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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).

15



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.

29

I.3. ECONOMIE


