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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).
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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.
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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.

100

DEEL II. ‘DE TONEELSPELERS’



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.
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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.

123

III.3. VERMOGEN



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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