2.3., IX.1.1., IX.1.6., IX.2.1., IX.2.3.,

bijlage 4, bijlage 9
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Vondel, Joost van den, III.7.1., X.3.

Voombergh, Regina Christina, VIII.2.

Vos van Steenwijk, C. baron de, IV.3.2.

Vos, Willem de, (predikant), VIII.2., VIII.2.5.

W

Wachter, II.3.

Waerma, Hindrik, III.7.1., III.8.1., III.8.3., III.9.1., IV.2.4.

Waerma, Meindert, III.7.1., III.9.8.

Wagenaar, III.4.

Wagenborgen, III.3.2.

Walles, Uko, II.2.

Warema (familie), IV.4.

Warmolds, Ellegien, IX.2.3., bijlage 9

Warners, Aaldrik, IX.2.4., bijlage 9

Wassenaer, Gerard van, hfst. IX (inleiding),

Watses (familie), IV.4.

Wedda, Gerhard, III.5.1.

Wedde, I. 1., I.2.2.

Weert, Izaak de, bijlage 4, bijlage 10

Welgelegen (buitensociëteit), III.8.

Wensing, VIII.2.1.

Wensing, Christoffer, VIII.2.4.

Wessels, Geert, bijlage 9

Westerbroek, III.3.2., III.5.3.

Westeremden, III.4., III.5.2., III.8.1.

Westerhamrik, VI.1.2., VII.2.1.

Westerkwartier, I. 2.2.

Westerwolde, I. 2., I.3., V.3.2., hfst. VI (inleiding)

Westerwoldingeland, I. 1., I.2.2.

Westfalen, hfst. VI (inleiding), VI.1.1.

Wichers (familie), III.5.1., III.9.1.

Wieringa, Antje, bijlage 10

Wieringa, Cornelisje, bijlage 10

Wieringa, Jan, bijlage 10

Wieringa, Johannes, bijlage 10

Wight, III.2.

Wijbes, Jan, III.1.

Wijbes, Mayke, zie: Mayke Wijbes Zeeman

Wijbes, Wouter, II.3.3.

Wijk, Jacob Eckes, III.3.2.

Wijnhoud, Jan, III.5.1.

Wijtses, Eeuwke, IX.1.2., IX.2.1., IX.2.3., bijlage 9

Wildeveld, Annigje Jans, IX.1.1., IX.2.4., bijlage 9

Wildeveld, Grietje Waalkes, bijlage 9
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Wildeveld, Waalke Jans, IV.2.1., bijlage 9

Wilhelmina (prinses), IV.3.2.

Willem III (koning-stadhouder), III.1., III.8.3.

Willems, Aaltje, bijlage 9

Willems, Albert, III.1., III.8.3.

Winschoten, I. 3., III.3.2., X.3.

Winter, Nicolaas Simon van, III.1.

Wirdum, III.5.3.

Wolbers, III.3.2.

Woldendorp (familie), IV.4.

Woldendorp Abraham Jans, VIII.3., IX.1.2., IX.2.3., bijlage 9

Woldendorp, Pieter Jans, VIII.3., IX.2.1., bijlage 9

Wold-Oldambt, I. 1., I.2.2.

Woldringh, Gerard Gilles, III.9.3., III.9.4., VIII.2.1.

Wolff, Betje, III.1., III.4., III.9.9., X.3.

Wolters, Peter, bijlage 3

Wolthers (gezworene), IV.2.1.

Wolthers, IV.3.1.

Wolthers, Harmen (Herman), III.3.1.

Woubeek, Elsje Simons, IX.2.1., bijlage 9

Woubeek, Eppo, IV.1.

Wouters (familie), VIII.2.5.

Wouters, Martje, IX.1.2., IX.2.3., bijlage 9

Wouters, Wijbe, III.7.2., III.9.6., III.9.7., IV.3.2., IX.2.3., bijlage 9

Wouters, Wouter Berends, zie: Wouter Berends

Wyrsema, Auke Ulpherts, bijlage 9

Wyrsema, Eisso, III.3.1.

Z

Zaanstreek, II.3., VIII.2.4., VIII.2.5.

Zeedijk, Janna, IX.1.1., IX.2.3., IX.3.2., bijlage 9

Zeeman, Mayke Wijbes, IX.2.5., bijlage 10

Zeerust (buitenplaats), III.5.3.

Zeper, III.5.3.

Zeper, Jan, III.5.3., IV.3.1.

Zeper, Pier, IV.3.1., IV.3.2., X.1.

Zierikzee, II.3.2.

Zijtsema, Coenraad, III.2.

Zuiderdiep, III.1.

Zuid-Holland, II.3.

Zutphen, III.1.

Zwolle, III.1.
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Wetsartikelenregister

Verwezen wordt naar de paragraafnummers.

Bataafse Staatsregeling van 17 maart 1798

Art.

24 III.5.3.

25 III.5.3.

Burgerlijk Wetboek

Boek 1

Art.

2 VII.1.

101 VI.1.2.

102 VI.1.2.

121 VI.2.2.

122 (oud) IX.1.2.

123-126 (oud) IX.1.2.

126 (oud) IX.1.2.

128 (oud) IX.1.2.

130 IX.1.2.

132-145 (oud) Inleiding

146 BW (oud) Inleiding

235 VI.2.1.

236 (oud) VII.2.3.

237 (oud) VII.2.3.

253l IX.2.4.

Boek 4

Art.

11 VII.1.

12 VII.1.

3 VII.2.1.

44 VII.2.4.

55 VII.2.2.

87 IX.3.1.

949 (oud) VII.2.3.

229-233 VII.1.
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Echtreglement 1656

Art.

50 V.3.2.

51 V.3.2.

Herziene ordonnantie op de weeskamer (1724) (HOW)

Titel I

Art.

31 VII.2.4.

Titel II

Art.

1 (II) V.4., V.5.

2 (II) V.4., V.5.

3 (II) V.4.

4 (II) V.2, V.3.2., V.4., VIII.2.1., VIII.2.4.

5 (II) V.3.2., V.4., VIII.2.1., VIII.2.4.

7 (II) V.2, V.4.

8 (II) V.2., V.4., V.5.

10 (II) V.5.

11 (II) V.5.

12 (II) V.5.

13 (II) V.5.

14 (II) V.5.

15 (II) V.5.

16 (II) V.4., VI.1.2., VII.2.4.

17 (II) V.5.

18 (II) V.5., V.6.1.

Kerkorde (1594)

Art.

59 V.4., V.6.1.

60 V.5.

Landrecht van Drenthe 1608

Liber III

Art.

23 hfst. VI (inleiding)
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Landrecht van Drenthe 1614

Liber III

Art.

22 hfst. VI (inleiding)

Landrecht van Drenthe 1712

Liber III

Art.

45 hfst. VI (inleiding)

Landrecht van Overijssel (1630)

Liber II

Art.

11 e.v. V.3.1.

Landrecht Wedde en Westwoldingelandt (1566)

Liber I

Art.

3 hfst. VI (inleiding), IX.1.5.

Oldambtster Landrecht 1618

Liber II

Art.

3 VII.2.2.

Liber III

Art.

68 VII.2.2.

Liber IV

Art.

28 hfst. VI (inleiding)

Ommelander Landrecht 1601

Liber III

Art.

17 hfst. VI (inleiding)

18 hfst. VI (inleiding)

94 VII.2.4.
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Ordonnantie op allerhande conventien en contracten (1701)

Art.

7 VII.2.3.

12 V.2

13 V.2

Ordonnantie van 19 mei 1613

Art.

2 III.3., VI.2.1., VII.4.

6 VI.2.1., VII.2.1., VII.4.

7 VI.2.1., VII.2.1., VII.4.

Selwerder Landrecht 1673

Liber III

Art.

10 hfst. VI (inleiding)

39 hfst. VI (inleiding)

Stadboek (ca. 1400)

Liber II

Art.

23 VI.1.

24 VI.1.

Stadboek (1425)

Liber II

Art.

1-7 hfst. VII (inleiding)

1 VII.1.

2 VII.1.

4 VI.1., VI.1.1., VI.3., Conclusie

8 VI.1., VI.1.2., VI.3., Conclusie

9-20 hfst. VII (inleiding)

9 VI.1.2.

16-19 I.2.1

16 VII.1.

21 V.2

27 V.1.

28 V.2

640

WETSARTIKELENREGISTER



Liber III

Art.

48 I.2.1

Liber VI

Art.

31 I.2.1

Liber VIII

Art.

21 VI.1.2.

23 I.2.1

26 V.2

27 V.2

28 V.2

Liber IX

Art.

2 V.2

3 VI.1., VI.1.2., VI.2.

4 VI.1.2.

5-17 VI.2.

5 VI.2.

18-60 I.2.1

22 V.2

40 V.2

56 hfst. VII (inleiding), VII.1., VII.5., Conclusie

60 VII.2., VII.2.3.

Stads Nieuwe Constituties (SNC)

Titel I

Art.

1-4 V.2.

1-7 V.1.

1 V.2

2 II.3.3., V.2, VIII.3.

3 V.2.

4 II.3.3., V.2., V.3.2., V.4., VI.2.1.

5 V.3.

6-7 V.2.

6 V.2.

7 V.2

8 VI.2.1., VI.2.1., hfst. IX (inleiding)

8-15 VI.2.

9 hfst. V (inleiding), VI.2.1., VI.2.1., hfst. IX (inleiding)
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10 VI.2.1., hfst. IX (inleiding)

11 VI.2.1., VI.2.1., hfst. IX (inleiding)

12 VI.2.2., IX.1.1., IX.1.2., IX.2.

13 VI.2.2.

14 VII.2.3., VII.3.1., VII.3.2., IX.2.3.

15 hfst. V (inleiding), VI.1.1., VII.2.3., IX.2.2.

16 V.5., VI.1.2., VI.3., IX.1.2., IX.1.2., IX.3.3., Conclusie

17-19 VI.2.

17 VI.2.3.

18 V.2, VI.2.1., hfst. IX (inleiding), IX.4.

19 V.2, VI.2.1., hfst. IX (inleiding), IX.4.

20 V.1., V.2

21 V.2

22 VI.2.

23 V.2, VII.4.

24-31 V.1.

24 V.2, V.3.2., VIII.2.2.

25 V.5.

26 V.3.2.

27-31 V.3.1.

27 V.3.1.

28 V.3.1.

29 V.3.1.

30 V.3.1., VII.2.4.

31 V.3.1.

32 V.4.

33 V.5.

34 I.2.1, V.3.2.

35 VI.1., VI.1.2., VI.2.1., VI.3., IX.1.1., Conclusie

36 VI.1.2., VI.3., Conclusie

37 VI.1.2., VI.1.2., VI.2.2., IX.3.2.

38 V.2

39 V.2, VI.1.2.

40 VI.1.2., VI.2., VI.2.2.

41 V.2, VI.1.2., VI.2.

42 V.6., VI.1.2., VI.2.2.

43 V.6.

44 V.6.

45 VI.1.2.

46 VI.1.2.

47 II.3.3., V.2, VIII.3.

48 VI.1.2.

49 V.3.2.

50 V.2, VI.1.2.
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Titel II

Art.

1 VII.1.

2 VII.1., VII.2.3., IX.1.1.

3-20 VII.1.

3-21 VII.1.

21 VII.1.

22 VII.1., VII.2.1.

23 VII.1., VII.2.1., VII.2.2.

24 VII.1.

25 VII.1., VII.2.4., VII.3.1., IX.1.1.

26 hfst. V (inleiding), VI.2., VI.2.3., VII.3.2.

27 hfst. V (inleiding), VI.2., VI.2.3., VII.3.1., VII.3.2.

28 VI.2.1., VII.2.1.

29 VII.2.1.

30-33 VII.2.3., VII.2.4., VII.3.1., VII.5., IX.3.1., IX.3.3.,

IX.4., Conclusie

30 VI.2.1., VII.2.3., VII.3.2., VII.5., Conclusie

31 VII.2.3., VII.5., Conclusie

32 VII.2.3., VII.2.4., VII.5., IX.3.1., Conclusie

33 VII.2.3., VII.5., Conclusie

34 VII.1., VII.2.3.

35 VII.2.1.

36 VII.2.1., VII.3.2., IX.2.

37 VII.2.1.

38 VI.2.1., VII.2.2.

39 V.3.1., VII.1.

40 VII.1.

41 VII.1., VII.2.3., VII.5., IX.2.3., IX.2.4., Conclusie

42 VII.1., VII.2.3., VII.5., IX.3.1., IX.4,.Conclusie

43 VII.1., VII.5., Conclusie

44 VI.1.2., VI.2.2.

45 VII.1.

46 VII.1.

47 VII.1., VII.5., IX.2.4., IX.3.1., Conclusie

48 VII.1., VII.5., Conclusie

49 Inleiding, VI.1., VI.1.1., VI.1.2., VI.3., VII.1., IX.2.,

IX.2.1., IX.2.2., IX.4,.Conclusie

50 Inleiding, VI.1.1., VI.3., IX.2.2., Conclusie

51 VII.1.

52 VII.1., IX.2.4.

53-59 VII.1.

53 VII.1.

54 VII.1.

56 VII.1., IX.3.1.

57 VII.1.
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58 VII.1.

59 VII.1.

60 VII.1.

61 VII.1.

62 VII.1.

63 Inleiding, VI.1.1., VII.1., VII.5., IX.2., Conclusie

64 VII.1.

65 VII.1.

Titel III

Art.

1 V.6.1., VII.1.

2 VII.1.

3 VII.1.

4 VII.1.

5 VII.1.

6 VII.1.

Titel IV

Art.

1 VII.4., IX.1.6.

2 hfst. VII (inleiding), VII.4.

3 VII.2.3., VII.4.

4 VII.2.3., VII.4., IX.3.1.

5 VII.4.

6 VII.4.

7 VII.4.

8 VII.4.

11 VII.4.

12 VII.4.

14 VII.4.

15 VII.4.

Weeskamerordonnantie 1613

Art.

22 VII.2.4.

30 VII.2.4.

Wet op het Notarisambt

Art.

41, lid 1, sub c VII.2.1.

43, lid 4 hfst. IX (inleiding)

43, lid 6 hfst. IX (inleiding)
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Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland

Art.

99 V.2
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Trefwoordenregister

Verwezen wordt naar de paragraafnummers.

A

Aandachtige treurigheid (boektitel), III.4.

aangebracht vermogen, hfst. IX (inleiding)

aangeërfd vermogen, VII.2.3.

aangekocht vermogen, VII.2.3.

aangestorven vermogen, VII.2.3.

aangewonnen vermogen, VII.2.3., IX.4.

aankleven, II.2.

Aanleiding tot de eerste beginselen der Groninger regts- kennis (boektitel), hfst. V

(inleiding)

aanspreektitel, IV.2.2.

burger(es), IV.2.2.

Groninger Oude Vlamingen, IV.2.2.

juffer, IV.2.2.

(me)juffrouw, IV.2.2.

mevrouw, IV.2.2.

monsieur, IV.2.2.

subelite en -, IV.2.2.

Verenigde Waterlanders en Vlamingen, IV.2.2.

Zwitsers, IV.2.2.

aanverwantschap, V.3.1.

aasdomsrecht, VII.1.

ab intestaat erfrecht, VII.1.

bij manne hoofde erven in het -, VII.1.

groepen in het -, VII.1.

ongeboren kind en -, VII.1.

plaatsvervulling in het -, VII.1.

recht van representatie in het -, VII.1., VII.3.2.

Academie van Teeken, Bouw- en Zeevaartkunde, III.7., III.9.7., IX.3.3.

adel, IV.1.1.

afkondiging, zie: huwelijk

afkoop, V.5., VI.1.2., VII.2.

afstand, zie: wettelijke gemeenschap van goederen

afwikkeling nalatenschap, VII.1.

onroerende goederen en -, VII.1.

roerende goederen en -, VII.1.
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alba academica, III.7.

algehele gemeenschap van goederen, zie wettelijke gemeenschap van goederen

Algemene Kunst- en Letterbode, III.9.8.

ambtman, I.2.2.

anabaptisten, II.1.

Anleiding tot de eerste beginselen der Groninger regtskennis (boektitel),hfst. V

(inleiding)

apotheker, III.1.

Arend Jans- gemeente, III.1.

arrha, V.2., X.3.

Asjekenazim, II.1.

astronomie, III.7.1.

attestatie, V.5.

azijnfabriek, III.1., VIII.2.2.

B

ban (tuchtmaatregel), VIII.2.1.

grote -, II.1., II.3., II.3.5., VIII.2.1.

bedrijfspand, III.3.2.

beërfd huwelijk,hfst. VI (inleiding), IX.4.

beklemrecht, I.3.

beknuppen, VI.2.3., VII.3.3., VII.5., IX (inleiding), IX.2.1.

belastingen

honderdste penning, IV.1.

personele quotisatie, IV.1.

taxatiegeld, IV.1.

tweehonderdste penning, IV.1.

vierhonderdste penning, IV.1.

wachtgeld, IV.1.

beleg Groningen (1672), IV.1.3.

belehren,hfst. IX (inleiding)

belijdenis, II.3.

belyen, VI.2.1., hfst. IX (inleiding)

belyinge, VI.2.1., hfst. IX (inleiding)

beneficium abdicationis, VI.1.2.

beroepsuitoefening, III.1.

Groninger Oude Vlamingen, III.1.

Joden, III.1.

Katholieken, III.1.

Lutheranen, III.1.

Verenigde Waterlanders en Vlamingen, III.1.

Vlamingen, III.1.

vrouwen, III.1.

Walen, III.1.

Zwitsers, III.1.
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bestuur, zie: huwelijksgemeenschap

bestuurlijke organisatie, I.1.

beurtdienst, I.3.

bevestiging, zie huwelijksbevestiging

bevolking (stad Groningen), II.1.

omvang, II.1.

samenstelling, II.1.

bibliotheek, III.4.

‘bibliotheekclausule’, IX.3.4., IX.4.

bierbrouwer, IV.1.1.

bierbrouwerij, III.1.

Biestkensbijbel, III.4.

bij manne hoofde, VII.1.

bijlbrief, III.3.2.

bijslaap, V.4., V.6.1.

blauwboekje, III.4.

Bloedig Toneel (boektitel), III.4.

boedelbeschrijving, III.3.

boedelhouderschap, VI.1.2.

boedelmenging, VI.1.2.

boedelscheiding, V.5., VI.1.2., VII.2.4., IX.2.3., IX.3.3.

boekenbezit, III.4., IX.1.2., IX.3.4.

doopsgezinden en -, III.4., IX.3.4.

hoogleraren en -, III.4.

jonkers en -, III.4.

regenten en -, III.4.

studenten en -, III.4.

vermaners en -, III.4.

boekhouder, III.3.2.

borg, III.3.2.

brandverzekeringsmaatschappij, III.2.

Brede Raad, I.1.

breuk, II.1., V.6.1., X.1.

breukdodenregister, II.1.

British Museum, III.8.3.

broodbakker, III.1.

broodbakkersgilde, III.1.

bruidsschat, VI.1.1., VII.4., IX.4.

bruto reproductiefactor, II.3.1.

buitenhuis, III.5.3.

buitenlanders, II.1.

buitentrouw, VIII.2.1.

Groninger Oude Vlamingen en -, VIII.2.1.

Verenigde Waterlanders en Vlamingen en -, VIII.2.1.

Vlamingen en -, VIII.2.1.

Zwitsers en -, VIII.2.1.
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burgemeester, IV.3.2.

burgerregiment, IV.3.1.

‘by vrienden raadt’, VI.2.1.

C

canoniek recht, V.1.

catechisatieles, II.2., II.3.

Centraal Testamentenregister, IX.2.

charge, V.4.

civiele -, V.4.

militaire -, V.4.

chirurgijn, III.1.

clandestien huwelijk, V.4., V.6.1.

clausule reservatoir, VII.2.4.

Code Civil, I.2.1.

codicil, VII.2.1., VII.2.4.

erkenning van -, VII.2.1.

vormvoorschriften -, VII.2.1.

cohort, II.3.

collectehuis, IV.2.1.

College van commissarissen tot de kleine zaken, I.2.1.

collegianten, II.2., VIII.2.1., X.1.

Collegium Musicum, III.8.1.

Colloquia (boektitel), III.4.

Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande, IV.3.2.

commissarissen tot de huwelijkszaken, V.4.

compagnie, I.3., III.2.

comparitie,hfst. IX (inleiding)

Concilie van Trente, V.4., V.6.1.

concubinaat, V.1.

conthoraal,hfst. IX (inleiding)

contractueel erfrecht, VII.3., VII.3.1. VII.3.2., IX.2., IX.3., IX.4.

algemene regelingen, IX.2., IX.4.

‘bibliotheekclausule’, IX.3.4.

bijzondere regelingen, IX.2., IX.3., IX.4.

eenzijdige verzorgingsregelingen, IX.2.3.

‘gelijkheidsclausule’, IX.3.1.

‘huisraadclausule’, IX.3.3.

i.g.v. beërfd huwelijk, IX.2., IX.2.3., IX.4.

i.g.v. onbeërfd geraakt huwelijk, IX.2., IX.2.2., IX.4.

i.g.v. onbeërfd huwelijk, IX.2., IX.2.1., IX.4.

‘lijfstoebehorenclausule’, IX.3.2., IX.3.3.

Oud- Gronings finaalverrekenbeding, IX.2.3.

voorwaardelijke verdeling, IX.2.1., IX.2.3.

vruchtgebruik en -, IX.2.1.
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vruchtgebruikbepalingen en -, IX.2.1.

wederkerige verzorgingsregelingen, IX.2.3.

crisis (huwelijksmarkt), VIII.1., VIII.2.5.

D

Danziger Oude Vlamingen, II.1.

dedigen, VI.2.1.

dedingslieden, VI.2.1., hfst. IX (inleiding)

Departementaal Gerechtshof, I.2.1.

Derde- proclamatieboek, V.4., V.5.

derogatoire clausule, VII.2.1.

diaken, II.1., IV.2.3.

dichtgenootschap, III.1., III.9.9.

Laus Deo Salus Populo, III.1.

Tot vlijt verenigd, III.9.9.

dienstbode, III.1.

doofstomme, VII.2.2.

Doofstommeninstituut, III.9.5.

doopsgezinde kweekschool, III.7.1.

doopsgezinden, II.1. e.v.

aantallen, II.2.

ledendaling, II.3. e.v.

-als geldschieter, III.2.

dos, VI.1.1., VII.4.

drekgeld, IV.2.

drekgeldenregister, IV.2., IV.2.1.

drekschipper, III.1.

drost, I.2.2.

dysenterie, II.1., II.3., II.3.2., VIII.1.

dysenterie- epidemie, VIII.1.

E

echtmijding, II.3.3..

echtscheiding, II.3.3., V.2., V.3.2., VI.1.2.

echtscheidingsgrond, II.3.3., V.2.

economische machtspositie, IV.1.

Groninger Oude Vlamingen, IV.1.

Verenigde Waterlanders en Vlamingen, IV.1.

Vlamingen, IV.1.

Zwitsers, IV.1.

Edict van Nantes, II.1.

eed, II.1.

eed van afkeer, IV.3.2.

eenkamerwoning, III.3.2., IV.2.1.
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Eerste Nationale Vergadering, IV.3.2.

effecten (waardepapieren), III.3.2.

‘ehebreuk’, V.2.

eigenerfde, I.1.

eigenluiden, VII.1.

eigenlijk vruchtgebruik, VII.2.4.

elektriseermachine, III.9.8.

elite,hfst. IV (inleiding)

English Reading Society, III.8.3., III.9., III.9.9.

erfrecht,hfst. VII

ab intestaat -, VII.1.

Drenthe, VII.1.

Friesland, VII.1.

Holland, VII.1.

Selwerd, VII.1.

testamentair -, VII.2.

eruiterschap, VI.1.2.

examinatie, zie huwelijksexaminatie

executele, VII.2.4.

exercitieveld, IV.3.1.

F

fabrikanten, III.1.

faillissement, II.3.2.

familiearchief, IV.2.4.

familiebesef, IV.2.4.

familiegeschiedenis, IV.2.4.

familienaam, IV.2.4., V.4.

familieregister, IV.2.4.

familiewapen, IV.2.4.

federalisten, IV.3.2.

fideï- commis, VII.2.4.

bewaarplicht, VII.3.2.

zuiver -, VII.2.4.

finaal verrekenbeding, zie: ‘oud- Gronings finaal verrekenbeding’

financieringen, III.2.

fiscale armen, IV.1.1.

Fonds van Buitenlandse Noden, III.1.

Franse school, zie: school

fransijn, VI.2.1., VII.2.1.

G

garnizoen, I.3., II.1.

gebodenmaal, X.3.
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gebruik en bewoning, zie: recht van gebruik en bewoning

gecontinueerde gemeenschap, VI.1.2., IX.1.1.

afkoop en -, VI.1.2.

boedelscheiding en -, VI.1.2.

schulden en -, VI.1.2.

gedichten, III.4.

‘gelijkheidsclausule’, IX.3.1., IX.4.

geloofsbelijdenis, VIII.2.1.

Groninger Oude Vlamingen, VIII.2.1.

Verenigde Waterlanders en Vlamingen, VIII.2.1.

Zwitsers, VIII.2.1.

gemeenschap van aanbrengsten en aangewonnen vermogen, IX.1.3.

gemeenschap van aangeërfd en aangewonnen vermogen, IX.1.4.

gemeenschap van winst en verlies,hfst. VI (inleiding), VI.2.2., IX.1.2., IX.4.

erfrechtelijke verkrijging en -, VI.2.2.

gecontinueerde gemeenschap en -, IX.1.2.

inbreng en -, VI.2.2.

inventaris en -, IX.1.2.

lijfrente en -, VI.2.2.

ontbinding van -, VI.2.2.

schenking en -, VI.2.2.

staat van aanbrengsten en -, VI.2.2.

vergoedingsrecht en -, VI.2.2., IX.1.2.

verlies en -, VI.2.2.

vooruitneemrecht en -, VI.2.2.

vruchten en -, VI.2.2.

vruchtgebruik en -, VI.2.2.

zaaksvervanging en -, VI.2.2.

gemengde huwelijken, II.3., II.3.5., V.3.2., VIII.2.1.

Gemilut Chasadim Kabranim, III.9.

geneesheer, III.1.

Gepredestineerde dief, III.4.

Gereformeerde kerk, II.1.

gezamendehandse gemeenschap,hfst. VI (inleiding), VI.1., VI.1.1., IX.4.

gezelschapsdame, III.1.

gezworen meente, I.1., IV.3.1.

gezworene, IV.1.1., IV.3.1.

gift, VII.1., IX.1.3., IX.1.6.

gildrecht, I.2.1.

giltrechtheer, IV.3.1.

goederen

onreppelijke -, VI.1.2.

reppelijke -, VI.1.2.

goud- en zilversmid, III.1.

goudsmederij, III.1.

graad, zie gradenstelsel
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graanhandelaar, III.1.

gradenstelsel, VII.1.

graad, VII.1.

canoniek recht en -, VII.1.

Groningen (stad) en -, VII.1.

gras (oppervlaktemaat), III.3.2.

grietenij, I.2.2.

grietman, I.2.2.

grondbezit, III.3.2.

Groninger Oude Vlamingen (geloofsgemeente), II.1., II.2.

Groninger Synode, zie: synode

Grote of Heren Sociëteit, III.9.2.

H

haardstedengeld, II.1.

handelingsbekwaamheid, V.6.1.

handlichting, VI.2.1.

heerlijke rechten, III.3.2.

herdopen, II.2.

Heren Sociëteit, zie Grote of Heren Sociëteit

Herziene ordonnantie op de weeskamer, V.4.

hoepelrok, III.6.

Hof van Justitie, IV.2.1.

Hoge Justitie Kamer, I.2.1., I.2.2.

honderdste penning, IV.1.

hoofdmannenkamer, I.2.2.

hoogduits, II.3., III.7.1.

hoogstaangeslagene, IV.1.

Hoorns liedboek, III.4.

Hugenoten, I.3.

‘huisraadclausule’, IX.3.3., IX.4.

hertrouwen en -, IX.3.3.

huwelijk

afkondiging van voorgenomen -, V.4., V.5., V.6.1.

beërfd -, hfst. VI (inleiding)

bekrachtiging -, V.2.

beletselen -, V.4.

clandestien -, V.4., V.6.1.

feestelijkheden, X.3.

gebodenmaal, X.3.

gelegenheidsgedicht en -, X.3.

herdenkingsbord, X.3.

huwelijksgedicht, X.3.

huwelijksmaal, X.3.

huwelijkspenning, X.3.
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trouwstuk, X.3.

doopsgezinden en -, V.5.

Joden en -, V.5.

Ommelanden, V.6.1.

onbeërfd -, hfst. VI (inleiding)

onbeërfd geraakt -, hfst. VI (inleiding)

onvoltooid -, II.3.2.

stil -, X.1.

verboden -, V.3.

huwelijksbevestiging, V.2., V.6.

breuk (boete) en -, V.6.1., X.1.

buiten stad, V.5.

gerechtelijke -, V.6.1.

Joden en -, V.6.1.

Katholieken en -, V.6.1.

Ommelanden, V.6.1.

procedure, X.1.

thuis, V.6.1., V.6.2.

vermaner, X.1.

zondag, V.6.1.

huwelijksdispensatie, VIII.2.4.

huwelijksendogamie, II.3., III.7.2.

huwelijksexaminatie, V.4., VIII.2.1.

door overheid, V.4.

door doopsgezinden, VIII.2.1.

voorschriften -, V.4.

huwelijksfeest, X.3.

huwelijksformulier, V.6.2., X.1.

huwelijksformulier (1796), V.6.1., X.1.

huwelijksfrequentie, II.3.

huwelijksgedicht, X.3.

huwelijksgedrag, II.3.3.

huwelijksgemeenschap

afstand -, VI.1.2.

bestuur en -, hfst. VI (inleiding)

huwelijksgoederenstelsel

Bellingwolde,hfst. VI (inleiding)

Drenthe,hfst. VI (inleiding)

Friesland,hfst. VI (inleiding)

gezamendehandse gemeenschap, VI.1.1.

Groningen (stad), VI.1.

Oldambt,hfst. VI (inleiding)

Sappemeer,hfst. VI (inleiding)

wettelijke gemeenschap van goederen, VI.1., VI.1.2.

huwelijksleeftijd, II.3.3., VIII.2.2.

minimumleeftijd, V.2., VIII.2.2.
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huwelijksmaal, X.3.

huwelijksmarkt, VIII.1.

crisis -, VIII.1., VIII.2.5.

militairen op de -, VIII.1.

vrouwen op de -, VIII.1.

huwelijksnawoorden,hfst. IX (inleiding), IX.1.6.

huwelijksordonnantie (1796), X.1.

huwelijkspartnerkeuze,hfst. VIII., VIII.2.

godsdienstige belemmeringen en -, VIII.2.1.

koppelen en -, VIII.2.3.

leeftijdsverschil en -, VIII.2.2.

standsverschil en -, VIII.2.5.

vrije -, VIII.2.3.

wettelijke beperkingen en -, VIII.2.4.

huwelijkspatroon, II.3., II.3.3.

Europees -, II.3.3.

van weduwen, II.3.3.

van weduwnaars, II.3.3.

en ongehuwden, II.3.3.

huwelijkspenning, X.3.

huwelijksproclamatieboek, II.1.

huwelijksrecht, hfst. V

huwelijksverbod, V.3.1.

huwelijksvermogensrecht,hfst. VI

interregionaal -, IX.1.6.

huwelijksvoorwaarden, VI.2., IX.4.

beknuppen van -, VI.2.3., VII.3.3., VII.5., IX (inleiding), IX.2.1.

belyen van -, VI.2.1., hfst. IX (inleiding)

‘bibliotheekclausule’, IX.3.4., IX.4.

bondige -, VI.2.1.

by vrienden raadt, VI.2.1.

comparitie in -, hfst. IX (inleiding)

concept, hfst. IX (inleiding)

contractueel erfrecht in -, VII.3., VII.3.1., VII.3.2.

definitie -, VI.2.

formele -, VI.2.

‘gelijkheidsclausule’ in -, IX.3.1., IX.4.

‘huisraadclausule’ in -, IX.3.3., IX.4.

inhoudelijke vereisten van -, VI.2.1.

koude uitsluiting, IX.1.5.

legitieme portie (schending) en -, VII.2.3., VII.3.

lijfrente en -, IX.1.6.

‘lijfstoebehorenclausule’ in -, IX.3.2., IX.3.3., IX.4.

materiële -, VI.2., VI.2.2.

meerderjarigen en -, VI.2.1.

minderjarigen en -, VI.2.1.
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model -, hfst. IX (inleiding)

nietigheid van -, VI.2.1.

onderhandelingen en -, VIII.3.

onveranderlijkheidsbeginsel en -, VI.2.1.

rechtskeuze in -, IX.1.6.

schulden en -, IX.1.6.

staande huwelijk, VI.2.1., hfst. IX (inleiding)

vernietiging -, VI.2.3.

volmacht en -, hfst. IX (inleiding)

vormvoorschriften -, VI.2.1.

vrienden in -, VI.2.1.

‘wel tevreden- clausule’ in -, hfst. IX (inleiding)

huwelijksvruchtbaarheid, II.3., II.3.4.

hypothecaire geldleningen, III.3.2.

I

impotentie, V.2.

in facie ecclesiae, X.1.

inboedel, III.3.2., III.5.2.

inboedeling, VII.1.

inbreng, VI.1.2., VII.1.

incest, V.3.1.

ingezetenen, hfst. IV (inleiding)

‘in sijne vier palen liggende’, VII.2.

intergenerationele sociale mobiliteit, IV.3.1.

Intermediair administratief bestuur, IV.3.2.

interregionaal huwelijksvermogensrecht, IX.1.6.

inventaris, IX.1.2.

aanbreng en -, IX.1.2.

bewijskracht -, IX.1.2.

bondige -, IX.1.2.

buiten weten opgekomen vermogen en -, IX.1.2., IX.4.

onderhandse akte en -, IX.1.2.

ondernemingsvermogen en -, IX.1.2.

vormvereisten -, IX.1.2.

J

Jacob Joesten- gezindheid, II.2.

jakje, III.6.

Jan Arends- gezindheid, II.2.

japon, III.6.

jeneverstoker, III.1.
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jeneverstokerij, III.1.

Joden, II.1.

jonker, III.3.2.

K

kalkbranderij, III.1.

kamerjas, III.6.

Katholieken, II.1.

kerkorde

Groningen (stad), V.3.1., V.6.1.

Ommelander -, V.2.

Kerstvloed, I.3.

ketuba, IX.1.5.

kind

natuurlijk -, VII.1.

onecht -, V.6.1.

ongeboren -, VII.1.

speel- , VII.1.

kinderpokken, II.1., II.3.2.

kindersterfte, II.3.2., VIII.1.

kindsdeel, VII.2.3.

klasse,hfst. IV (inleiding)

klassenmaatschappij,hfst. IV (inleiding)

klavier, III.8.1.

kleding, III.6.

accessoires, III.6.

Loppersummer voorschriften, III.6.

platteland, III.6.

voorschriften, III.6.

kledingaccessoires

beugeltas, III.6.

waaier, III.6.

kloving, VII.1.

kluft, I.2.1., III.7., IV.3.1.

kluftheer, IV.3.1.

koekenbakker, III.1.

koekenbakkersgilde, III.1.

koemelker, III.1.

koemelkerij, III.5.1.

koffiehuishouder, III.1.

kolfbaan, III.8.

koppelen, VIII.2.3.

koude uitsluiting, IX.1.5.
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kousenbreierij, I.3.

krap, III.4.

kredietverschaffing, III.2.

L

lakenfabrikeur, III.8.3.

lakenhandel, III.1.

lakenkoopman, III.1.

landerij, III.3.2.

Landrecht

Oldambt, I.2.2.

Hunsingo, Fyvelingo en het Westerkwartier, I.2.2.

Ommelander, I.2.2.

Overijssel, V.3.1.

Selwerd, I.2.2.

Wedde en Westwoldingelandt, I.2.2.

Latijnse school, III.7.1., III.8.3., IV.3.2.

ledendaling, II.3. e.v.

gemengde huwelijken en -, II.3.5.

grote ban en -, II.3.5.

migratie en -, II.3.5.

niet- demografische factoren en -, II.3.5.

overgang naar andere geloofsgemeenten en -, II.3.5.

ledenlijst, II.2.

leengoederen, VI.1.2.

leerknecht, III.1.

leerlooierij, III.1.

leesbibliotheek van ’t Nut, III.9.6.

Leesgezelschap, III.9.9.

Dulces Ante Omnia Musae, III.9.9.

English Reading Society, III.9., III.9.9.

Goudsbloemen, III.9.9.

Kunst wordt door arbeid verkregen, III.9.9.

Kunstliefde spaart geen vlijt, III.9.9.

Letterlust tot aankweeking van ’t verstand, III.9.9.

Studium Scientiarum genitrix, III.9.9.

legaat, VII.2.1., IX.1.3.

legatenboek, VII.2.1.

legitieme portie, VII.2.3.

huwelijksvoorwaarden en -, VII.2.3.

kindsdeel en -, VII.2.3.

schending -, VII.2.3., VII.3.

legitimaris, VII.2.3.

lekenprediker, II.1.

leraar, II.1.
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lerarentekort, II.3.

levensverwachting, II.3.2.

leviraat, V.3.1., VIII.2.4.

Lex hac Edictali, VI.1.1., VI.1.2., VI.3., VII.2.3.

liberales artes, III.7.1.

liedboek, III.4.

lijfrente, IX.1.6.

lijftocht, zie: vruchtgebruik

lijfstoebehoren, VI.1.2.

‘lijfstoebehorenclausule’, IX.3.2., IX.3.3., IX.4.

linie, VII.1.

Lof der Zotheid, III.4.

loodgieterij, III.2.

Loppersummer voorschriften, III.6.

luchtballon, III.9.8., IV.3.2.

Lusthof des gemoets, III.4.

Lutheranen, II.1.

M

Maatschappij tot ’t Nut van het Algemeen, III.9.6.

leesbibliotheek van de -, III.9.6.

Maatschappij tot het kopen van scheepsbrieven, III.2.

machtspositie

economische -, IV.1.

politieke -, IV.1., IV.3.

machtsstreven, IV.3.2.

makingen, VII.2.4.

beweegreden, VII.2.4.

fidei- commissaire -, VII.2.4.

zuiver fidei commissaire -, VII.2.4., VII.3.2.

malaria, II.1., II.3.

marktvrede, I.3.

marktvrijheid, I.3.

martelaarsboek, III.4.

meerderjarigheid, V.2.

‘Mennistenhemel’, III.5.1., III.8.2., IV.2.1., X.1.

‘Mennisten Hof van Eden’, III.8.2.

Menora Thora, III.9.

Menuet en de domineespruik (gedicht), X.3.

migratie, II.3., II.3.2.

militairen, VIII.1.

Minerva, III.9.7.

modelakte,hfst. IX (inleiding)

Moderne Devotie, II.1.

morgengave, VII.4.
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municipale raad, IV.3.2.

mutueel testament, VII.2.1., VII.3.2.

herroeping -, VII.2.1.

muziekbeoefening, III.8.1.

muziekinstrument, III.8.1.

N

nalatenschap

aanvaarding -, VII.1.

afwikkeling -, VII.1.

onbeheerde -, VII.1.

verwerping -, VII.1.

Natuur- en Scheikundig Genootschap, III.9.8.

natuurkundig gezelschap, III.9.9.

natuurlijk kind, VII.1.

nedergericht, I.2.1.

netto reproductiefactor, II.3.1.

Nieuw Testament, V.1.

Nieuwe Zwitsers, II.3.

notaris, I.2.1., I.2.2.

O

obligaties, III.3.2.

Oeconomische Tak, III.9.4., IV.3.1.

oevelgank, VII.2.3., VII.3., VII.4., IX.4.

oldermansboek, I.2.1.

olichargisering, IV.2.3.

oliemolen, III.1.

Ommelanden

Huwelijksafkondiging in de -, V.6.1.

Huwelijksbevestiging in de -, V.6.1.

onbeërfd geraakt huwelijk,hfst. VI (inleiding), IX.4.

onbeërfd huwelijk,hfst. VI (inleiding), IX.4.

onbeheerde nalatenschap, VII.1.

onderhandelingen (huwelijksvoorwaarden), VIII.3.

onderneming, III.3.2.

ondernemingsvermogen, III.3.2.

ondertrouw, V.5.

onderwijs, III.7.

bewaarschool, III.7.

diaconieschool, III.7.

joodse school, III.7.

lagere school, III.7.

Latijnse school, III.7.1.
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liefdesschool, III.7.

meisjesschool, III.7.

onechte kinderen, V.6.1.

oneigenlijk vruchtgebruik, VII.2.4.

ongeboren vrucht, VII.1.

ongehuwden, II.3.3.

onland, VII.2.3.

onreppelijke goederen, VI.1.2.

ontbinding huwelijksgoederengemeenschap

echtscheiding en -, VI.1.2.

inbreng en -, VI.1.2.

overlijden en -, VI.1.2.

scheiding van tafel en bed en -, VI.1.2.

ontspanning, III.8.

onveranderlijkheidsbeginsel, VI.2.1., hfst. IX (inleiding)

onvoltooid huwelijk, II.3.2.

onwaardigheid, VII.1., VII.2.3.

verkwisting en -, VII.2.3.

oorijzer, III.6.

Oosterwarf, I.2.2.

openbaar ambt, III.3.2.

opvullegaat, IX.3.1.

Ordonnantie op allerhande conventiën en contracten van 25 april 1701, I.2.1.

ordonnanties, I.2.1.

Oude Testament, V.1.

Oude Vlamingen, II.2.

Oude Zwitsers, II.3.

ouderlijk vruchtgenot, IX.2.4.

‘Oud- Gronings finaal verrekenbeding’, IX.2.3.

oud- raad, I.1., IV.1.1.

Oudste (functionaris), II.1., IV.2.3.

overheidsambt, II.1.

overspel, V.2.

P

paalworm, I.3.

pacta familiae, VI.2.

palmknopen, X.3.

Paltzers (geloofsgemeente), II.2.

papiermolen, III.1.

Parafrasis, III.4.

partenrederij, III.3.2.

patrimoniaal vermogen, VII.2.3.

patriotten, IV.3.1.

Groninger Oude Vlamingen, IV.3.1.
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Joden, IV.3.1.

Katholieken, IV.3.1.

Lutheranen, IV.3.1.

Verenigde Waterlanders en Vlamingen, IV.3.1.

Walen, IV.3.1.

Zwitsers, IV.3.1.

patronymicum, IV.2.4., V.4.

peildatum, VI.1.2.

personele quotisatie, IV.1.

plaatsvervulling, VII.1.

in geval van onwaardigheid, VII.1.

staaksgewijze -, VII.1.

plakkaat, I.2.1.

plak (duit), I.2.1.

plezierreis, III.8.3.

politiek machtsstreven, IV.3.1.

politieke machtspositie, IV.2.4.

Politieke Ordonnantie (Holland), V.3.1., V.4.

polygamie, II.1., V.3.2.

Popke Popkes- gemeente, II.2.

porselein, III.3.2., III.5.2.

predikantenkas, IV.1., IV.1.2.

prelegaat, IX.3.1.

Prinsenhof, IV.2.1.

Pro Excolendo Jure Patrio, I.2.1.

proclamatieboek, V.4., VIII.1.

proclamatiecedul, V.5.

prodigus, VII.2.2.

Provinciale Rekenkamer, IV.3.2.

provinciehuis, IV.2.1.

Provisionele Municipaliteit, IV.3.2.

Provisionele Representanten van het Volk van Stad en Lande, IV.3.2.

Provisionele Staaten van Lande, IV.3.2.

pruikenmaker, III.1.

R

raed luden, VI.2.

recht van gebruik en bewoning, VII.2.4.

recht van redemptie, III.8.2.

recht van representatie, VII.1., VII.3.2.

recht van retour, VII.3.2.

dwingende variant, VII.3.2.

zwakke variant, VII.3.2.

recht van veer, III.3.2.

recht van woning, VII.2.4.
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rechtenfaculteit, III.7.2.

rechterlijke organisatie, I.2. e.v.

rechtsbronnen, I.2. e.v.

rechtskeuze, IX.1.6.

rechtsstoel, I.2.2.

rederij, III.2.

redger, I.2.2.

reizen, III.8.3.

Remonstranten, II.1.

renvooi,hfst. IX (inleiding)

reppelijke goederen, VI.1.2.

reproductie, II.3.1.

huwelijkspatroon en -, II.3.3.

huwelijksvruchtbaarheid en -, II.3.4.

bruto reproductiefactor, II.3.1.

huwelijksleeftijd en -, II.3.3.

levensverwachting en -, II.3.2.

netto reproductiefactor, II.3.1.

ongehuwden en -, II.3.3.

onvoltooide huwelijken en -, II.3.2.

sterfte en -, II.3.2.

resolutie van 19 december 1698, V.5.

retour, zie: recht van retour

runderpest, I.3.

ryge, VII.1.

S

samenwerkingsverband, III.2.

schaking, V.2., VIII.2.3.

scheepshol, III.1.

scheepstimmerwerf, III.1.

scheiding van tafel en bed, II.3.3.., V.2., VI.1.2.

schenking, VII.4., IX.4.

schependomsrecht, VII.1.

scherpe plakkaat,hfst. VII (inleiding)

schilderij, III.5.2.

schilderijenbezit, III.5.2.

schipper, III.1.

scholarch, IV.3.2.

school, III.7.

bewaarschool, III.7.

diaconie- , III.7.

doopsgezinde kweek- , III.7.2.

Franse, III.7., III.8.3.

joodse -, III.7.
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lagere -, III.7.

Latijnse -, III.7.1., III.8.3., IV.3.2.

liefdes- , III.7.

meisjes- , III.7.

schulden, III.3.2., VI.1.2., IX.1.6.

aansprakelijkheid, IX.1.6.

draagplicht, VI.1.2.

verhaal, VI.1.2.

schuldprotocol, VI.2.1., VII.2.1., VII.4.

schulte, zie: stads schulte

schutterij, IV.3.1.

sieraden, III.6., IX.3.2.

Sijwert Boelens- gezindheid, II.2.

Sociaal netwerk, III.9.

Sociale stratificatie, hoofdstuk IV

Socianisme, VIII.2.1.

Societas Leonina, VI.2.2.

Societas Pro Excolendo Iure Patrio, III.9.

Sociëteit (doopsgezinde), II.1.

Sociëteit van Groninger Oude Vlamingen, II.3., III.2., III.4., III.6.

sociëteitsvergadering, VIII.2.1., VIII.2.4., VIII.2.6.

sororaat, V.3.1.

Spaanse successieoorlog, VIII.1.

speelkind, VII.1.

speelnoot, X.3.

spiegel, III.5.2.

sponsalia de futuro, V.2.

sponsalia de praesenti, V.2., V.3.2., V.4., V.6.1.

staak, VII.1.

staat van aanbrengsten, zie: inventaris

stadboek, I.2.1.

stadboek (ca. 1400), I.2.1.

stadboek (1425), I.2.1.

stadskind

testeerbevoegdheid, VII.2.2.

Stads Nieuwe Constituties, I.2.1.

stads schulte, V.2.

stadsfysicus, III.1.

stadstafel, II.1., VI.1.2., VII.1., VII.2.1.

stadsuitleg, I.3.

stadszegel, VII.2.1.

standenmaatschappij, hfst. IV (inleiding)

standsbesef, IV.2.4., VIII.2.5.

standsverschil, VIII.2.5.

stapelrecht, I.3., IV.3.1.

Staten, I.1.
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Staten Generaal, IV.3.2.

statenbijbel, III.4.

statuspositie, IV.2.

sterfte, II.3.

Stichtelycke Rymen, III.4.

stijfselmakerij, III.1.

stil huwelijk, X.1.

stratificatie,hfst. IV

beroepsprestige -, hfst. IV (inleiding)

sociale -, hfst. IV

student, II.1.

studie, III.7.

Liberales artes, III.7.2.

medicijnen, III.7.2.

subelite, III.3., IV.2.2.

synode (Groninger), V.6.1.

T

Tametsi (decreet), V.4.

taxatiegeld, IV.1.

testament

codicil, VII.2.1.

erkenning, VII.2.1.

gesloten -, VII.2.1.

herroeping -, VII.2.1.

mutueel -, VII.2.1., VII.3.2.

openbaar -, VII.2.1.

reciproq -, VII.2.1.

secreet -, VII.2.1.

– van exclusie, VII.2.4.

– van seclusie, III.3., VII.2.4.

vormvoorschriften, VII.2.1.

testamentair erfrecht, VII.2.

testamentsvorm, VII.2.1.

testeerbevoegdheid

doofstomme, VII.2.2.

eigenluiden, VII.2.2.

homines proprii, VII.2.2.

prodigus, VII.2.2.

sinnelose, VII.2.2.

stadskind, VII.2.2.

ter dood veroordeelde, VII.2.2.

textielnijverheid, III.1.

Teylers Museum, III.8.3.

thuishuwelijk, V.6.1., V.6.2.
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toegemaakt land, VII.2.3.

toenaam, V.4.

toneelbezoek, III.8.

Tractaat van Reductie, II.1.

trekcedul, IV.1.

treurtijd, V.3.2.

trouwbelofte, V.2.

dronkenschap en -, V.2.

dwang en -, V.2.

niet gestand doen van -, V.2.

nietigheid -, V.2.

soldaten door -, V.2.

toestemming, V.2.

vernietiging -, V.2.

trouwcedul, V.5.

trouwdag, X.1.

trouwlocatie, X.1.

trouwmaand, X.1.

trouwpijp, X.3.

tuin, III.8.2.

tuinhuis, III.8.2.

tuinieren, III.8.2.

tuinkoepel, III.8.2.

tweehonderdste penning, IV.1.

U

uitboedeling, VII.1.

uiterste wil, VII.2.1.

uithuwelijken, V.3.

uitzet, V.2., VII.4., hfst. IX (inleiding)

bewijs van de -, V.2.

klachtenregeling -, V.2.

unde vir et uxor, VII.1.

Unie van Utrecht, II.1.

unitaristen, IV.3.2.

universiteit, I.3., III.7.2.

Utopia, III.4.

V

V.O.D.P., IV.3.1.

veenbezit, III.3.2.

veniam aetatis, VI.2.1.

veralieneren, VII.1.

verbeterd vermogen, VII.2.3.
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verboden gradenregeling, V.3.1.

aanverwantschap en -, V.3.1.

eerbaarheid en -, V.3.1.

leviraat en -, V.3.1.

Leviticus en -, V.3.1.

natuurrecht en -, V.3.1.

sororaat en -, V.3.1.

verboden huwelijk, V.3.

dispensatie, VIII.2.4.

verdeftiging, IV.2.4.

Verenigde Waterlanders en Vlamingen (geloofsgemeente), II.2.

vergoedingsrecht, IX.1.2., IX.4.

Verklaring van de Regten van den Mensch en van den Burger, V.3.1., V.3.2., V.6.2.,

VII.2.2.

verkwisting, VII.2.3.

verloven, V.2.

verloving, V.1.

vermaner, II.1., IV.2.3.

vermogen, III.3., VII.2.3.

aangeërfd -, VII.2.3.

aangekocht -, VII.2.3.

aangestorven -, VII.2.3.

aangewonnen -, VII.2.3.

patrimoniaal -, VII.2.3.

verbeterd -, VII.2.3.

vermogensomvang, III.3.1.

doopsgezinden, III.3.1.

jonkers, III.3.1.

Ommelander ‘subelite’, III.3.1.

stedelijke regenten, III.3.1.

vermogenssamenstelling, III.3.2.

adel, III.3.2.

doopsgezinden, III.3.2.

stedelijke regenten, III.3.2.

verrekenbeding, zie: ‘oud- Gronings finaal verrekenbeding’

versterferfrecht, zie: ab intestaat erfrecht

vervening, I.3., III.2.

verver, III.1.

verzegeling, VI.2.1., hfst. IX (inleiding)

vetweiderij, I.3.

Vierde Lateraans Concilie, V.1., V.3.1., V.4.

vierhonderdste penning, IV.1.

viool, III.8.1.

Vlamingen (geloofsgemeente), II.2.

VOC, III.3.1., III.3.2.

volle gericht, I.2.1.

668

TREFWOORDENREGISTER



vondeling, VII.1.

voogd, V.2.

voogd, zie ook: voorstander

voogdij, V.2.,

tutela dativa, V.2.

tutela legitima, V.2.

tutela testamentaria, V.2.

vrouwen onder -, V.6.

Voor Onze Duurste Panden, IV.3.1.

voordeelgoed, VI.1.2., IX.3.3.

voorkind, V.4., V.5., IX.4.

voormond, V.2.

voormond, zie voorts: voorstander

voorstander, V.2.

benoeming -, VII.2.4.

datieve -, V.2.

legitieme -, V.2.

testamentaire -, V.2.

vrijetijdsbesteding, III.8.

vrijkorps, IV.3.1.

vrijmarkt, I.3.

vrijmetselaarsloge, III.9.3., IV.3.1.

Vrijmetselaarsloge l’Union Provinciale, III.9.3.

vruchtgebruik, VII.2.3., VII.2.4., IX.2.1., IX.4.

bepalingen, IX.2.1.

borgstelling, IX.2.1.

cautie, VII.2.4.

eigenlijk, VII.2.4.

einde, VII.2.4.

hertrouwen, IX.2.1.

inventaris, VII.2.4., IX.2.1.

oneigenlijk, VII.2.4.

verteren, VII.2.4.

verteringsbevoegdheid, IX.2.1.

vervreemden, VII.2.4.

zekerheid, VII.2.4.

W

Waalse kerk, II.1., III.9.1.

waardepapier, III.3.2.

wachtgeld (belasting), IV.1.

wachtgeldlijst, II.2.

wachtgeldregister, IV.1.

walvisvaart, III.3.2.

wapendienst, IV.3.1.
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warf, I.2.2.

Waterlanders (geloofsgemeente), II.2.

wedergeboorte, II.1.

weesheer, IV.3.2., V.4.

weeskamer, IV.3.2., V.4.

weeskamerinventaris, III.3.

‘wel tevreden- clausule’, hfst. IX (inleiding), IX.1.2.

West Indië, II.3.3.

Westerwarf, I.2.2.

Westminster Abbey, III.8.3.

Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland, I.2.1.

wettelijke gemeenschap van goederen, VI.1., VI.1.2., IX.1.1., IX.4.

afstand en -, VI.1.2.

boedelmenging, VI.1.2.

impliciete -, IX.1.1.

fideï- commissaire goederen en -, VI.1.2.

leengoederen en -, VI.1.2.

onreppelijke goederen en -, VI.1.2.

ontbinding van de -, VI.1.2.

peildatum, VI.1.2.

reppelijke goederen en -, VI.1.2.

schulden en -, VI.1.2.

wever, III.1.

WIC, II.3.3., III.3.2.

winst en verlies, zie gemeenschap van winst en verlies

wijnhuis, IV.2.1.

wijnkoop, VI.2., X.3.

willekeur, I.2.2.

woninginrichting, III.5.2.

woonhuis, III.3.2., III.5., III.5.1.

doopsgezinden, III.5., III.5.1., III.5.2.

Hugenoten, III.5.

Joden, III.5.

woonkwaliteit, IV.2.

woonkwaliteitspositie

Groninger Oude Vlamingen, IV.2.1.

Verenigde Waterlanders en Vlamingen, IV.2.1.

Zwitsers, IV.2.1.

Z

zeepziederij, III.1.

zegel, zie ook: stadszegel

zegel, VI.2.1.

zekerheidsrecht

stilzwijgend, VI.1.2.
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zijde, III.6.

zijlinie, VII.1.

zilver, III.3.2., III.5.2.

zittende raad, I.1., IV.1.1.

Zwitsers (geloofsgemeente), II.1., II.2.

Nieuwe -, II.3.

Oude -, II.3.
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