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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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