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IV. Sociale stratificatie van stad-
Groninger doopsgezinden

Inleiding

Het aantal doopsgezinde lidmaten in de stad Groningen is bekend. Een aantal voor

het huwelijksvoorwaardenonderzoek belangrijke kenmerken van deze groep is

beschreven. Om vervolgens te kunnen bepalen of een eventuele gelaagdheid

binnen de onderzochte populatie een rol heeft gespeeld bij een doopsgezinde

huwelijkspartnerkeuze en de inrichting van de huwelijksvoorwaarden, is inzicht in

de verschillende strata binnen de populatie van belang.

Over doopsgezinde strata in de achttiende eeuw is weinig literatuur voorhanden.840

Naar de stratificatie van de stad-Groninger bevolking in de achttiende eeuw is

eveneens beperkt onderzoek verricht. Feenstra onderzocht bijvoorbeeld de sociale

positie van regenten, Van der Poel en Schut namen de Joodse inwoners onder de

loep.841Alleen Van der Meer heeft de stad-Groninger patriotten weten te plaatsen in

het bredere kader van de stedelijke sociale stratificatie.842 Bronnengebrek en een

disproportionele relatie tussen tijdrovendheid en onzekere uitkomst van het onderzoek

zijn daar wellicht debet aan. Daarnaast vormen de te hanteren criteria voor het

aanbrengen van een stratificatie een fundamenteel probleem. Volstaan criteria van

tijdgenoten? Kunnen criteria worden geformuleerd die niet alleen objectief zijn, maar

waarvoor ook geschikt historisch bronnenmateriaal voorhanden is om ze te onder-

bouwen? Is de uitkomst niet snel het gevolg van de gegevens die de onderzoeker in het

onderzoek stopt wegens zijn zelf gekozen criteria? Ten slotte, als alle moeilijkheden

zijn overwonnen, levert het onderzoek dan niet te weinig representatieve resultaten

op? De achttiende-eeuwse samenleving in de Republiek was immers vooral regionaal

georiënteerd. Dat geldt zeker voor in de periferie gelegen steden, zoals Groningen. De

onderzoeksbevindingen zullen daarom vooral lokaal van karakter zijn en wellicht

minder tot de verbeelding spreken.

840. Bijvoorbeeld Hajenius, Dopers in de Domstad, 46-54, volstaat met de algemene opmerking dat

doopsgezinden in de achttiende eeuw hoofdzakelijk tot de welgestelden behoorden. Kwantitatief

onderzoek naar verschillende strata ontbreekt bijvoorbeeld ook in de studie over de Deventer

doopsgezinden, zie: Rademaker-Helfferich, Een wit vaantje op de Brink. Trompetter hanteert voor

het aanbrengen van een stratificatie onder doopsgezinden in de zuidwesthoek van Friesland een

pragmatische benadering. Hij rekent tot de ‘elite’ ‘alle personen, die op een bepaald moment in hun

leven tot de top tien procent van de vermogenshiërarchie in hun woonplaats behoorden.’ Daarnaast

bestudeerde hij de sociale status van de onderzochte personen en hun relaties met de hogere

echelons in de samenleving, zie: Trompetter, Eén grote familie, 15-17.

841. Feenstra, Spinnen in het web, 158-248, Van der Poel, Joodse stadjers en Schut, De Joodse

gemeenschap.

842. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 59-66.
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Behalve de betekenis voor het onderzoek naar huwelijksgedrag (huwelijks-

partnerkeuze), valt meer winst te behalen met een lokaal stratificatieonderzoek. Het

kan bijdragen aan kennis van dat deel van de lokale samenleving dat niet tot de

bestuurlijke elite behoorde. Een stratificatieonderzoek kan voorts kennis verschaf-

fen over de lokale Groninger samenleving.

Alvorens tot een verantwoorde stratificatie van doopsgezinden in de stad

Groningen te kunnen komen, moet eerst een aantal problemen betreffende definië-

ring en bronnengebruik worden overwonnen.

Problemen methode van aanpak

Vrijwel elke samenleving wordt gekenmerkt door sociale ongelijkheid. Het gaat

hierbij niet alleen om individuele ongelijkheid, maar ook om ongelijkheid tussen

groepen.843Vanuit een oogpunt van een bepaalde waarde zijn er altijd groepen met

grotere of geringere betekenis.844 Een sociale stratificatie van de bevolking zou

daarom aangebracht moeten kunnen worden. Maar welke criteria moeten worden

gehanteerd?

Er zijn verschillende criteria te bedenken waarom sprake is van ongelijkheid.

Voor een achttiende-eeuwse stadsbevolking in de Republiek kan bijvoorbeeld het

bezit van burgerrecht als criterium worden gehanteerd.845 Het deel van de stads-

bevolking dat over het burgerrecht beschikte, kan op zijn beurt worden onderver-

deeld in groot- en kleinburgers. Sinds 1666, kwamen in Groningen alleen

grootburgers in aanmerking voor het stadsbestuur.846 Voor een onderzoek naar

de sociale stratificatie tussen doopsgezinden onderling en van doopsgezinden ten

opzichte van de rest van de stedelijke bevolking is deze indeling op basis van het

burgerrecht niet zinvol. Alleen gereformeerden werden tot het stadsbestuur toege-

laten. De extra kosten gemoeid met de verwerving van het grootburgerrecht

loonden daarom niet voor doopsgezinden. Voor hen volstond het kleinburgerschap

dat vereist was voor een gildelidmaatschap.847

Of tijdgenoten zelf ongelijkheid ervoeren en welke criteria daarbij voor hen een

rol speelden, vormt een theoretisch interessante, maar praktisch onuitvoerbare

manier om maatschappelijke ongelijkheid te onderzoeken. Geschikte bronnen voor

een dergelijk onderzoek ontbreken.

Een volgende indeling, op basis van beroepen (een beroepsprestige-stratifica-

tie-onderzoek), levert een eerste verticale indeling op. Van der Woude en De Vries

843. H. van Dijk, Rotterdam 1810-1880. Aspecten van een stedelijke samenleving (Schiedam 1976) 123.

844. F. van Heek, ‘Sociale gelaagdheid. Begripskader en historische verschijningsvorm’, Tijdschrift voor

geschiedenis 84 (1971) 167.

845. Ondermeer Schut, De Joodse gemeenschap, 126, past deze indeling toe. Aan de driedeling koppelt

hij vervolgens verschillende beroepen en ambten.

846. Stadsresolutie van 14 maart 1666, aldus: K. Hildebrand, Het Reglement Reformatoir in Stad en

Lande in de praktijk (1749-1780) (Groningen/’s-Gravenhage/Batavia 1932) 94 en Huisman,

Stadsbelang en standsbesef, 345.

847. Het onderscheid tussen groot- en kleinburger gaat bovendien voorbij aan een derde groep inwoners

van de stad: de ingezetenen. Ingezetenen waren personen die met vergunning van de stad

gedurende kortere of langere tijd in de stad woonden, zonder burgerrecht te hebben. Ze droegen

bij aan de stedelijke lasten, maar hadden niet de rechten van een burger. Het werd als een

voorstadium van het burgerschap beschouwd.
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hebben een dergelijke stratificatie met een onderverdeling in zeven lagen gemaakt

voor de Republiek.848 Een dergelijke beroepenindeling vereist voorzichtigheid.

Een beroep had niet altijd onveranderd hetzelfde prestige. In de achttiende eeuw

stonden artsen, hoogleraren en fabrikanten bijvoorbeeld lager op de maatschap-

pelijke ladder dan in de eenentwintigste eeuw. Vermogen (vooral grondbezit), titels

en ereambten genoten hogere waardering dan geleerdheid.849 Een bijkomend

bezwaar van een dergelijk onderzoek is dat uit beroepsopgaven in bronnen niet

altijd de status van het beroep valt af te leiden. Het begrip ‘koopman’ is bijvoor-

beeld een containerbegrip in de achttiende eeuw. Zowel de grote internationale

handelaar als de lokale grossier werd als zodanig aangeduid. Afgezien dat velen

nevenberoepen uitoefenden en daarom moeilijk in te delen zijn, maakt een indeling

in beroepen onderlinge verschillen tussen de beroepsuitoefenaars niet inzichtelijk.

Niet iedereen genoot bijvoorbeeld hetzelfde inkomen uit zijn beroep en hield er

daardoor niet dezelfde levensstijl op na.850Een beroepsprestige-stratificatie-onder-

zoek is daarom te eenzijdig, het houdt geen rekening met andere factoren, zoals

status of welstand. Een beroepenonderzoek is in de kern geen stratificatie-

onderzoek, maar een studie naar de beroepsstructuur.851

Weber hanteerde een model waarin hij drie posities onderscheidde die groepen

in een samenleving kunnen innemen: de economische, de status- en machts-

positie.852 In de studies van Kooijmans, Prak en de Jong over het regentenpatriciaat

in de Hollandse steden Hoorn, Leiden en Gouda rekenen zij tot een elite de groep

personen die in enigerlei stratificatie de bovenlaag vormt, op politiek, economisch

en sociaal-cultureel terrein.853Met andere woorden, zij die in alle drie de posities

van Weber een leidende rol vervulden.854

Om de economische positie van een groep te bepalen, moet gedacht worden

aan vermogenspositie, beroepsuitoefening, inkomen en omvang van het aantal

armen in de groep. De statuspositie van een groep valt af te meten aan bijvoorbeeld

de levenswijze. Bij de machtspositie van een groep moet gedacht worden aan het

hebben van politieke invloed door uitoefening van ambten, zoals burgemeester-

schap, maar ook de eigendom van heerlijkheden.

Deze drie posities vormen geen statische eenheden waarbinnen dynamiek

ontbreekt. Verarming en verrijking van sociale lagen zorgen bijvoorbeeld voor

beweging binnen de economische positie. Ingrijpende politieke wijzigingen, zoals

de reductie van 1594 en de omwenteling in 1795, zorgden (al dan niet tijdelijk)

848. De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 647-689.

849. B.H. Slicher van Bath, ‘Methodiek en techniek van het onderzoek naar de sociale stratificatie in het

verleden’, Tijdschrift voor geschiedenis 84 (1971) 151-166: 153.

850. Hannes, ‘Kwantifikatie en historische kritiek’, 352.

851. Ibidem, 351.

852. M. Weber, The theory of social and economic organisation: being part I of Wirtschaft und

Gesellschaft, vertaling door A.M. Henderson en T. Parsons (Londen 1947).

853. L. Kooijmans, Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn 1700-1780 (Amsterdam

1985) 12-13; Prak, Gezeten burgers, 10-11 en J.J. de Jong, Met goed fatsoen. De elite in een

Hollandse stad, Gouda 1700-1780. Hollandse historische reeks 5 (Amsterdam 1985) 12.

854. Kuiper hanteert een sociologische benadering van de term elite: ‘een vrije hechte, relatief kleine

groep van mensen aan de top van de samenleving die krachten bundelen om goederen binnen die

samenleving … te verkrijgen, te verdelen en te behouden’, zie: Kuiper, Adel in Friesland, 52-53.
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voor veranderingen in de politieke machtspositie. Ook indien men de achttiende-

eeuwse samenleving in de Republiek nog houdt voor een standenmaatschappij,

dan is dat wel een standenmaatschappij waarin genoemde dynamiek een vorm van

stijging mogelijk maakte.855 De reductie van 1594 en de omwenteling in 1795

tonen bijvoorbeeld dat homines novi konden doordringen tot het regeringspluche.

Moeilijk te bepalen valt hoe de drie posities zich verhouden ten opzichte van

elkaar. Volgens de indeling van Weber hoort een onvermogende burgemeester niet

tot de elite en een puissant rijke koopman met een uitbundige levensstijl, doch

zonder politieke macht, evenmin. Deze inconsequenties gooien roet in het eten.

Weber is er eigenlijk nooit goed uitgekomen hoe de drie posities zich ten opzichte

van elkaar gewogen moeten worden. Onderzoekers nadien evenmin.856

Volgens de marxistische visie op de historische samenleving hoeft daar ook niet

verder over nagedacht te worden, de benadering van Weber is volgens deze visie

toch onjuist. Immers, het draait volgens marxistische onderzoekers alleen om de

economische positie. Zij die de productiemiddelen in handen hebben, staan

bovenaan de maatschappelijke ladder. Deze marxistische kijk kan niet overtuigen.

Aanspreektitels, waarmee tijdgenoten sociaal hoger geplaatsten aanspraken, weer-

spreken bijvoorbeeld deze kijk op de lokale Groninger samenleving. Tijdgenoten,

zoals klerken ter secretarie, reserveerden de aanspreektitels ‘de heer’, ‘mevrouw’,

‘monsieur’ en ‘juffrouw’ niet slechts voor eigenaren van productiemiddelen.857

Hun beleving van sociale verschillen was niet beperkt tot het bezit van produc-

tiemiddelen.

Welk model voor het aanbrengen van een stratificatie ook wordt gekozen,

indien tijdgenoten de aangebrachte onderscheidingen zelf niet zo hebben ervaren,

correspondeert het model niet met de historische werkelijkheid. Complicerende

factor daarbij is dat vanuit de top van de maatschappelijke piramide de wereld ook

nog eens anders oogt dan vanaf de basis. De bovenste laag van een samenleving,

hoe deze ook is gedefinieerd, beschouwde mogelijk alle lagen daaronder, zonder

onderscheid, als arm. De armsten in diezelfde samenleving vonden alle hogere

lagen misschien wel ‘rijke lui’. Over hoe stad-Groninger doopsgezinden de sociale

lagen in de stad of in de eigen geloofsgemeente zagen en omgekeerd, hoe de rest

van de stad tegen de doopsgezinden als groep aankeken, is amper informatie

voorhanden. Ongewis blijft daarom in hoeverre de aan te brengen onderschei-

855. Een standenmaatschappij kan worden gedefinieerd als een maatschappij, waarvan de bevolking is

ingedeeld in standen, dit zijn groepen, waartoe de leden door geboorte behoren. De familie, waartoe

men behoort, speelt een grote rol. Belangrijk in een standenmaatschappij zijn traditie en het

groepskarakter van een stand. Een standenmaatschappij is statisch. In een klassenmaatschappij

behoren personen van gelijke economische socio-politieke staat tot dezelfde klasse. De klasse

berust op vermogen, inkomen en beroep. Alles komt op het individu zelf aan, de klassengrenzen

kunnen worden overschreden. Een klassenmaatschappij is daarom, in tegenstelling tot de standen-

maatschappij dynamisch. Sommigen beschouwen de Republiek in de zeventiende en achttiende

eeuw nog als een standenmaatschappij, andere onderzoekers daarentegen oordelen dat het

economische element dan al voor veel meer, sociale gelaagdheid zorgt. De maatschappij zou

volgens hen dan al kernmerken van een klassenmaatschappij beginnen te vertonen, zie: Slicher van

Bath, ‘Methodiek en techniek’, 160.

856. P. Kooij, Groningen 1870-1914 (Assen/Maastricht 1987) 27.

857. Zie par. IV.2.2.
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dingen tussen de stedelijke doopsgezinden onderling en ten opzichte van de

overige stadsbevolking met de historische beleving correspondeerde.

In navolging van de voornoemde eliteonderzoeken is voor het volgende

onderzoek naar een doopsgezinde stratificatie in Groningen de benadering van

Weber gekozen. Daarvoor is een aantal redenen aan te voeren. Factoren als

inkomen/bezit, aanzien en macht, bepalen bij uitstek de verschillen in een samen-

leving. In Webers benadering worden ondermeer deze aan een onderzoek onder-

worpen. Al is niet nauwkeurig te bepalen hoe de drie posities zich ten opzichte van

elkaar bewegen, ze vullen elkaar in elk geval aan. Deze benadering houdt rekening

met meer verschillende factoren en voorkomt een eenzijdige benadering, zoals een

beroepsprestige-stratificatie-onderzoek.

Om de economische, de status- en machtspositie in de stad-Groninger samen-

leving in beeld te krijgen, zijn kwantificeerbare gegevens onmisbaar. Met behulp

van deze gegevens kan atypisch worden gedrag aangetoond en kunnen mythen

worden bestreden.

De beperkte beschikbaarheid van deze gegevens tempert vooraf de verwach-

tingen naar de onderzoeksresultaten. De hieronder gepresenteerde onderzoeksre-

sultaten beogen slechts een verdedigbare, sociale stratificatie te presenteren.

Per positie zullen eerst de beschikbare bronnen worden geïnventariseerd en op

bruikbaarheid worden gewaardeerd. Vervolgens zal met betrekking tot deze

bronnen, ondersteund door de bevindingen van hoofdstuk III, per positie een

gelaagdheid worden aangebracht in de doopsgezinde Groninger stadsbevolking en

deze gelaagdheid in de context van de rest van de stadsbevolking worden geplaatst.

IV.1. Economische machtspositie van stad-Groninger doopsgezinden

Bronnen

Over de vermogens van de Ommelander adel is veel informatie beschikbaar.858

Over de materiële positie van de stedelijke patriciërs zijn minder relevante

archivalia bewaard gebleven. Feenstra’s onderzoek daarnaar valt daarom globaler

uit.859Over de economische positie van de rest van de bevolking in het gewest Stad

en Lande is weinig bekend. Het onderzoek wordt gehinderd door een gebrek aan

betrouwbare kwantitatieve en representatieve bronnen. Bewaard gebleven zijn

ondermeer boedelinventarissen, trekcedullen (registers van executoriaal verkochte

goederen) en enige belastingbronnen. Dat de inventarissen beperkt bruikbaar zijn,

bleek reeds. De trekcedullen zijn niet representatief.860 Behalve dat ze betrekking

hebben op dat deel van de bevolking dat zijn schulden niet kon voldoen,

vermeldden ze alleen het gedeelte van de bezittingen van schuldenaar die verkocht

werden. Voorts is denkbaar dat de schuldenaren op te grote voet hebben geleefd en

de verkochte goederen daarom evenmin representatief zijn.

858. Zie: Feenstra, De bloeitijd en het verval, hoofdstukken 1 en 6.

859. Feenstra, Spinnen in het web, 158.

860. RHC GrA, VGG, inv. nrs. 390-397, Registers van gerechtelijke inbeslagneming en executoriale

verkoop van onroerende goederen (ten archieve bekend als III-p 1-8)

193

IV.1. ECONOMISCHE MACHTSPOSITIE VAN STAD-GRONINGER DOOPSGEZINDEN



De bewaard gebleven belastingbronnen leveren – op het eerste gezicht –

betrouwbaardere kwantitatieve gegevens, maar daaraan kleven weer andere be-

zwaren. Bewaard zijn een aantal registers wegens de inning van de honderdste (uit

1672), tweehonderdste (uit 1691) en vierhonderdste penning (uit 1705 en 1731).

Ze hebben met elkaar gemeen dat ze de namen bevatten van aangeslagenen met

vermelding van het bedrag van de aanslag of het vermogen, waarvoor ze werden

aangeslagen. Deze registers zouden dienstig kunnen zijn bij het indelen van de

stadsbevolking naar vermogen, omdat het een vermogensbelasting betrof, waar-

voor in beginsel iedere stadsbewoner kon worden aangeslagen. Kwantitatieve

gegevens met betrekking tot inkomens in het gewest Stad en Lande zijn niet

voorhanden.

De honderdste penning was een incidentele verplichte lening van één procent

van het vermogen gelegen binnen het gewest Stad en Lande ter waarde van

drieduizend gulden of meer wegens de oorlogsomstandigheden in 1672.861

Feenstra maakt echter aannemelijk dat de opgegeven vermogens waarschijnlijk

niet correspondeerden met de werkelijkheid. Hij vermoedt een sociale druk op

burgemeesters om een groter vermogen aan te geven, om zo de helpende hand te

bieden aan de moeilijke politieke situatie. Zij waren volgens hem daarom vaker

gewaardeerd op een vermogen van honderdduizend gulden.862Hetzelfde heeft zich

waarschijnlijk voorgedaan bij de door de Negenjarige oorlog ingegeven incidentele

heffing van de tweehonderdste penning in 1691. Deze heffing, geen lening, van

0,5 procent werd geheven op vermogen vanaf ongeveer tweehonderd gulden.863

De heffing van de vierhonderdste penning was geen incidentele heffing. Zij

bestond al in 1699 en was de opvolger van de heffing van de tweehonderdste

penning en bleef bestaan tot en met 1795.864 Ondanks de jaarlijkse inning in de

achttiende eeuw, zijn alleen de twee genoemde kohieren van 1705 en 1731

bewaard gebleven.865 Deze kohieren beslaan het gewest Stad en Lande. Vanaf

1716 waren vermogens beneden tweehonderd gulden ontheven.866 Vermogens

zouden drie maal per jaar geschat moeten worden, omdat de vierhonderdste

penning even zo vaak per jaar werd geheven. In de praktijk leidde dat er toe dat

wijzigingen niet werden doorgegeven. Toegenomen rijkdom leverde aldus een

belastingvoordeel op. Maar ook

‘diergeene welke by de introductie begoedet waeren en teruggegaan zynde’

861. Zie over de lening van de honderdste penning: L.J. Noordhoff, ‘De vermogendste ingezetenen van

Stad en Land in 1672’, Groninger Volksalmanak (1972/73) 49-65 en J.S. Theissen, ‘Voor vrijheydt

ende vaderlandt’. Stad en lande in 1672 (Groningen 1922).

862. Feenstra, Spinnen in het web, 226-227.

863. Noordhoff, ‘De vermogendste ingezetenen van Stad en Land’, 50.

864. L.J. Noordhoff, ‘De 200e penning in de provincie Stad en Lande in 1691 en de contribuabelen van

Hunsingo’, Groninger Volksalmanak (1968/69) 97-98.

865. Een gedeelte van de namenlijst uit 1701 is eveneens bewaard.

866. Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 321.
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gaven een vermogensvermindering niet door

‘om redenen vrezen hun staat open te leggen’.
867

De inning van de vierhonderdste penning verwerd tot een soort obligatie met een

onbepaalde looptijd met het gewest als begunstigde.868Na verloop van tijd ontbrak

de relatie tussen het werkelijke vermogen en het opgegeven fiscale vermogen.

Daarbij gevoegd dat de belastingplichtige zelf zijn vermogen opgaf, leveren de

registers weliswaar kwantitatieve, maar onbetrouwbare gegevens. Voornoemde

discrepantie tussen werkelijke en opgegeven fiscale vermogens bestond ook elders

in de Republiek.869

Bruikbare inkomensgegevens zijn niet voorhanden. Registers wegens personele

quotisatie uit 1749, elders in stratificatieonderzoeken gebruikt, ontbreken voor het

gewest Stad en Lande.870

Kwantitatieve gegevens over materiële gegoedheid kunnen wel worden ont-

leend aan de registers opgemaakt wegens de inning van taxatiegelden uit 1730 en

1731. De namen en bijdragen van een groot deel van de bevolking van het gewest

Stad en Lande staan hierin genoteerd. Het taxatiegeld diende ter derving van

gemiste provinciale inkomsten wegens beëindiging van de impost op zoete en

Neurenberger waren, alsmede op koffie en thee.871 Vooraf werd de verlangde

opbrengst van het taxatiegeld bepaald en vervolgens omgeslagen over circa

twaalfduizend huishoudens van het gewest. Onbekend is welke rol vermogen en

inkomen precies hebben gespeeld bij het vaststellen van de tarieven. Matthey heeft

de indruk dat financiële draagkracht het zwaarst heeft gewogen. Het navolgende

onderzoek naar de economische positie van de Groninger Oude Vlamingen

bevestigt dat. Zij

‘die geen 400 gulden konnen worden geschat gegoedt te wesen’

waren in ieder geval vrijgesteld.872De overige huishoudens werden op grond van

onbekende criteria ingedeeld in tariefgroepen die varieerden van een minimum van

één gulden tot een maximumtarief van tweeëntwintig gulden, jaarlijks per hoofd

van de huishouding.

867. RHC GrA, toegang 1, Staten van Stad en lande, 1594-1798, inv. nr. 516, Rapport van de

gedeputeerde representanten en de rekenkamer betreffende de schulden en de belastingen van

het gewest, uitgebracht aan de Commissie tot het ontwerpen van een constitutie voor het Volk van

Nederland, 1796, geciteerd gevonden bij: Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 322.

868. Zie over de vierhonderdste penning: Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 321 e.v.

869. Zie hierover ondermeer: De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 136-137, 610 en 622

en W. Verstegen, Gegoede ingezetenen. Jonkers en geërfden op de Veluwe tĳdens Ancien Régime,

Revolutie en Restauratie (1650-1830) (Amsterdam 1989) 46.

870. Bijvoorbeeld: Trompetter, Eén grote familie, 89 e.v. en H.A. Diederiks, ‘Beroepsstructuur en

sociale stratificatie in Leiden in het midden van de achttiende eeuw’, in: H.A. Diederiks en H.D.

Tjalsma (red.), Armoede en sociale spanning. Sociaal-historische studies over Leiden in de

achttiende eeuw. Hollandse Studiën 17 (Hilversum 1985) 45-69.

871. Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 318.

872. Ibidem, 319.
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Het taxatiegeld schijnt vanaf 1730 geïnd te zijn. In dat jaar was een legger (het

kohier) gedrukt, de enige die is bewaard gebleven.873Het register betreft dus een

van de eerste, zo niet het eerste jaar van de inning van het taxatiegeld. Mocht deze

heffing, net als de inning van de vierhonderdste penning, tot een soort obligatie

zijn verworden, dan correspondeert deze bewaard gebleven lijst waarschijnlijk

beter met de financiële werkelijkheid dan latere (niet bewaard gebleven) lijsten.874

Ten slotte staan nog twee lijsten van hoogstaangeslagenen per departement uit

1810 en 1810/11 ter beschikking. Bij de inlijving van het koninkrijk Holland bij

Frankrijk was het voormalige koninkrijk in departementen ingedeeld. De stad

Groningen ging tot het departement van de Westereems behoren. Op basis van

voorschriften uit 1802 diende per departement een lijst met zes honderd hoog-

staangeslagenen opgesteld te worden. Deze lijst functioneerde als groslijst van

kandidaten voor de kiescolleges van de departementen. De lijst werd samengesteld

op basis van in 1810 betaalde belastingen.875Als grondslag gold de optelsom van

grondbelasting van het Koninkrijk Holland, patent- en directe belastingen (dat wil

zeggen personele, mobilaire belasting, belasting op haardsteden, dienstbodengeld,

impost op paarden, alsmede plaisir- en landpassagegeld).876 De verschuldigde

grondbelasting was de belangrijkste oorzaak voor een plaats op de lijst. De lijst van

zeshonderd hoogstaangeslagenen is daardoor beperkt bruikbaar. Grondbezit was bij

gegoede stedelingen weliswaar niet ongebruikelijk, maar verhoudingsgewijs maakte

het een geringer deel uit van het vermogen dan bij boeren en grootgrondbezitters. De

lijst wordt dan ook vooral door laatstgenoemden gedomineerd. Graanhandelaren,

velen uit de nijverheid, medici, advocaten en notarissen ontbreken bijvoorbeeld.877

Een tweede aanzienlijke beperking van de bruikbaarheid van de lijst komt door het

ontbreken van vrouwen, de lijst diende immers als groslijst. Geschikte kwantitatieve

gegevens levert de lijst dus niet. Als aanvullende, ondersteunende bron, hoeft ze

echter niet geheel terzijde geschoven te worden.878

Voorts is bewaard gebleven een lijst met namen van de honderd hoogstaange-

slagenen van de stad Groningen. Deze lijst dateert uit 1812. De Winter acht

waarschijnlijk dat de lijst is gebaseerd op belastingbetalingen over het jaar 1810 of

873. W.G. Doornbos en P.J.C. Elema, Taxatielijst van de stad Groningen 1730/1731. Groninger bronnen

toegangen 14 (Groningen 1996) 5. Zie voorts over het taxatiegeld: Matthey, ‘Op fiscaal kompas’,

319-320.

874. Feenstra, Spinnen in het web, 227, acht deze bron op zijn best te beschouwen als een grove indeling

naar maatschappelijke klasse, zonder dat er sprake is van een noodzakelijke directe relatie tot de

werkelijke vermogenstoestand.

875. Van Winter, De lijsten van de hoogstaangeslagenen 1, 4.

876. Ibidem, 105.

877. Ibidem, 143.

878. In 1812 was een tweede lijst van zeshonderd hoogstaangeslagenen van het departement Westereems

opgesteld, ditmaal inclusief vrouwen. Deze lijst moet volgens De Winter, die uitvoerig onderzoek

heeft verricht naar de lijsten, als bron slechts behoedzaam worden gebruikt. Het is namelijk een

voorlopige lijst, waarop sommige personen tweemaal vermeld staan. Veel gegevens zijn op de

tweede lijst nog niet ingevuld. Daarnaast was het grondbezit van de betrokkenen, indien verspreid

gelegen over verschillende dorpen, waarschijnlijk niet bij elkaar geteld, waardoor sommige

hoogstaangeslagenen uit 1810 twee jaar later of lager of geheel niet werden genoteerd.
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1811. Voor de plaatsen die open vielen in de gemeenteraad van Groningen, moesten

dubbeltallen worden opgemaakt uit de lijsten van de honderd hoogstaangeslage-

nen.879 Dit keer waren de criteria om op de lijst geplaatst te worden weer anders.

Grondbezit buiten de stad was niet meegenomen bij de berekening van de totale

belastingen die de honderd hoogstaangeslagenen betaalden.880Vrouwen ontbreken

wederom.

De twee lijsten kunnen moeilijk met elkaar worden vergeleken, omdat hun

uitgangspunten zozeer van elkaar verschillen,.

Ten slotte leveren twee bronnen kwantitatieve gegevens over verschillen in

economische positie tussen de stad-Groninger doopsgezinden onderling. Als eerste

zijn dat de eerder genoemde wachtgeldregisters.881 Per denominatie leverden

doopsgezinde diakenen lijsten met namen van betalingsplichtigen in.882 Het

minimumtarief bedroeg één gulden en tien stuivers, het maximumtarief bedroeg

twaalf gulden per jaar. Zij die onderstand van de diaconie genoten of anderszins

onvermogend waren, waren vrijgesteld van betaling. De grondslag van het

wachtgeld is onbekend, zo ook of de grondslag gewijzigd werd. Tussen de hoogte

van het tarief en welstand (vermogen en/of inkomen) bestond wel een relatie,

omdat voor het wachtgeld

‘de qualificeersten hoger als de onvermogene werdende gequoticeert’.
883

Voorts levert de oprichting van een predikantenfonds door de Groninger Oude

Vlamingen enige bruikbare gegevens op. Lidmaten verplichtten zich vanaf 1764

jaarlijks tot betaling van een bijdrage. Met het rendement van het verzamelde

kapitaal zou jaarlijks een predikant bekostigd worden. Op 4 april 1772 was het

fonds toereikend om jaarlijks een traktement van achthonderd gulden uit te betalen,

voor het eerst aan predikant Heuning.

Over de besluitvorming met betrekking tot de vorming van de kas en de

grondslag voor de te leveren bijdragen zijn geen notulen bewaard gebleven. Uit de

enige twee bewaard gebleven lijsten met betalingen in 1764 en 1770 zijn wel enige

criteria te herleiden.884 Zo blijken vrijgesteld van betaling buiten de stad woon-

achtige leden, bedeelden van de diaconie, alsmede de vier vermaners. Voorts

werden echtparen, waarvan beide echtgenoten lid waren, voor een dubbele som

aangeslagen ten opzichte van weduwen, weduwnaars en ‘alleengaande’ echtge-

noten.885De jaarlijkse betaalde bijdragen varieerden tussen twee en dertig gulden

met één speciaal tarief van tachtig gulden. Mogelijk werd de grondslag van het

879. Van Winter, De lijsten van de hoogstaangeslagenen 1, 218.

880. Ibidem, 226.

881. Zie: W.G. Doornbos en F.M. Veenstra, Doopsgezinde bewonerslijsten van de stad Groningen 1634-

1795. Groninger bronnen en toegangen 25 (Groningen 2001).

882. Ofschoon na 1711 Zwitserse doopsgezinden in de stad een eigen gemeente vormden, zijn van hen

geen wachtgeldbijdragen bekend. Collegianten werden evenmin apart belast.

883. Doornbos en Veenstra, Doopsgezinde bewonerslijsten, 36.

884. RHC GrA, DGG, inv. nr. 63, Kasboek 1764-1816.

885. Dat wil zeggen, echtparen waarvan één echtgenoot geen lidmaat van de gemeente was.
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wachtgeld als uitgangspunt genomen.886 Niet valt te bepalen in welke mate

generositeit van betrokkenen de analyse van de inzameling vertroebelt. De bruik-

baarheid van de bijdragenlijst is dus beperkt. Desondanks blijken in 1730 (taxatie-

geld) en 1764 de hoogste en laagste bijdragen door dezelfde families betaald te

worden. Een verband met welstand moet daarom aanwezig zijn geweest.

IV.1.1 Economische machtspositie van stad-Groninger doopsgezinden ten
opzichte van de rest van de stadsbevolking

In het gewest Stad en Lande zijn in het rampjaar 1672 minstens 1.912 personen,

vermoedelijk een aantal meer, gedwongen geweest een lening van één procent van

hun vermogen te verstrekken aan de provincie. Deze personen bezaten dus een

minimumvermogen van drieduizend gulden. Slechts negen inwoners van het

gewest, allemaal woonachtig in de Ommelanden, beschikten over een vermogen

van tweehonderdduizend gulden. De grootste stad-Groningers vermogens bedroe-

gen voor de gedwongen lening honderdduizend gulden. De grootste vermogens

waren weliswaar in de Ommelanden te vinden, in de totale opbrengst van de

honderdste penning bleven de Ommelanders iets achter op de stad-Groningers. Iets

minder dan twee derde deel van alle vermogens van veertigduizend gulden of meer

(in totaal 124 personen) behoorde toe aan stad-Groningers.887

Noordhoff verdeelt de stedelijke bezitters van de grootste vermogens in 1672 in

drie groepen. Tot de eerste en grootste groep rekent hij de leden van de zittende en

de oud-raad, alsmede de weduwen van voormalige leden van de raad. Zij vormden

verreweg de vermogendste groep inwoners van de stad.888 Tot de tweede groep

rekent hij degenen die meer of minder belangrijke stedelijke of provinciale ambten

bekleedden. De derde groep bestaat uit overige vermogende stedelingen, waar-

onder maar weinig kooplieden. Kooplieden en bierbrouwers behoorden in 1672

niet tot de meest vermogende stad-Groningers. Verhoudingsgewijs behoorden veel

katholieke kooplieden tot deze derde groep. Stedelijke doopsgezinden ontbraken

geheel en al op de lijst met 124 rijkste inwoners. Noordhoff wijt de door hem

gesignaleerde welvaart van katholieke kooplieden aan het uitgesloten zijn van

uitoefening van openbare ambten. Dat zal slechts een deelverklaring kunnen zijn,

immers hetzelfde ging op voor doopsgezinden.

De heffing van de vierhonderdste penning belastte in 1731 ongeveer 12,2

procent van de stad-Groninger huishoudens.889Dat betekent dat het grootste deel

van de stedelijke huishoudens onder de tweehonderd gulden gegoed zou zijn

886. Opvallend is dat zeven mannen een jaarlijkse bijdrage leverden, terwijl ze formeel nog geen lidmaat

waren. Het ging om Albert Jacobs Hesselink, Eppo Woubeek, Jan Derks van Delden, Jan Gerrits

van Delden, Jan Roelofs Bakker, Menno Sijpkens en Teunis Derks van Delden,

887. Van de 124 hoogste leningen zijn er 78 opgebracht door stad-Groningers, zie: Noordhoff, ‘De

vermogendste ingezetenen van Stad en Land’, 58 en 62.

888. Noordhoff, ‘De vermogendste ingezetenen van Stad en Land’, 61.

889. In totaal werden 549 stad-Groninger huishoudens belast voor de vierhonderdste penning. De

stadsbevolking telde in 1730 ongeveer twintigduizend zielen, zie par. II.1 Als met Schut wordt

uitgegaan van 4,5 personen per huishouding, telde de stad in 1730 ongeveer 4.500 huishoudens,

zie: Schut, De Joodse gemeenschap, 52.
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geweest, althans aan de heffing ontsnapte. Tussen de tweehonderd en twintig-

duizend gulden gegoed was 9,5 procent. Slechts 1,5 procent van de stedelijke

huishoudens beschikte voor de heffing over een vermogen boven de dertigduizend

gulden. Raadsheer Gockinga werd voor het grootste vermogen aangeslagen:

103.200 gulden.

De grootste vermogens behoorden vrijwel alleen toe aan de kring van raads-

heren en burgemeesters. De erven Izaak van Delden (1664-1728), behorend tot de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen, en de broers Toncko en Derk Jans

Modderman, behorend tot de Groninger Oude Vlamingen, beschikten met respec-

tievelijk 40.000, 38.000 en 35.600 gulden van de doopsgezinden over de grootste

vermogens.890 Met het voorgaande valt nog geen stratificatie op basis van

vermogen aan te brengen, de inning van taxatiegelden biedt beter perspectief.

Uit de heffing van het taxatiegeld van 1730/31 blijkt dat van het totale aantal

aangeslagenen in het gewest Stad en Lande de stedelingen 26,7 procent uitmaak-

ten. Van de aangeslagen stedelingen werd 9,5 procent (211 personen) aangeslagen

voor de hoogste tarieven van 16 tot en met 22 gulden. Deze groep maakte met hun

huishoudens 4,7 procent uit van de stadsbevolking.891 Ter vergelijking, in de rest

van het gewest betaalden slechts 2,4 procent van de belastingplichtigen (in totaal

146 personen) deze bedragen.892 Indien daarbij ook nog met het onbekende aantal

fiscale armen in het gewest rekening wordt gehouden, valt dat percentage nog veel

lager uit. Indien de grondslag van de heffing inderdaad verband houdt met de

financiële draagkracht van de belastingplichtigen, betekent dat in 1730 de

financieel draagkrachtigsten vaker in de stad woonden dan in de rest van het

gewest. Zo ook in 1672.

Ongeveer de helft van de totale stadsbevolking werd niet aangeslagen voor het

taxatiegeld in 1730, zij vormden de zogenaamde fiscale armen. Matthey schat dat

in het gewest ongeveer zestig procent van de huishoudens niet werd aangeslagen,

de stad steekt dus ook hier gunstiger af.893 De stedelijke belastingplichtige

huishoudens die niet tot de hoogste tariefgroepen behoorden, betaalden gemiddeld

4,15 gulden aan taxatiegeld.894

Als de belastingplichtigen die het hoogste tarief van 22 gulden opbrachten

nader worden bestudeerd, dan blijkt deze groep voor een derde deel te bestaan uit

gezworenen, leden van de zittende of oud-raad, of hun weduwen. Daarbij gevoegd

hoge militairen en overige hoge beambten, dan maakten kooplieden, dominees en

anderen gezamenlijk slechts een vijfde van de personen uit die het hoogste tarief

verschuldigd waren. Adel was relatief weinig vertegenwoordigd.

Onder de 101 personen die de overige hoge tarieven opbrachten (16-20 gulden)

bevonden zich slechts vier gezworenen, leden van de zittende of oud-raad, of hun

weduwen. Evenals in 1672, behoorden leden van het stadsbestuur nog steeds tot de

890. Tot de kleine groep van gegoeden boven de dertigduizend gulden behoorden voorts: Gerrit

Garbrands (Arkema) (32.000) en Menje Jans Modderman, weduwe van Stoffer Pieters (34.500).

891. Hierbij wordt wederom uitgegaan van ongeveer 4.500 huishoudens, waarvan slechts 2.230 voor het

taxatiegeld werden aangeslagen, oftewel ongeveer 50 procent.

892. Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 324, tabel 51.

893. Ibidem, 328.

894. In totaal betaalden 2.230 huishouding taxatiegeld. Hiervan behoorden 2.019 niet tot de hoogste

tariefgroepen.
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vermogendste stedelingen in 1730. Hoge ambtenaren en dito militairen waren

minder talrijk vertegenwoordigd onder de tarieven van 16-20 gulden. Zij maakten

minder dan de helft van de belastingplichtigen uit. De overige beroepen, zoals

koopman, geneesheer, predikant of advocaat, kwamen juist veel vaker voor. Bij

minimaal een kwart van de betalenden van de overige hoge tarieven wordt

koopman als beroep vermeld.895

Onder de genoemde 211 personen die in de stad voor de hoogste tarieven (16-

22 gulden) werden getaxeerd, waren doopsgezinden oververtegenwoordigd, ver-

geleken met hun geringe aantal ten opzichte van de totale stadsbevolking.896 De

twintig Groninger Oude Vlamingen en vier leden van de Verenigde Waterlanders

en Vlamingen onder hen vormden samen meer dan tien procent van de hoog-

staangeslagenen, terwijl doopsgezinden op dat moment maar een paar procent van

de stadsbevolking uitmaakten. Ook onder de 110 personen die voor het hoogste

tarief van 22 gulden werden aangeslagen, waren doopsgezinden oververtegen-

woordigd.897 Van de acht personen die expliciet in die tariefgroep als koopman

werden aangeduid, waren zeven doopsgezind.898 Dat doopsgezinden onder de

groep hoogstaangeslagenen zijn te vinden, betekent overigens niet dat ze ook

allemaal over vergelijkbare vermogens beschikten: het tarief van 22 gulden was

immers een maximumtarief. De vermogens van doopsgezinde kooplieden en de

overige aangeslagenen liepen in omvang uiteen.899

Met behulp van de in 1729 opgestelde ledenlijst van de Groninger Oude

Vlamingen kan de vermogenspositie van deze denominatie nog iets nader ten

opzichte van de overige stedelingen in kaart worden gebracht.900 Voornoemde

twintig hoogstaangeslagenen (tarieven 16-22 gulden) vormden 16,7 procent uit

van de gemeente van Groninger Oude Vlamingen.901 De fiscale armen van deze

895. In werkelijkheid zal dit veel meer zijn geweest. Van 29 personen is het beroep (nog) niet bekend.

Hun familienamen wijzen niet op regenten en adel. Indien het allemaal kooplieden waren, bedroeg

het percentage kooplieden zelfs meer dan vijftig procent.

896. Het ging hierbij uitsluitend om leden van de Groninger Oude Vlamingen en van de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen. Van Vlamingen en Zwitsers zijn geen ledenlijsten bewaard gebleven

uit omstreeks 1730. Zij kunnen daarom niet in het onderzoek worden betrokken.

897. Van de 110 personen waren 86 lid van de zittende of oud-raad, gezworene, hoge militair, hoge

beambte of hun weduwen. Onder de resterende 24 personen zijn ook alle dissenters begrepen.

Hiervan waren zeven personen doopsgezind lidmaat.

898. Het ging om Hindrik Hesselink (ca. 1680?-1749), Eppo Botterman (1678-1756), Jan Mattheussen

van Calcar (1676-1747), Derk Jans Modderman (1668-1743), Toncko Jans Modderman (1665-

1741), diens volwassenen kinderen gezamenlijk genoemd, alsmede de weduwe van Gerrit

Mattheussen van Calcar (1682-1736).

899. Zie par. III.3.

900. Van de Zwitsers en de Verenigde Waterlanders en Vlamingen valt geen nadere reconstructie te

maken. Van de eerstgenoemde gemeente zijn geen ledenlijsten bewaard. Daardoor is het onmoge-

lijk om hen op de taxatiegeldlijsten te onderscheiden. Laatstgenoemde gemeente zorgt ook voor

hoofdbrekens. Ondanks de beschikbaarheid over lidmatenlijsten zijn er teveel onzekerheden bij het

koppelen van deze namen aan de namen op de taxatiegeldlijsten.

901. De ledenlijst 1729 bevatte de namen van echtparen, ongehuwde mannen en dito vrouwen. Voor de

overzichtelijkheid wordt iedere vermelding hier als een huishouding aangemerkt. Met name de

ongehuwde vrouwen die als dienstmeisje werkten zullen inwonend zijn geweest en geen

zelfstandige huishouding hebben gevormd.
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doopsgezinde gemeente, in totaal 34 personen, vormde 28,3 procent van de

gemeente, zie figuur IV.1.902

Figuur IV.1. Gelaagdheid in de economische machtsposities binnen de gemeente

van de Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen, gebaseerd op de heffing

van het taxatiegeld in 1730.

16,7

55,0

28,3

Deze armste groep bestond voor een groot deel uit weduwen, ongehuwde vrouwen

en bedeelden. Zowel het percentage rijksten als armsten onder de Groninger Oude

Vlamingen steekt daarmee veel gunstiger af ten opzichte van het gewest in het

algemeen als de stad in het bijzonder.

Ook de rest van de gemeente van Groninger Oude Vlamingen (55 procent)

stond er, blijkens het taxatiegeld, gunstiger voor dan de rest van de stedelijke

bevolking. Deze ‘middengroep’ droeg per huishouding namelijk gemiddeld 5,20

gulden af. Hun bijdrage was daardoor gemiddeld bijna een kwart hoger dan die van

overige stedelingen in deze tariefgroepen.903

Voor de rest van de achttiende eeuw is over de economische positie van

doopsgezinden ten opzichte van de rest van de stadsbevolking, laat staan ten

opzichte van het gehele gewest, te weinig informatie beschikbaar. De enige

kwantitatieve gegevens die voorhanden zijn, zijn de genoemde lijsten gebaseerd

op gegevens uit 1810 en 1810/11. Deze lijsten zijn op geheel andere grondslagen

gebaseerd en leveren daarom geen geschikt vergelijkingsmateriaal op. Van de

honderd hoogstaangeslagenen in de stad in 1810/11 waren twaalf doopsgezind

lidmaat. Met inachtneming van de genoemde beperkingen van de bron is

desondanks aannemelijk dat doopsgezinden oververtegenwoordigd waren onder

de rijkste mannen aan het eind van de achttiende eeuw. Doopsgezinden vormden

toen immers slechts 1,8 procent van de stadsbevolking. Van de twaalf doops-

gezinden op de lijst behoorden tien tot de Groninger Oude Vlamingen, één tot de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen en één tot de Zwitserse gemeente.904Dertig

procent van de hoogstaangeslagenen werden in 1810/11 aangeduid als koopman.

902. Deze 34 personen van de ledenlijst van 1729 stonden niet op de taxatiegeldlijst van 1730, terwijl

pas in later jaren op de ledenlijst werd aangetekend dat iemand was overleden of vertrokken.

Aannemelijk is daarom dat deze personen in 1730 nog in de stad woonachtig waren.

903. In totaal werden 2.230 huishoudens voor het taxatiegeld aangeslagen. In totaal betaalden 2.019

huishoudens bedragen variërend van één tot en met vijftien gulden met een gemiddelde opbrengst

per huishouding van 4,20 gulden, zie: Doornbos en Elema, Taxatielijst.

904. De tien Groninger Oude Vlamingen waren: Mattheus Pieters Buitenwerff (1767-1818), Izaak van

Delden (1742-1819) (afb. 121), Izaak Wopkes Gorter (1764-1831), Derk Jacobs Hesselink (1750-

1809), Jacob Jacobs Hesselink (1748-1819), Abraham Hulshoff Bzn (1737-1813) (afb. 27), Teunis

Izaaks Hulshoff (1743-1817) (afb. 97), Abraham Izaaks Hulshoff (1735-1821) (afb. 87), Gilles
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Tot besluit

De beschikbare bronnen bieden een beperkte inzage in de economische positie van

de inwoners van het gewest. Een betrouwbare vergelijking is onmogelijk, omdat de

grondslagen van de verschillende heffingen en leningen onderling van elkaar

afwijken. Desondanks valt een aantal voorzichtige conclusies te trekken.

Het bleek dat de stad-Groninger doopsgezinden vrijwel allemaal een ambacht

of koopmanschap uitoefenden.905 In 1672 bleken maar weinig kooplieden tot de

rijkste groep van de stedelijke bevolking te horen. Onder deze kooplieden waren

katholieken ruim vertegenwoordigd, doopsgezinden niet. In de periode 1672-1730

lijkt de economische machtspositie van de stedelijke kooplieden sterker te zijn

geworden ten opzichte van de rest van de stadsbevolking. In 1730 was minimaal

een kwart van de hoogstaangeslagenen koopman. In 1810/11 oefende dertig

procent van de hoogstaangeslagenen een koopmanschap uit. Deze opmars van

gegoede kooplieden in de vermogenshiërarchie van de stad ging ten koste van adel

en (oud-)leden van het stadsbestuur.

Doopsgezinden profiteerden van deze ontwikkeling, katholieken minder. In

1730 bleken de Groninger Oude Vlamingen een sterkere economische positie in te

hebben genomen dan de rest van de stadsbevolking. Ook in 1810/11 waren zij

oververtegenwoordigd onder de hoogstaangeslagenen van de stad. Met een ge-

goede stad-Groninger doopsgezinde in de achttiende eeuw wordt dus doorgaans

een Groninger Oude Vlaming bedoeld.

Hieronder zal blijken, dat vooral Groninger Oude Vlamingen door koopman-

schap en meer fabrieksmatige productie hun economische positie in de stad hadden

versterkt in de achttiende eeuw. De Verenigde Waterlanders en Vlamingen telden

weliswaar verhoudingsgewijs meer rijkere leden in 1700 dan de Groninger Oude

Vlamingen, maar zij waren voornamelijk werkzaam in deftige beroepen als

apotheker en geneesheer. Zij hebben daarmee minder fortuin gemaakt. Bovendien

speelde een rol dat bij de Groninger Oudvlaamse families meer sprake was van

continuïteit dan bij de Verenigde Waterlanders en Vlamingen.906

IV.1.2 Economische machtsposities van doopsgezinde denominaties
onderling

De economische machtsposities van de verschillende doopsgezinde denominaties

in de stad mogen ten opzichte van elkaar niet over één kam worden geschoren.

Daarvoor bestonden te veel onderlinge verschillen. Veronderstellende dat de

criteria voor de betaling van het wachtgeld voor de drie doopsgezinde gemeenten

Menalda (1766-1854) en Arend van Olst Bzn (1746-1826) (afb. 122). De enige die tot de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen behoorde was Jan Jans Haak (1767-1820). Bij de vermelding van de

enige Zwitser, Jannes Brukker (ca. 1761-1824), kan men vraagtekens plaatsen. In 1791 was hij

drekschipper, in 1824 mestmenner van beroep.

905. Zie par. III.1.

906. Zie par. IV.1.2.
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in 1700 dezelfde waren als in 1684, hadden de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen in beide jaren naar verhouding het grootste aantal hoogstaangeslagen

leden.907Bijna tien procent van hun huishoudens werd in 1700 voor het maximale

tarief van twaalf gulden aangeslagen, daar stond tegenover nog geen twee procent

van de Groninger Oude Vlamingen.908 Geen enkel Vlaams huishouden was het

hoogste bedrag verschuldigd in beide jaren. Worden de drie hoogste tarieven nader

bestudeerd (het jaarlijkse tarief van acht tot en met twaalf gulden), dan blijkt dat

deze bedragen verschuldigd waren door respectievelijk 27,5 procent, 11,2 procent

en 9,5 procent van de huishoudens van de drie genoemde gemeenten. Rond 1700

was de gemeente van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen dus meer dan de

andere een gemeente van ‘gegoeden’. Dat betekent overigens niet dat de grootste

vermogens ook in handen waren van huishoudens die tot de Verenigde Water-

landers en Vlamingen gerekend worden. Het tarief van twaalf gulden was namelijk

een maximumtarief.

Ofschoon de Verenigde Waterlanders en Vlamingen in 1700 verhoudingsgewijs

dus een sterkere economische machtspositie innamen ten opzichte van de twee

andere doopsgezinde gemeenten, was deze positie, al sinds het einde van

de zeventiende eeuw, aan het tanen. In 1684, het jaar van samengaan van de

Waterlanders met de Vlamingen, werd nog de helft van de huishoudens van de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen voor de hoogste tarieven aangeslagen.909

Bij de Groninger Oude Vlamingen deed zich deze tendens in mindere mate voor,

omdat de minder draagkrachtigen hun economische positie wisten te verbeteren in

die periode.910Opmerkelijk is dat de Verenigde Waterlanders en Vlamingen voor

het wachtgeld geen onvermogende huishoudens kenden, in 1684, noch in 1700.

Van de Groninger Oude Vlamingen en de Vlamingen werd 8,6 procent en 14,3

procent als onvermogend aangemerkt in 1700. Voor de gelaagdheid in de

economische machtsposities van de drie gemeenten ten opzichte van elkaar zie

voorts figuur IV.2.

907. Voor twaalf gulden werden in 1700 aangeslagen Pieter Derks Botterman (gest. 1721), Thomas

Knars (ca. 1650?-1720), Boele Denijs (1665-1723), vrouw Torringa en med. dr. Gerardus Risemius

(gest. 1701-12).

908. Het ging om Izaak Freriks (na 1669-1737) en de weduwe van Jan Derks Modderman.

909. Doornbos en Veenstra, Doopsgezinde bewonerslijsten, 73-74. Ook in absolute aantallen was het

aantal personen die voor de hoogste tarieven werden aangeslagen teruggelopen van negentien naar

veertien personen.

910. In 1684-1685 werd nog 24,1 procent van de huishoudens als onvermogend aangemerkt, in 1700-

1701 was dat nog maar 8,6 procent, zie: Doornbos en Veenstra, Doopsgezinde bewonerslijsten, 70-

73 en 164-169.
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Figuur IV.2. Gelaagdheid in de economische machtsposities van doopsgezinde

denominaties in de stad Groningen, gebaseerd op de heffing van het wachtgeld

in 1700.
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Verenigde Waterlanders en Vlamingen
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9,5

76,2

14,3

Vlamingen

In de periode dat het aantal leden van de Groninger Oude Vlamingen flink groeide

(1700-1735), blijkt het percentage fiscale armen fors toegenomen te zijn. Figuur

IV.1. toont immers dat in 1730 maar liefst 28,3 procent daartoe gerekend moest

worden. Deze toename kan verklaard worden door een verhoogde trek van arme

lieden naar de stad. Desondanks was de economische machtspositie van de

gemeenschap bovengemiddeld goed ten opzichte van de stadsbevolking in 1730.911

Over het verloop van de economische machtsposities van de doopsgezinde

gemeenten ten opzichte van elkaar in de periode 1730-1809 is minder bekend. De

Vlaamse gemeente hield op te bestaan (circa 1743), de bronnen zwijgen over de

Zwitsers. Bij de opheffing van de Zwitserse gemeente in 1824 bleek even wel een

groot deel van hen een beroep te moeten doen op de diaconie.912De gemeente was

aan het einde van zijn bestaan vooral een van arme drommels. Van de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen is alleen bekend dat deze gemeente geen bedeelden

kende aan het eind van de achttiende eeuw. Dat is opmerkelijke genoeg eveneens

het geval in de periode 1684-1700.913Voorts blijkt maar één van hun mannelijke

lidmaten tot de honderd hoogstaangeslagenen te hebben behoord in 1810/11.914De

Verenigde Waterlanders en Vlamingen waren achterop geraakt bij de Groninger

Oude Vlamingen.

911. Zie par. IV.1.1.

912. RHC GrA, DGG, inv. nr. 52, Register van uitgaven aan de armen.

913. Van Eeghen, Meniste vrijage, 138-139. Dit wordt bevestigd, doordat het aantal armen een jaar na

het samengaan van de Groninger Oude Vlamingen met de Verenigde Waterlanders en Vlamingen in

1809, nauwelijks was gestegen, zie: RHC GrA, DGG, inv. nr. 52.

914. Namelijk Jan Jans Haak (1767-1820), zie par. IV.1.1.
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Van de grootste gemeente, de Groninger Oude Vlamingen, is iets meer bekend

over de periode 1730-1809 wegens voornoemde oprichting van een predikanten-

fonds in 1764. Na omrekening van de gehalveerde bijdragen van weduwen,

weduwnaars en ‘alleengaande’ echtgenoten naar volle bijdragen, blijken de vier

hoogste tarieven te zijn opgebracht door ongeveer 8,8 procent van de lidmaten; 66

van de 136 lidmaten leverden geen bijdrage, 44 van hen wegens onvermogen. Deze

onvermogenden vormden tezamen 32,4 procent van de gemeente.915De gemeente

was in 1764 in absolute aantallen weliswaar kleiner van omvang geworden, maar de

verhouding binnen de gemeente tussen het rijke en arme deel was ongeveer gelijk

gebleven aan 1730. Deze uitkomsten zeggen uiteraard niets over de ontwikkeling van

de vermogensomvang van betrokkenen, zo bleek reeds.

In de periode 1764-1809 was deze driedeling binnen de gemeente vermoedelijk

blijven bestaan. Van de 139 huishoudens in 1809 (zie tabel II.2., aantal doops-

gezinden) werden in elk geval tien gerekend tot de hoogstaangeslagenen (ca. 7,2

procent). Op basis van de eerder genoemde diaconieadministratie in combinatie

met de ledenadministratie ontving naar schatting twintig procent van de huis-

houdens bedeling in 1809.

IV.1.3. Economische machtsposities van doopsgezinden binnen de
verschillende denominaties

Al in 1700 was binnen de twee grootste doopsgezinde denominaties dus sprake

van een gelaagdheid in economische machtsposities.916Thans wordt onderzocht of

op verschillende momenten (1700, 1730, 1764, 1810/11) sprake was van con-

tinuïteit binnen de economisch sterkste families of niet. Daarbij wordt aandacht

besteed aan de vraag wanneer deze families zich in de stad hebben gevestigd.

Ofschoon het een moderne projectie is, werkt een indeling naar ‘oud’ en ‘nieuw’

915. Het aantal bedeelde Groninger Oude Vlamingen schommelde in periode 1750-1809 ongeveer

tussen de 30 en 40 personen. Dat is een veel groter aantal dan Buursema aanneemt, zie: A.

Buursma, ‘Dese bekommerlijke tijden.’ Armenzorg, armen en armoede in de stad Groningen 1594-

1795’. Groninger historische reeks 37 (Assen 2009), bijlage 18 (Doopsgezinde bedeelden van

Vereenigde Doopsgezinde gemeenten 1747-1772). Om twee redenen moeten vraagtekens geplaatst

worden bij Buursema’s aantal.

Ten eerste gaat auteur in genoemde bijlage 18 er abusievelijk van uit dat de door hem gebruikte

bron, RHC GrA, DGG, inv. nr. 48, toebehoorde aan een op dat moment niet bestaande ‘Vereenigde

Doopsgezinde gemeente’. De bron is daarentegen afkomstig uit de diaconale administratie van de

gemeente van Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen.

Ten tweede meent auteur dat op basis van deze bron het totale aantal bedeelden op 3-19

personen moet worden geschat. Dat is niet juist. De bron was weliswaar de administratie van de

diaconale hoofdkas, maar vormde slechts een deel van de totale armenzorgadministratie van de

Groninger Oude Vlamingen. Naast de hoofdkas kwam de armenzorg ten laste van drie subkassen,

waarvan slechts één administratie van vóór 1782 bewaard is gebleven, te weten: RHC GrA, DGG,

inv. nr. 49.

In combinatie met de bewaard gebleven overzichtsadministratie over de jaren 1782-1837 (RHC

GrA, DGG, inv. nr. 52), waarin de begindata van individuele ondersteuning werden aangetekend,

valt een globale reconstructie te maken van de omvang van het aantal bedeelden in de jaren 1737-

1809. Het totaal komt daardoor uit op het in de hoofdtekst genoemde aantal.

916. Zie par. IV.1.2.
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geld daarbij verhelderend. Onder ‘oud’ geld worden alleen doopsgezinde families

begrepen die al voor het beleg in 1672 door Münsterse troepen in de stad

woonachtig waren.

De rijke bovenlaag van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen in 1730 kan

in tweeën worden gedeeld. Blijkens het wachtgeld, in combinatie met de heffing

wegens de vierhonderdste penning, was de familie Van Delden de rijkste van deze

gemeente. In 1730 werd deze familie gevormd door Jan van Delden (1700-1770)

(afb. 85) en zijn zuster Hindrikje, gehuwd met vermaner Jacobus Rijsdijk.

De familie Van Delden behoorde tot het ‘nieuwe’ geld. In het laatste decennium

van de zeventiende eeuw had Jans vader Izaak van Delden (afb. 83) zich vanuit

Deventer in Groningen gevestigd en behoorde hij in 1700 nog niet tot de rijksten

van zijn gemeente. Zijn fortuin wist hij met graanhandel te maken in de eerste

decennia van de achttiende eeuw.

De andere rijken in 1730, zoals vermaner Eppo Botterman (1678-1756) en de

weduwe van Boele Denijs, behoorden tot de overgebleven ‘oud’-geld families.

Hierboven bleek al dat het aantal rijkste families terugliep bij de Verenigde Water-

landers en Vlamingen in 1684-1700. Dat proces zette zich verder voort tot 1730. Om

verschillende redenen wisten ‘oud’-geld families als Boelens, De Booser, Clemmius,

Knars en Risemius hun economische vooraanstaande positie niet te handhaven.

Sommige families stierven uit (Knars), andere verhuisden naar elders (Risemius) of

gingen over tot de gereformeerde kerk (Boelens en Clemmius). Met het later in de

achttiende eeuw uitsterven van voornoemde families Botterman en Denijs verdween

het ‘oude’ geld. Het kapitaal van de familie Van Delden kwam door huwelijk

ondermeer in de doopsgezinde familie Van Geuns (afb. 89-90). Later in de achttiende

eeuw rijk geworden families, zoals Van Bergen, Deknatel en Verver, vormden met de

familie Van Geuns in de tweede helft van de eeuw een nieuwe economische

bovenlaag van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen.917

De economische bovenlaag van de Groninger Oude Vlamingen vertoonde veel

meer continuïteit al bleef het aantal economisch toonaangevende familiegroepen

steeds beperkt tot een 6-7 tal gedurende de gehele achttiende eeuw. In 1700

behoorden de rijkste tot het ‘oude’ geld, uitgezonderd de familiegroep Modderman

en Van Olst.918 Of de familie Modderman in rijkdom de andere families al ver

voorbij was gestreefd in 1700, is onbekend. In 1730 was dat wel het geval.919

De economische bovenlaag van 1730 valt naar welstand ruwweg in drie

groepen te onderscheiden. De familiegroep Modderman/Alring, door huwelijken

nauw met elkaar verweven, verkeerde op eenzame hoogte. Ze was rijker dan de

917. Het enige rijke lid van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen op de lijst van 1810/11 was de

genoemde Jan Jans Haak. Hij was verwant aan de familie Van Bergen.

918. In 1700 zijn de volgende rijkste familiegroepen te reconstrueren: Modderman (wed. J.D. Modder-

man, Toncke Jans Modderman, Jan Gosses (Dikland) en Derk Hindriks (Beerta), voorts Miedema

(Pieter Derks en Joris Simons), Mabé/Block (Jan Arends Block, Izaak Freriks en Luird Jans

Doornbusch), Meringa (Pieter Stoffers), Tammes/Harckes (Claas Derks), Gozen Berends en

nieuwkomer Geert Gerrits (van Olst).

919. De weduwnaar Toncko Jans Modderman en zijn kinderen werden in 1730 apart voor het

maximumtarief van 22 gulden aangeslagen, zie: Doornbos en Elema, Taxatielijst, 34.
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rijkste familie van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen.920Behalve met azijn-

en waarschijnlijk ook verfproductie, is onbekend waar de familie Modderman haar

fortuin mee verdiende in de eerste decennia van de achttiende eeuw.

Na Modderman/Alring volgde in 1730 in welstand een aantal familiegroepen,

behorende tot het ‘oude’ geld, te weten: Houttuijn, M(i)edema/Medendorp, Block-

Mabé-Rengenier en het gezin van graanhandelaar Derk Jans Backer (1670-

1761).921Tot deze tweede groep moet ook de familie Van Calcar gerekend worden,

ofschoon ze deels ook het in de graanhandel rijk geworden ‘nieuwe’ geld

representeerden.922 Ten slotte valt in 1730 nog een derde groep rijke families

aan te wijzen die zich niet alleen kenmerkte door een iets mindere gegoedheid,

doch nog steeds ver boven het stedelijke gemiddelde, maar ook doordat ze vrijwel

allemaal behoorden tot het ‘nieuwe’ geld dat verdiend werd in de textiel. Het gaat

om de familiegroepen Van der Boogh, Hesselink, Huizinga, Hulshoff, Van Olst en

het gezin van de eerder genoemde Jacob Teunis ten Cate (1677/8-1769).923

De inzameling in 1764 bevestigde de uitzonderlijke welstand van de familie-

groep Modderman/Alring. Terwijl de bijdrage aan het predikantenfonds gemaxi-

meerd was tot een jaarlijkse bijdrage van dertig gulden, betaalde alleen de wed.

Alring-Modderman jaarlijks het uitzonderlijke bedrag van tachtig gulden.

Voor het overige werden de vier hoogste tarieven in 1764 opgebracht door de al

eerder genoemde familiegroepen Van Calcar, Hulshoff, Houttuijn, M(i)edema/

920. Tot deze groep moet in 1730 worden gerekend: de broers Derk (1668-1743) en Toncko Jans

Modderman (1665-1741), hun zuster de wed. Meringa-Modderman (1675-1736). Voorts: Jan

Gosses Dikland (ca. 1660?-1725), wedn. van Aaltje Jans Modderman en diens dochter, de wed.

Gerrit Reints Beerta.

921. Tot de familiegroep Houttuijn behoren: Hindrik Hesselink (gest. 1749), gehuwd met Heiltje Popkes

Houttuijn, en diens zwager Berend Popkes Houttuijn (ca. 1675-1756). Tot familiegroep M(i)edema/

Medendorp worden gerekend: de broers Peter Derks (1677-1737) en Alle Derks (1670-1733),

alsmede Izaak Alles (1696-1781), zoon van laatstgenoemde. Tot de familiegroep rond Rengenier

Jans (ca. 1683-1762) wordt gerekend: diens broer Harmen Jans Rengenier en Wolter Greving (ca.

1680?–1737). Greving en Harmen Jans Rengenier waren zwagers door hun huwelijk met twee

dochters van Idske Feddes. Voorts kan hiertoe gerekend worden Izaak Freriks (na 1669-1737), hij

was gehuwd met een dochter van Berend Feddes. De vader van Idske en Berend was gehuwd

geweest met Egbertje Jans Mabé, de medebezorgster van het liedboek uit 1664.

922. Hier wreekt zich de kunstmatige indeling in ‘oud’ en ‘nieuw’ geld. De weduwe Gerrit Mattheussen

van Calcar (1682-1736) en haar zwager Jan Mattheussen van Calcar (1676-1747) behoorden tot de

hoogstaangeslagenen in 1730. Laatstgenoemde was vanuit Deventer gehuwd met een vrouw uit de

doopsgezinde familie Meringa en zou daarom net zo goed tot het ‘oude’ geld gerekend kunnen

worden.

923. Tot de familiegroep Van der Boogh behoorde lakenkoopman Teunis Freriks (1675-1747). De

familie Hesselink kan niet volledig als ‘nieuw’ geld worden aangemerkt. De Groningse stamvader

Willem Jacobs Hesselink (1648-1720) vestigde zich weliswaar pas in 1677 in de stad Groningen,

maar was door zijn huwelijk met Albertje Arends Block wel gelieerd aan de ‘oud’-geld familie

Block/Mabé.

Arend Willems Hesselink (1681-1754) werd voor zestien gulden getaxeerd. Lakenkooplieden

Jacob Willems Hesselink (1684-1768) voor veertien gulden, Jacob Derks Huizinga (1659-1736)

voor veertien gulden, diens schoonzoon, lakenkoopman Harmen Barlagen (1701-1764), werd al

één jaar na diens huwelijk voor tien gulden getaxeerd. Abraham Berends Hulshoff (1674-1759) en

Geert Gerrits van Olst (ca. 1670?-1736) eveneens voor veertien gulden. Strikt genomen vallen al

deze personen, op Arend Hesselink na, buiten de gedefinieerde groep van 16-22 gulden. Echter,

verdedigbaar is dat de economische positie van de op veertien gulden getaxeerde personen weinig

verschilde van iemand die al op leeftijd was en op zestien gulden werd getaxeerd.
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Medendorp en Van Olst.924Opmerkelijk is dat leden van de familie Hesselink niet

meer tot de hoogst aangeslagenen behoorden en de fabrikanten kennelijk in 1764

nog niet tot zodanige welstand waren gekomen dat zij de hoogste bijdragen

leverden.

Ten slotte was in 1810/11 de familie Modderman niet meer de rijkste familie

onder de Groninger Oude Vlamingen. De twee broers, Toncko en Jan, die zelfs tot

de rijkste bewoners van het gewest hadden behoord, waren overleden, voordat

genoemde kieslijsten werden opgemaakt. Hun kinderen waren ondertussen bij de

Waalse gemeente aangesloten. Ook twee grootondernemers, de broers Gerrit en

Berend van Olst Azn, waren inmiddels gestorven. Onder de hoogstaangeslagenen

van 1810/11 zijn hoofdzakelijk nog ‘nieuwe’ rijken te vinden: de familiegroepen

Hulshoff, Hesselink, Van Olst, alsmede de gezinnen van Mattheus Pieters Buiten-

werff (1767-1818) en Izaak Wopkes Gorter (1764-1831).925

IV.1.4. Tot besluit

Eind zeventiende eeuw namen Groninger Oude Vlamingen en leden van de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen economisch een machtiger positie in de

stedelijke samenleving in, dan leden van andere minderheidskerken, zoals luthera-

nen, Joden en Franse walen. Lutheranen leden hoofdzakelijk een pover bestaan als

garnizoenssoldaten of als kleine ambachtslieden. Joodse ambachtslieden of indu-

striëlen ontbraken vrijwel geheel. Vergeleken met de Groninger Oude Vlamingen

telden de Verenigde Waterlanders en Vlamingen verhoudingsgewijs meer gegoede

lieden in 1700. In de eerste helft van de achttiende eeuw keerde dat om, al was dat

nog niet te danken aan Groninger Oudvlaamse fabrikanten. In 1764 leverden zij

bijvoorbeeld nog niet de hoogste bijdragen voor het predikantenfonds. Vooral in de

tweede helft van de achttiende eeuw ontstegen de Groninger Oude Vlamingen in

rijkdom de leden van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen en die van de andere

minderheidskerken. De economische machtspositie van katholieke stadsinwoners

924. Tot de familiegroep Van Calcar kunnen worden gerekend de wed. Barlagen-van Calcar met haar

zusters de wed. Arkema-van Calcar en Trijntje Jans van Calcar gehuwd met Jan Jacobs Hesselink

(1719-1781). Tot familiegroep Hulshoff: Berend Abrahams Hulshoff (1706-1793) en diens schoon-

zuster de wed. Izaak Abrahams Hulshoff. Tot de familiegroep Houttuijn: de broers Popke Berends

Houttuijn (1714-1780) en Cornelis Berends Houttuijn (1711-1790). Tot familiegroep M(i)edema/

Medendorp: Izaak Alles Miedema (1696-1781). Tevens kan hiertoe gerekend worden Pieter

ArendsVolmer, hij was namelijk een (half-)broer van Klaas Gerrits Bleeker die gehuwd was met

Eefje Alles Medendorp (1731-1776). Ten slotte wordt gerekend tot de familiegroep Van Olst:

Arend Geerts van Olst (1705-1781) en diens broer Berend Geerts van Olst (1702-1772).

925. Tot de familiegroep Hulshoff konden toen worden gerekend: Abraham Berends Hulshoff (1737-

1813) en de broers Teunis Izaaks Hulshoff (1743-1817) en Abraham Izaaks Hulshoff (1735-1821).

Tot de familiegroep Hesselink behoorden toen: Derk Jacobs Hesselink (1750-1809), Jacob Jacobs

Hesselink (1748-1819) en Gilles Menalda (1766-1854), gehuwd met Janneke Alberts Hesselink

(1771-1855). Ten slotte behoorden toen tot de familiegroep Van Olst: Arend van Olst Bzn (1746-

1826) diens aangehuwde neef Izaak van Delden (1742-1819), gehuwd met Menje van Olst (1735-

1807).
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nam in de achttiende eeuw af, terwijl die van de Groninger Oude Vlamingen juist

toenam, ondanks hun verminderende aantal.926

Eind zeventiende eeuw bezaten gereformeerden een economische sterke

machtspositie ten opzichte van doopsgezinden. Zij waren getalsmatig sterk in de

meerderheid. In 1730 stond de gemiddelde Groninger Oude Vlaming er inmiddels

bovengemiddeld goed voor ten opzichte van de (overwegend gereformeerde)

stadsbevolking. Aan het einde van de achttiende eeuw was deze positie ten

opzichte van de gereformeerden vermoedelijk verder verbeterd door de toege-

nomen welstand van de doopsgezinde bovenlaag, zonder dat de rest van deze

doopsgezinde gemeente verpauperde. Een ongeveer gelijkblijvend deel van de

gemeente genoot bedeling aan het einde van de achttiende eeuw.

De economische machtspositie van doopsgezinden behorend tot de Vlaamse en

Zwitserse gemeente, was vergelijkbaar met lutheranen en Franse walen in de

achttiende eeuw.

Het kleine aantal familiegroepen dat in 1700 zowel bij de Verenigde Water-

landers en Vlamingen (Boelens, De Booser, Clemmius, Knars en Risemius) als bij

de Groninger Oude Vlamingen (Miedema, Mabé/Block, Meringa, Harckes/Tam-

mes) als rijkste beschouwd kan worden, behoorde over het algemeen tot het ‘oude’

geld. In de loop van de achttiende eeuw stierven deze families nagenoeg allemaal

uit, verhuisden in een enkel geval of gingen, ingeval van de families Boelens,

Clemmius en Modderman, over tot de gereformeerde of Waalse kerk. In 1800

bestond de rijke bovenlaag van beide gemeenten uit ‘nieuw’ geld, ofschoon zij,

vooral bij de Groninger Oude Vlamingen, door huwelijksbanden zeer nauw

verknoopt waren met de ‘oud’-geld families.

IV.2 Statuspositie van stad-Groninger doopsgezinden

‘in hetzelfde jaar, waarin door de komst der Franschen de Titel van Mijn Heer en

Mevrouw in dien van Burger en Burgeres veranderd werd, bekwam ik dus den

eernaam van Mijn Heer.’
927

Registers op belastingen geïnd wegens de eigendom van rijtuigen en paarden of

wegens het houden van dienstpersoneel, bieden kwantitatief onderzoeksmateriaal voor

een onderzoek naar sociale positie van bevolkingsgroepen. Een dergelijk onderzoek,

zoals in Amsterdam op basis van het belastingkohier van 1742, is voor het gewest Stad

en Lande onmogelijk.928 Voor het algemene belastingstelsel van Gogel (1805)

bestonden in het gewest geen heffingen op weelde in het algemeen.929 Dat boede-

linventarissen voor een dergelijk kwantitatief onderzoek niet geschikt zijn, bleek reeds.

Een andere mogelijkheid voor een vergelijkend onderzoek naar de statuspositie

van bevolkingsgroepen is een belastingstudie naar de kwaliteit van woonhuizen.

Volgens Hannes wijst de waarde van een woonhuis niet alleen op materiële

926. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 134-135.

927. Van den Hull, Autobiografie, 231.

928. Zie de hierboven aangehaalde: Oldewelt, Kohier.

929. Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 203.
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welstand, maar ook op de sociale status van de bewoners, eigenaar of huurder,

‘scheefwoners’ buiten beschouwing gelaten.930Personen die het hoogste belasting-

tarief betaalden wegens hun woning, zullen doorgaans ook een hogere sociale

positie hebben ingenomen dan een kamer- of kelderbewoner. Een straat met

voornamelijk panden vallend in het hoogste belastingtarief zegt iets over de

sociale status van de straat en zijn bewoners.

Voor de stad Groningen is onderzoek naar de woonkwaliteit mogelijk met behulp

van bewaard gebleven achttiende-eeuwse drekgeldenregisters. Het drekgeld, in de

huidige tijd reinigingsrechten genoemd, werd geïnd van alle ‘huisen, kaamers,

kelders en boovenwoningen in de stad Groningen’. De registers vermeldden de

verschuldigde bedragen, alsmede de namen van eigenaren.931Met behulp van het

drekgeldenregister zal hieronder de statuspositie van doopsgezinden ten opzichte

van de rest van de stadsbevolking worden bepaald en, voor zover mogelijk, de

sociale geleding binnen de twee grootste doopsgezinde gemeenten.932

De woonkwaliteit zal niet het enige bepalende criterium zijn geweest voor de

sociale positie van betrokkenen. In de achttiende eeuw werd bijvoorbeeld ook

grote waarde gehecht aan criteria waarin de traditie tot uiting kwam, zoals familie,

(aanspreek)titels, ereambten en levenswijze.933Voorts stond godsvrucht in aanzien:

een predikant, priester of vermaner in de familie verhoogde de status van de

familieleden. Het woonkwaliteitonderzoek wordt daarom aangevuld met een kort

onderzoek naar het gebruik van aanspreektitels en de aanwezigheid van vermaners/

diakenen binnen doopsgezinde families.

IV.2.1 Drekgeldenregister

Het oudste Groninger drekgeldenregister dateert uit mei 1765.934 In deze registers

werden de namen en bedragen aangetekend wegens de halfjaarlijks verschuldigde

bedragen. De aanslag werd vastgesteld na een ‘quotisatie’ van de panden, dat wil

930. J. Hannes, ‘De woning als statussymbool’, Tijdschrift voor geschiedenis 84 (1971) 361-364.

931. Blijkens een plakkaat van 24 april 1736 werd het drekgeld niet van ‘meijerlieden en huirders’

geïnd. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 61, neemt aan dat het drekgeld werd geïnd van de

bewoner in plaats van de eigenaar van het pand. In het geval van onderzochte doopsgezinden blijkt

het vrijwel steeds om eigenaren te gaan.

932. Van de Vlamingen en Zwitsers is dat onmogelijk, omdat lidmatenlijsten uit de achttiende eeuw

ontbreken. Ook het zogenaamde breukgeldenregister maakt (beperkt) kwantitatief onderzoek naar

sociale positie van de stadsbevolking mogelijk. Vanaf 1729 werd op last van de stedelijke overheid

voor iedere begrafenis na 11.30 uur een breuk (boete) van zes gulden verschuldigd. De ordonnantie

had tot doel om ordeverstoringen als gevolg van dronkenschap bij namiddagse begrafenismalen te

beperken. Of de breuk het gewenste resultaat behaalde, is onbekend. De ordonnantie leidde er in de

praktijk toe dat een begrafenis in de middag als statusverhogend werd beschouwd. Het deftigst was

een begrafenis in de avond. In de periode 1728-1736 vond dertig procent van de begrafenissen na

11.30 uur plaats. In 7,7 procent van de gevallen betrof het doopsgezinden, zij waren dus eerder

over- dan ondervertegenwoordigd, zie: RHC GrA, toegang 1329, inv. nr. 783.

933. Slicher van Bath, ‘Methodiek en techniek’, 153.

934. RHC GrA, ASSG, inv. nr. 161r, Kohier van het drekgeld aangelegd 1765. Zie voorts: P.J.C. Elema,

Huiseigenaren van de stad Groningen 1765. Groninger bronnen en toegangen 9 (Groningen 1995).
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zeggen na bepaling van de omvang.935 De belaste eenheden waren niet alleen

wooneenheden, ook over de eigendom van stallingen, pakhuizen en bedrijfs-

gebouwen was drekgeld verschuldigd. Het minimumtarief bedroeg per half jaar

twee stuivers voor een kelder of kamer.936 Niet alle kelders werden overigens

standaard voor het minimumbedrag aangeslagen. Tarieven wegens kelders onder

grotere panden, zoals aan de Grote Markt, konden oplopen tot vijf stuivers. Het

maximumtarief bedroeg vijfentwintig stuivers per half jaar. Een aantal overheids-

gebouwen, zoals het wijnhuis, het collectehuis en het Hof van Justitie, alsmede een

zestal particuliere woningen, werd voor hogere bedragen aangeslagen. In 1765 was

wegens het Provinciehuis, niet wegens het Prinsenhof van de stadhouder, het

hoogste tarief verschuldigd.937

In totaal werden 4.853 eenheden apart aangeslagen wegens het drekgeld in

1765. Het gemiddelde per (woon)eenheid verschuldigde drekgeld bedroeg slechts

zeven stuivers en twee plakken per half jaar.938 Van der Meer schatte het aantal

eenheden in 1785 op 4.300.939 Hij kwam tot deze schatting, omdat het drek-

geldenregister twee delen telde van in totaal 430 pagina’s en een voorschrift

bepaalde dat niet meer dan tien wooneenheden per pagina werden aangetekend.940

Zijn de heffingscriteria tussentijds gewijzigd, hield men zich in 1785 niet aan het

genoemde voorschrift of daalde het aantal belastingeenheden in een periode van

slechts twintig jaar met ruim tien procent? Dat laatste lijkt onwaarschijnlijk.

Van de 4.853 eenheden in 1765 werd 43,7 procent aangeslagen voor het

goedkoopste tarief van twee stuivers. Alle fiscale eenheden belast met twee tot en

met vijf stuivers vormden bij elkaar 61,1 procent van de aangeslagen eenheden.

Meer dan de helft van de stedelijke bebouwing behoorde dus tot het goedkoopste

belastingtarief. Van der Woud constateerde dat deze situatie in geheel Nederland

niet wezenlijk veranderd was aan het einde van de negentiende eeuw. Toen bestond

nog steeds de meerderheid van de woningen uit één- en tweekamerwoninkjes.941

Als een bezoeker in 1765 vanuit het noorden het oude stadscentrum binnen de

diepen naderde, werd hij eerst geconfronteerd met onaanzienlijke bebouwing. Hij

935. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 61.

936. Ibidem. Van der Meer noemt één stuiver het laagste tarief. Dat is niet het geval geweest in het

onderzochte jaar 1765.

937. Ieder halfjaar moest wegens het Provinciehuis drie gulden worden afgedragen tegenover twee

gulden voor het Prinsenhof: RHC GrA, ASSG, inv. nr. 161r, fol. 173 en 174.

938. De berekening van Van der Meer, Patriotten in Groningen, 61-62, moet abuis zijn. Hij komt op

jaarbasis op een gemiddelde opbrengst van één gulden, drie stuivers en twee plakken per (woon)

eenheid in 1787. Per half jaar zou dat elf stuivers en vijf plakken bedragen per (wooneenheid). Dat

is onmogelijk. Op pagina 61 stelt hij nog dat de tariefstructuur in 1787 niet afweek van 1765. De

discrepantie ontstaat waarschijnlijk, doordat Van der Meer in 1787 uitgaat van slechts 2.930 belaste

(woon)eenheden, terwijl hij in 1785 dat aantal nog schat op 4.300 stuks. In 1765 bedroeg het zelfs

4.853.

Eén stuiver was het equivalent van acht plakken.

939. De registers uit 1785 bestaan uit twee delen, samen 430 pagina’s, met op elke pagina, volgens

voorschrift, niet meer dan tien wooneenheden vermeld.

940. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 61 en 63. Het drekgeldenregister van 1787 had volgens

hem slechts 293 pagina’s, waardoor hij voor dat jaar slechts 2.930 eenheden telde. Deze

ongerijmdheden beïnvloeden sterk zijn bevindingen.

941. A. van der Woud, Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw

(Amsterdam 2010) 162.
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kon het centrum bereiken door een van de drie parallel aan elkaar gelegen

noordelijke toegangswegen te gebruiken: de Nieuwe Kijk in ’t Jat-, de Nieuwe

Boteringe- en de Nieuwe Ebbingestraat. Van deze drie was de Nieuwe Kijk in

’t Jatstraat de onaanzienlijkste: de straat bestond vrijwel uitsluitend uit goedkope

eenkamerwoninkjes. De Nieuwe Ebbingestraat was de voornaamste, eenkamer-

woninkjes ontbraken vrijwel geheel. Aan weerszijden van deze straat stond

omvangrijker bebouwing waaronder, naarmate de bezoeker de diepenring dichter

naderde, ook vele panden vallende onder de hoogste belastingtarieven. De Nieuwe

Boteringestraat zat daar tussen in. Eerst kwam de bezoeker vele eenkamerwo-

ninkjes tegen om pas dicht bij de diepenring aanzienlijker bebouwing aan te

treffen. Voor zover de zijstraten van deze drie toegangswegen al bebouwd waren –

grote delen van de noordelijke stadsuitleg waren in de achttiende eeuw onbebouwd

gebleven – stonden daar voornamelijk eenkamerwoninkjes. In één van deze

onaanzienlijke zijstraten, de Rozenstraat, bewoonde professor Petrus Camper

(1722-1789), de befaamde geneeskundige, ontleedkundige, fysioloog en antropo-

loog, sinds 1763 hoogleraar in Groningen, een pand dat voor het hoogste tarief

werd aangeslagen. Hij woonde als een van de weinigen in een uitgestrekt gebied

van eenkamerwoningen en (moes)tuinen.942

Een bezoeker die de stad via de twee zuidelijke stadspoorten (de Here- en

Oosterpoort) het stadscentrum naderde, deed vergelijkbare, eerste indrukken van

de stedelijke bebouwing op. Via de Here- en de Oosterstraat doorkruiste hij tot aan

het Zuiderdiep een gebied dat wemelde van gangen, stegen en straatjes met

eenkamerwoninkjes. Evenals de noordelijke stadsuitleg, uitgezonderd de Nieuwe

Ebbingestraat, werd dit gebied vooral bewoond door onvermogenden, kleine

ambachtslieden, dagloners en moeskers.

Zette de bezoeker vanuit het noorden of het zuiden zijn tocht naar het centrum

via de hoofdwegen verder voort, dan moet hem een groot contrast in de bebouwing

zijn opgevallen. Eenmaal aan het Lopende Diep in het Noorden of aan het

Zuiderdiep in het zuiden genaderd, zag hij de omvangrijkste panden van de

stad. In het noorden stonden net voor de Boteringebrug aan de Ossenmarkt en aan

de overzijde van het water in de Oude Boteringestraat vrijwel alleen maar

gebouwen vallend onder de hoogste belastingtarieven. Het Sichtermanhuis aan

de Ossenmarkt nz was voor het drekgeld zelfs hoger aangeslagen dan het

Prinsenhof van de stadhouder. Het Sichtermanhuis was voor het drekgeld het

duurste, particulier bewoonde pand van de stad in 1765. De Heere- en Oosterstraat

in het zuiden bood eveneens een voorname aanblik.

De panden met het hoogste tarief belast (voor 25 stuivers of meer per half jaar)

vormden slechts 7,3 procent van alle belaste (woon)eenheden.943 In totaal waren

dat 356 panden die tezamen 25,7 procent van het drekgeld opbrachten.

Zij stonden, behalve aan (vooral de oostzijden van) de Heere-, Oosterstraat en

weerszijden van de Oude Boteringestraat, voorts vooral rondom de Grote Markt,

942. Prof. Camper was niet de enige die een aanzienlijke woning in de periferie van de stad bewoonde.

Zo bewoonden een heer Gockinga, behorend tot de regeringselite van de stad, en de baronesse Van

Maneil elk een groot pand in een zeer eenvoudige omgeving, namelijk aan de Nieuweweg.

943. Slechts 356 panden werden voor 1,25 gulden of meer aangeslagen. De twee hoogste tarieven samen

(twintig en vijfentwintig stuivers) vormden samen 12 procent van de aangeslagen eenheden in 1765.
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de Vis- en genoemde Ossenmarkt, alsmede aan de Hoge der A. De sociale positie

van de bewoners van deze voorname straten en pleinen verschilden. De panden aan

de Hoge der A, bestaande uit grote woon- en (graan)pakhuizen, waren uitsluitend

in handen van kooplieden. Adel en regenten woonden daar niet. Op een enkele

uitzondering na stonden ook aan de noordzijde van de Vismarkt grote, voorname-

lijk door kooplieden bewoonde woon-/winkelpanden. De zuidzijde van de Vis-

markt had daarentegen een meer adellijk en patricisch karakter. Hier bezaten,

behalve een gezworene en een weduwe van een raadsheer, ook een drietal jonkers

een aanzienlijk pand in 1765.944De Groninger adel vertoefde niet alleen graag aan

de zuidzijde van de Vismarkt, ook aan de Grote Markt bezat een aantal van hen een

stadswoning. Leden van de zittende en oud-raad woonden met hun families vooral

in de voornoemde deftige toegangsstraten (Oude Boteringe, Heere- en Ooster-

straat), alsmede aan de Ossenmarkt. Van der Meer signaleerde dat de stedelijke

bovenlaag ook graag in de nabijheid van de Martini- en A-kerk woonde.945Gezien

de bebouwing in de noordelijke stadsuitleg hoeft het geen betoog dat dit niet het

geval was rondom de daar gelegen, derde gereformeerde hoofdkerk van de stad, de

Noorder- of Nieuwekerk.

In 1765 behoorde de woonkwaliteitspositie van Zwitserse doopsgezinden tot de

laagste van de stedelijke samenleving. De meeste traceerbare Zwitsers betaalden de

laagste drekgeldtarieven. Zij bewoonden doorgaans eenkamerwoningen die dicht

bij elkaar in de buurt gelegen waren. Na hun aankomst in de stad hadden ze een

Zwitsers buurtje gevormd in voornoemde Nieuwe Boteringestraat, in het arme,

verder van het centrum gelegen deel van de straat. Hier woonden in 1765

bijvoorbeeld Rudolph Leutscher, Joseph Anken, W. Crasser, alsmede Steven en

Abraham Lauffer. Een aantal Groninger Oude Vlamingen die zich vanaf 1711 bij

hen aansloten, zoals Abraham Stevens Cremer (1686-1749) en Jan Teunis ten Cate

(ca 1690?-1734), zocht niet alleen hun geestelijke, maar ook hun fysieke nabijheid.

Genoemde Abraham Cremer had, als zoon van een welvarende bierbrouwer uit

Deventer, eerst geprobeerd een bestaan als landbouwer op te bouwen aan het

Achterdiep te Sappemeer, waar ook veel van de Zwitserse geloofsgenoten waren

neergestreken. Na de mislukking van dit boerenbestaan in de jaren 1720-1722 trok

hij naar de stad Groningen en vestigde zich daar als apotheker in de Nieuwe

Boteringestraat. Evenals Jan Teunis ten Cate, conformeerde Cremer zich niet

helemaal aan zijn nieuwe geloofsbroeders. Beiden gingen namelijk wonen in het

aanzienlijker gedeelte van de straat, dichter bij de diepenring dat uitstraling genoot

van de prestigieuze Ossenmarkt.

Dat de Zwitserse vluchtelingen juist in de Nieuwe Boteringestraat neerstreken,

kwam omdat velen van hen voormalige bergboeren waren. Zij verdienden in de

stad als koemelker de kost. De onbebouwde percelen boden de benodigde ruimte

voor het houden van koeien. De Zwitserse vermaning was op loopafstand, net over

het diep, nabij de Oude Boteringestraat.

944. RHC GrA, ASSG, inv. nr. 161r, fol. 286-289, vermeldt generaal Lewe, de heer Clant van Hankema

en H.O. Piccard, heer van Slochteren. Gezworene Wolthers en de weduwe van raadsheer Tjaden

bezaten er eveneens elk een pand. Zie voorts: Elema, Huiseigenaren.

945. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 62.
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De woonkwaliteitspositie van de leden van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen verschilde aanzienlijk van de Zwitserse vluchtelingen. De helft van de

mannelijke lidmaten is te traceren in het drekgeldenregister van 1765.946 Gesteld

dat de onbekende helft uitsluitend eenheden van het minimumtarief van twee

stuivers bewoonde, dan was de gemiddelde drekgeldafdracht door mannelijke

leden van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen maar één stuiver hoger dan het

stedelijke gemiddelde per eenheid. Indien de niet te traceren mannelijke lidmaten in

panden woonden die behoorden tot de laagste tariefgroepen, blijkt het in totaal om 59

procent van de mannelijke lidmaten te gaan. Ook dat stemt overeen met de rest van

de stedelijke inwoners. De rest van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen

bewoonden daarentegen veel royalere panden dan de rest van de stadsbevolking.

Gemiddeld werden zij aangeslagen voor zeventien stuivers en drie plakken. Maxi-

maal vijf procent van de mannelijke lidmaten betaalde het hoogste tarief voor zijn

woning, maximaal twintig procent betaalde de twee hoogste tarieven. Deze uitkom-

sten liggen zeer ruim boven het stedelijke gemiddelde. De hoogstaangeslagenen

behoorden tot de families Cremer, Van Delden, Hesseling, Knijpinga en Swart.947

De hoogstaangeslagene leden van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen

bewoonden panden aan de noordzijde van de Vismarkt en in de Oosterstraat oz.948

Voorts waren ze te vinden in de Oude Boteringestraat oz, de Oude Ebbingestraat en

aan de Hoge der A.949 In 1765 woonden ze (nog) niet aan de Ossenmarkt, Grote

Markt of de Vismarkt zuidzijde.950Koekenbakker Roelof Ates Swart (gest. 1793)

en apotheker Abraham Deknatel (1711-1775) werden binnen hun gemeente voor

de hoogste totale som aangeslagen, elk voor één gulden en vijftien stuivers. Swart

betaalde wegens twee, Deknatel wegens vier panden.

Van de Groninger Oude Vlamingen is twee derde van de gehuwde mannen en

weduwen in het drekgeldenregister van 1765 met zekerheid te traceren.951 Onge-

huwde mannen en vrouwen zijn niet onderzocht, zij werden namelijk meestal niet

afzonderlijk in het drekgeldenregister genoemd. Gemiddeld droeg het getraceerde

946. Om te bepalen welke lidmaten van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen gemeente op het

drekgeldenregister van 1765 voorkomen, is gebruikgemaakt van de hierboven genoemde ledenlijst

uit 1752, alsmede het lidmatenboek vanaf 1700. Dat leverde in totaal, naar alle waarschijnlijkheid,

ongeveer 39 huishoudens van mannelijke lidmaten op. Geen van de weduwen is onder de hogere

tariefgroepen aangetroffen, vermoedelijk bewoonden ze vooral eenkamerwoningen.

947. De hoogstaangeslagenen waren: Jan van Delden (1700-1770), de weduwe Gerrit Lamberts Knijpinga

en haar zoon Lambert, Hindrik Gerrits Hesseling (ca. 1700?-1779), Roelof Ates Swart (ca. 1715?-1793)

en twee, niet aan elkaar verwante Cremers, te weten Pieter Jans Cremer en Pieter Jacobs Cremer.

948. Jan van Delden (1700-1770) woonde aan de Vismarkt. Pieter Jacobs Cremer (ca. 1710?-1779)

woonde in de Oosterstraat oz.

949. Hindrik Gerrits Hesseling (ca. 1700?-1779) woonde in de Oude Boteringestraat oz. Cornelis Jaijes

(gest. 1782), de weduwe van Gerrit Lamberts Knijpinga, alsmede haar (stief)zoon Lambert Gerrits

Knijpinga (ca. 1723-1781) woonden in de Oude Ebbingestraat. Pieter Jans Cremer woonde aan de

Hoge der A (in het gedeelte dat destijds werd aangeduid met Tussen de huizen)

950. Het onderzoek naar het jaar 1765 is een momentopname. Het verhult bijvoorbeeld dat de familie

Botterman tientallen jaren woonachtig was geweest aan de zuidzijde van de Vismarkt. Enige tijd na

het overlijden van Eppo Botterman in 1756 werd het familiehuis verkocht.

951. Gebruikt is de lidmatenlijst van 1760, alsmede de ledenlijsten van de daaropvolgende jaren, zie:

RHC GrA, DGG, inv. nrs. 4 en 5. In totaal zijn 66 huishoudens van gehuwde mannen en 27

huishoudens van weduwen nagezocht in het drekgeldenregister. In totaal zijn 62 met zekerheid

gevonden.
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deel zestien stuivers en zeven plakken wegens drekgeld af, vergelijkbaar met de

leden van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen en zeer ruim boven het

stedelijke gemiddelde. De weduwen droegen niet noemenswaardig minder af dan

de gehuwde lidmaten. Weduwen woonden dus niet kleiner. Indien de niet ge-

traceerde lidmaten allemaal eenkamerwoningen van twee stuivers hebben be-

woond (39,8 procent van de lidmaten), is het woonkwaliteitsgemiddelde van de

Groninger Oude Vlamingen nog steeds ruim vier stuivers boven het stedelijke

gemiddelde. Dit komt overeen met de geconstateerde economische machtspositie

in 1730.

Ruim 18,3 procent van de gehuwde mannelijke lidmaten en weduwen bewoon-

den panden behorend tot het hoogste tarief (tegen maximaal vijf procent van de

lidmaten van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen). De beide hoogste tarieven

samennemend (1 en 1,25 gulden) was dat zelfs meer dan een derde (tegen maximaal

twintig procent van de lidmaten van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen). De

meeste hoogstaangeslagenen behoren tot de familie(s)(groepen) Van der Boogh, Van

Calcar, Hesselink, Houttuijn, Hulshoff, Miedema/Medendorp, Modderman, Renge-

nier en Van Olst.952Voorts is een aantal gezinnen aan te wijzen.953

Bijna een vijfde van de gehuwde mannelijke lidmaten en weduwen bezat meer

dan één belaste eenheid in de stad en in die gevallen was dat meestal niet wegens een

kelder, bovenverdieping of (nabijgelegen) pakhuis. Niet zelden bezaten Groninger

Oude Vlamingen verschillende panden vallende in de hoogste tariefgroep. Onder de

Groninger Oude Vlamingen hadden Arend Geerts van Olst (1705-1781) en Mattheus

Jans van Calcar (1698-1778) het meeste onroerend goed in de stad in 1765, niet de

952. Tot de familiegroep Modderman behoorde de weduwe Harmen Alring-Modderman. Tot de

familiegroep Van Calcar behoorden: Mattheus Jans van Calcar (1698-1778), Jan Mattheussen

van Calcar (1731-1816), Willem Bolte, gehuwd met Martje Mattheussen van Calcar, Harmen

Barlagen (1701-1764), gehuwd met Fennigje Jans van Calcar, alsmede de weduwe Popke Stevens

van Delden-van Calcar.

Tot de familie Houttuijn behoorden: Popke Berends Houttuijn (1714-1780) en Popke Jans

Houttuijn (ca. 1710?-1788).

Tot de familiegroep Miedema/Medendorp behoorden: Izaak Alles Miedema (1696-1781),

Steven Gerrits Cremer, gehuwd met Aaltje Izaaks Miedema, Klaas Gerrits Bleeker (1734-1815),

gehuwd met Eefje Alles Medendorp, en zijn halfbroer Pieter Arends Volmer (1722-1781). Voorts

Waalke Jans Wildeveld en Gerrit Jans Pol, beiden gehuwd met een kleindochter van Derk Alles

(1639-1711).

Tot de familiegroep Rengenier wordt gerekend: Pieter Jacobs Saaxuma (1712-1797), gehuwd

met Trijntje Harmens Rengenier.

Tot de familie Hesselink behoorden: Jan Jacobs Hesselink (1719-1781), Jacob Jacobs

Hesselink (1723-1787) en Jacob Willems Hesselink (1684-1768).

Tot de familiegroep Van der Boogh kunnen worden gerekend: Frerik Freriks van der Boogh

(1722-1801), Teunis Derks van Delden (1737-1804) en Cornelis van Comen (ca. 1710?-1790),

gehuwd met Berendje Izaaks (dochter van Izaak Freriks).

Tot de familie Hulshoff behoorden: Berend Abrahams Hulshoff (1706-1793), Abraham Izaaks

Hulshoff (1735-1821) en de weduwe Izaak Abrahams Hulshoff (1708-1782).

Ten slotte behoorden tot de familie Van Olst: Arend Geerts van Olst (1705-1781) en Berend

Geerts van Olst (1702-1772).

953. Jacob Teunis ten Cate (1677/8-1769), Teunis Harms ten Cate (ca. 1712-1781), wed. Remmertje

Bakker-Scholtens, weduwe Simon Jans Blaupot, Cobe Jans Boon (ca. 1710?-1780) en Hindrik Geerts

Alring (ca. 1720?-1779). Ondanks toevallig dezelfde familienaam, hoort laatstgenoemde niet tot de

familiegroep Modderman. Hij was een zeer verre neef van de weduwe Alring-Modderman.
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gebroeders Toncko en Jan Modderman. Halfjaarlijks droegen Van Olst en Van Calcar

respectievelijk 4,55 gulden en 5,25 gulden af aan drekgeld. Van Olst bezat bijvoor-

beeld niet alleen een woon-/winkelpand met bovenwoning en kelder aan de Grote

Markt, maar ook een pakhuis aan de Hoge der A, een pand in de Heerestraat, een

pakhuis in Gelkingestraat en een kamer in de Jonkerenstraat. Van Calcar bezat

ondermeer drie panden vallende in het hoogste tarief aan de Hoge der A.

In woonlocatie onderscheidden de lidmaten van de twee grootste doopsgezinde

gemeenten zich niet wezenlijk van elkaar. De duurste panden van de Groninger

Oude Vlamingen stonden in dezelfde voorname straten als die van leden van de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen, doch zij waren oververtegenwoordigd aan

de Hoge der A. De ‘Mennistenhemel’ was immers een van Groninger Oudvlaamse

snit. Aan de Ossenmarkt en de zuidzijde van de Vismarkt woonden ze (nog) niet.

Wel bezaten Groninger Oude Vlamingen al panden aan de Grote Markt in 1765.954

Tot besluit

Figuur IV.3. toont de woonkwaliteitspositie van de stedelijke samenleving en die

van de twee grootste doopsgezinde gemeenten in de stad. De bovenste laag bestaat

uit de tariefgroepen van één gulden en meer. De derde laag bestaat uit de

tariefgroepen twee tot en met vijf stuivers. De tweede laag bestaat uit de rest.

Figuur IV.3. Woonkwaliteitspositie, gebaseerd op het drekgeldenregister uit 1765

12%

26,9%

61,1%

Totale stadsbevolking Groningen

20%

21%

59%

Verenigde Waterlanders en Vlamingen

34,4%

25,8%

39,8%

Groninger Oude Vlamingen

954. Teunis Harms ten Cate (ca. 1712-1781) bezat er twee aan de westzijde achter het wijnhuis, Van

Delden één aan de zuidzijde.
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De Verenigde Waterlanders en Vlamingen kenden mogelijk geen bedeelden, maar

wel armen die eenkamerwoningen bewoonden.955Bij de Groninger Oude Vlamingen

blijkt het percentage bedeelden ongeveer samen te vallen met de eigenaren/bewoners

van eenkamerwoningen.

Binnen de stedelijke samenleving was sprake van een grote tegenstelling in

woonkwaliteit in 1765. De meerderheid van de bevolking leefde in eenkamer-

woningen en kelders, een kleine minderheid bewoonde de duurste panden. De

gemiddelde woonkwaliteitpositie van lidmaten van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen kwam het meest overeen met de rest van de stadsbevolking, al is

binnen deze denominatie sprake van een naar verhouding bredere bovenlaag.

De Groninger Oude Vlamingen staken zowel tegenover de rest van de stad als

tegenover de Verenigde Waterlanders en Vlamingen gunstiger af. Zij hadden in

1765 een – naar verhouding – zeer brede bovenlaag. Het percentage lidmaten van

de Groninger Oude Vlamingen dat in armoediger woonomstandigheden verkeerde,

was substantieel kleiner dan de rest van de stadsbevolking. Binnen de gemeente is

wel sprake van een grotere tegenstelling dan bij de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen. De groep aan de top was bijna even groot als die aan de onderkant. De

bovenlaag van de Groninger Oude Vlamingen investeerde, vaker dan die van de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen, op grotere schaal in panden in de stad.

De Zwitserse doopsgezinden weken naar onderen af van de rest van de

stadsbevolking en de overige doopsgezinde denominaties. Zij bewoonden vrijwel

uitsluitend eenkamerwoningen.

IV.2.2 Aanspreektitels

De sociale status van personen in de achttiende-eeuwse samenleving in het gewest

Stad en Lande valt mede te ontlenen aan het gebruik van (aanspreek)titels.956

Veruit het grootste deel van de (stads)bevolking werd zonder enige aanspreektitel

genoemd in officiële documenten. Alleen vrouwen van jonkers en regenten werden

vermeld als ‘mevrouw’. De aanduidingen ‘de Heer’ of ‘Mijn Heer’ waren alleen

voorbehouden voor de mannen uit deze kringen, (me)juffrouw en ‘monsieur’

alleen voor gehuwde vrouwen en hun mannen die vlak daaronder op de sociale

ladder stonden. Feenstra koppelt de aanspreektitels ‘(me)juffrouw’ en ‘monsieur’

aan personen uit de door hem als ‘subelite’ aangeduide groep, de groep die de

levensstijl van het patriciaat kopieerde, zonder daarvan deel uit te maken.957

Ongehuwde vrouwen uit zowel deze hogere als hoogste sociale lagen werden

als ‘juffer’ omschreven. De aanspreektitel ‘madame’ was niet gebruikelijk in de

stad Groningen.958

955. Dat zou geconcludeerd kunnen worden uit figuur IV.2. (Gelaagdheid in de economische machts-

posities van doopsgezinde denominaties in de stad Groningen, gebaseerd op de heffing van het

wachtgeld in 1700).

956. Zie voor dit gewest: Feenstra, Spinnen in het web, 239.

957. Feenstra, Spinnen in het web, 239.

958. In zijn memoires merkte Gillis Mesdag (1846-1941) op dat in de negentiende eeuw in de stad de

commissionairs van de boeren met ‘jij’ werden aangesproken, de kooplieden op de korenbeurs

daarentegen met ‘u en mijnheer’. Mesdag noemde het ‘een dwaas en belachelijk onderscheid’, zie:
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Hoe anders was dat in Parijs rond 1760. Tijdens zijn studie daar merkte de stad-

Groninger doopsgezinde student Matthias van Geuns (1735-1817) (afb. 11 en 89)

verbaasd op dat ieder de titel van ‘monsieur’ toe kwam, tot aan de geringsten toe,

zelfs aan de knechten die achter de tafel dienden in tegenwoordigheid van hun

heer. Hij berichtte:

‘Myn waschvrouw zou met verontwaardiging op den botterik neerzien, zo ik haar

anders als madame heette.’
959

Aan het onderscheid tussen de aanspreektitels ‘Mijn Heer’ en ‘monsieur’,

‘mevrouw’ en ‘(me)juffrouw’ kwam in de stad Groningen voorlopig een einde

in de Franse tijd met de introductie van de aanduiding ‘Burger(es)’, zoals Willem

van den Hull spijtig noteerde.

Van den Hull was in Haarlem geboren als een zoon van een brievenbesteller en

behoorde derhalve daar niet tot de hogere burgerij, evenmin in Groningen, waar hij

werkte als Franse onderwijzer. Zijn leerlingen kwamen wel uit dat milieu, zij

spraken hem aan met ‘Mijn Heer’. Van den Hull keek daarvan op. Hij schreef:

‘voordat ik daaraan gewend was, meende dat men mij voor de fop hield. Want

welk een onderscheid tusschen deezen eernaam en dien van Willem’.

Maar, zo vervolgde hij teleurgesteld:

‘in hetzelfde jaar, waarin door de komst der Franschen de Titel van Mijn Heer en

Mevrouw in dien van Burger en Burgeres veranderd werd, bekwam ik dus den

eernaam van Mijn Heer.’
960

Nadat de nieuwe aanspreektitels Burger en Burgeres in onbruik raakten, herleefden

de oude. De opgelegde gelijkheid had te kort geduurd om standsverschillen te

elimineren. Het subtiele onderscheid tussen ‘Mijn Heer’ en ‘Monsieur’ was nadien

wel iets vervaagd: doopsgezinde mannen die zeker niet tot het raadscircuit

behoorden, werden bijvoorbeeld sedertdien ook af en toe als ‘Heer’ aangeduid.961

De overgrote meerderheid van de stadsbevolking ging ook na de Franse tijd echter

nog steeds zonder aanspreektitel door het leven.

RHC GrA, FM, inv. nr. 206, Memoires van Gilles Mesdag betreffende zijn jeugd in Groningen en

zijn opleiding te Amsterdam.

Nog tot diep in de twintigste eeuw werd op het Groninger en Drentse platteland een standsverschil

aangegeven met de aanspreektitels ‘vrouw’, ‘mevrouw’ en ‘mijnheer’. Ook was het toen nog

gebruikelijk dat eenzelfde vrouw in hogere sociale kringen met mevrouw werd aangesproken, terwijl

zij in lagere sociale kringen slechts met juffrouw werd aangesproken: vriendelijke mededeling mevr.

mr. T.H.M. Flik, auteur van onder andere de rechtshistorische studie De snik van Kiel-Windeweer,

ofwel het Kielster veer 1798-1949, als een voorbeeld van de Veenkoloniale Trekschuitvaart (Bedum

2003).

959. Sypkens Smit, Leven en werken, 524.

960. Van den Hull, Autobiografie, 231.

961. Bijvoorbeeld: Hindrik Popkes van Delden (1743-1780) in: RHC GrA, RA, III-x-213, fol. 99vo, 2

september 1803, Groningen. Hindrik Bolte Wzn, Arend van Olst en Izaak van Delden (1742-1819)

in: RHC GrA, RA, III-x-223, fol. 16vo, 25 mei 1808, Groningen.
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Doopsgezinden en aanspreektitels

Groninger Oude Vlamingen werden pas vanaf omstreeks 1770 regelmatiger met

de aanspreektitels ‘monsieur’, ‘(me)juffrouw’ of ‘juffer’ aangeduid in officiële

documenten, daarvoor slechts incidenteel en dan vooral leden van de families

Modderman en Alring. In 1723 werd houtzager en koopman Jan Popkes Houttuijn

(ca. 1672-1751) bij het opstellen van de huwelijksvoorwaarden van zijn dochter

Geertje (1701-1761) met Mattheus Jans van Calcar (1698-1778) aangeduid als

‘monsieur’. Een aantal jaren later, in 1733, genoot azijnmaker Harmen Geerts Alring

(ca. 1702-1761) dezelfde eer, toen hij zijn schoonzuster Ettje Derks Modderman

vertegenwoordigde bij de commissarissen tot de huwelijkszaken wegens haar

voorgenomen huwelijk met Jan Tonckes Modderman.962 Alrings schoonvader,

Derk Jans Modderman (1668-1743) werd in datzelfde jaar eveneens als ‘monsieur’

aangeduid door de commissarissen tot de huwelijkse zaken.963Uit het gebruik van

aanspreektitels mag worden afgeleid dat de families Alring en Modderman al vóór

1750 tot de hoge burgerij werden gerekend in regentenkringen, de groep waaruit de

commissarissen tot de huwelijkse zaken werden gerekruteerd.

De Alrings en Moddermannen behoorden op dat moment zeker niet tot het

patriciaat. Het tweede huwelijk van de eerder genoemde Ettje Modderman met

H.C. Hoising zorgde daarom voor problemen op het terrein van aanspreektitels.

Hoising werd namelijk altijd met ‘Mijn Heer’ aangeduid, zijn eerste vrouw, J.J.S.

Douglas, met ‘Mevrouw’.964 Hoising had de ambachtsheerlijkheid Herpt in leen

gehad en behoorde tot het stedelijke patriciaat. Hij was één van de hoofd-

participanten van de WIC, kamer Stad en Lande, boekhouder van het Heilig

Geestgasthuis, alsmede ouderling van de Martinikerk.965 Het verschil in sociale

positie tussen de echtelieden Hoising en Modderman kwam tot uitdrukking in hun

mutueel testament: hij werd met ‘De Heer’ aangeduid, zijn rijke, zo niet veel

rijkere, echtgenote slechts met ‘vrouw’.966

Na circa 1770 werden voor Groninger Oude Vlamingen vaker aanspreektitels

gebruikt. Het ging dan vrijwel steeds om leden uit de families Van Delden,

Hesselink, Hulshoff, Miedema/Medendorp, Modderman en Van Olst.967

In tegenstelling tot de Groninger Oude Vlamingen waren vanaf de eerste

decennia van de achttiende eeuw aanspreektitels al zeer gebruikelijk bij verschil-

lende families die tot de Verenigde Waterlanders en Vlamingen behoorden. De

‘monsieurs’ en ‘(me)juffrouwen’ behoorden in die tijd vrijwel uitsluitend tot de

962. RHC GrA, BS, inv. nr. 178, Ondertrouwboek, fol. 4, 24 januari 1733, Groningen.

963. Ibidem, fol. 3, 10 januari 1733, Groningen (Arend van Olst en Grietje Stoffers).

964. Bijvoorbeeld: RHC GrA, toegang 1329, Diaconie van de Hervormde Gemeente te Groningen (1),

1521-1968, inv. nr. 954, ‘Regester van Lijcklakens’, fol. 954, fol. 75, 4 november 1754, Mevrouw

J.J.S. Douglas, vrouw van de Heer H.C. Hoising.

965. Van Winter, De Westindische Compagnie, 179 en A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden.

Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814 (Assen/Amsterdam 1977) 903.

966. RHC GrA, RA, III-ij, 26 juni 1761, Groningen: testament van H.C. Hoising en Ettje Derks

Modderman. Feenstra, Spinnen in het web, 239, haalt een vergelijkbaar geval van statusverschil

aan. Jonker Eilco Onsta Tjarda van Starkenborgh (1697-1750) huwde met een niet-adellijke dame

die in archivalia eveneens met ‘vrouw’ in plaats van ‘mevrouw’ werd aangeduid.

967. De familie Alring was inmiddels uitgestorven, de familie Houttuijn werd niet meer als zodanig

aangeduid.
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families De Booser, Deknatel, Van Delden, Denijs en Knijpinga. In de tweede helft

van de achttiende eeuw kwamen daar de families Van Geuns en Van Bergen bij.

Er zijn in de gehele achttiende eeuw geen aanspreektitels gebruikt voor

Zwitserse doopsgezinden in de stad.968

IV.2.3 Vermaners, diakenen en Oudsten

In 1725 brachten de mannelijke lidmaten van de gemeente van Groninger Oude

Vlamingen hun stem uit om twee nieuwe vermaners te kiezen.969Op 29 broeders,

een derde van de mannelijke lidmaten, werd één of meer stemmen uitgebracht.

Kleermaker Laurens Warners Nordena (1685-1757) en lakenkoopman Jacob

Willems Hesselink (1684-1768) werden met grote meerderheid verkozen. De

uitverkiezing van een eenvoudig kleermaker tot vermaner lijkt op een egalitaire

structuur te wijzen. Minder dan de helft van de uitgebrachte stemmen ging naar

mannen die tot de meest vermogende lieden van de gemeente gerekend moesten

worden op dat moment.970 Mits kiezers overtuigd waren dat iemand over de

vereiste kwaliteiten beschikte, kon ieder gehuwd mannelijk lidmaat, zonder

aanzien des persoon, tot vermaner worden uitverkozen. De lekenvermaner was

in beginsel primus inter pares onder de broeders. Gezag moest hij verdienen door

de wijze van taakinvulling en levenswijze.971 Pas met de intrede van de gestu-

deerde predikant lijkt een verschil te ontstaan in sociale status tussen de predikant

en zijn gemeente: hij had als een van de weinigen gestudeerd en was (meestal)

afkomstig uit een gegoede familie.972 Net als bij de gereformeerde kerk werd het

Woord voortaan door gestudeerde zonen uit de hogere burgerij verkondigd.

Warners’ verkiezing vormde echter de uitzondering die de hoofdregel beves-

tigde. Al in het midden van de zeventiende eeuw was helemaal geen sprake meer

van een egalitaire gemeentestructuur. Ondanks de verkiezingen waren diakenen en

vermaners vrijwel uitsluitend afkomstig uit (dezelfde kring van) gegoede families.

968. Behalve de wachtgeldlijst van 1700, is van de Vlaamse gemeente geen jongere ledenlijst bekend.

De welvaart van leden van de Vlaamse gemeente bleef ver achter bij de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen, alsmede bij de Groninger Oude Vlamingen, zie par. IV.1.2. Het ligt daarom niet voor de

hand dat de aanspreektitels voor Vlaamse doopsgezinden zijn gebruikt.

969. RHC GrA, archief 1425, DGG, inv. nr. 2, Lijsten met uitslagen van de verkiezing tot oudste, dienaar in

het woord, diaken en opziener. Uit het document wordt niet duidelijk volgens welke regels de

verkiezing verliep. Nogal wat stemmers brachten namelijk verschillende stemmen uit. In totaal werden

212 stemmen uitgebracht door 88 verschillende personen. Dat kunnen geen stemmen bij volmacht zijn

geweest, omdat de gemeente niet veel meer mannelijke leden telde op dat moment. In 1729 waren dat

er namelijk ongeveer negentig. Mogelijk zijn er meer stemronden gehouden.

970. Deze elf zijn: Pieter Derks Medendorp, Izaak Alles Miedema, Frerik Freriks, Toncko en Derk Jans

Modderman, Abraham Berends Hulshoff, Jacob Willems Hesselink, Geert Gerrits van Olst, Berend

Popkes Houttuijn, Gerrit Mattheussen van Calcar en Derk Jans Backer, zie par. IV.1.

971. In uitzonderlijke omstandigheden kon een vermaner zijn functie verliezen. Derk Jans Backer (1670-

1761) was in 1706 tot vermaner verkozen en nog datzelfde jaar gevraagd terug te treden vanwege

verschil in schriftuurlijke opvattingen, zie: RHC GrA, DGG, particulier aantekenboek Jacob Derks

Huizinga, fol. 194-195 (reeds vermist in 1970). In 1725 genoot Backer zoveel vertrouwen dat hij tot

de zes mannen behoorde die de meeste stemmen verwierven.

972. Zie par. III.7.
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Gegoedheid van een kandidaat-diaken gaf vertrouwen dat hij ook verstandig met

de gemeentefinanciën om kon springen. Bij de twee grootste doopsgezinde

gemeenten bleef de vervulling van de functie van diaken doorgaans in handen

van dezelfde gegoede families. De belangstelling van gegoede doopsgezinden voor

de positie van diaken verslapte dus niet, zoals bij gereformeerden in de loop van de

achttiende eeuw. Voor toekomstige bestuurders werd het namelijk onaantrekkelijk

om de functie van diaken, als opstapje naar een regeringsfunctie, te vervullen,

omdat in de loop van de eeuw de stadsregering uit een steeds kleinere kring werd

aangevuld.973Voor doopsgezinden was dat tot 1795 een irrelevante factor.

Bij de verkiezing van vermaners heeft de omvang van het privévermogen

eveneens een rol gespeeld. Een uitverkiezing tot vermaner mocht niet geweigerd

worden; een kiezer realiseerde zich waarschijnlijk wat hij de uitverkozene

financieel aandeed. De taakuitoefening drukte op diens verdiencapaciteit, een

vermaner werd namelijk niet bezoldigd.974 De aanschaf van benodigde theologi-

sche boeken zorgde voor een extra aanslag op zijn vermogen. Zo zag Hindrik

Pieters Swart uit Neustadt-Gödens (Oost-Friesland) zich geconfronteerd met de

financiële consequenties van zijn uitverkiezing tot vermaner in 1756. Swart richtte

daarom een verzoek aan zijn gemeente. Hij stelde dat

‘hy eerst nieuwelijks in huyshoudinge getreeden, niet wist hoe zyn kostwinninge

sou gaan, en in (dien: MK) die niet voordeelig zynde, oft niet bestaanbaar

konnende leeven zoude hem (de uitverkiezing: MK) seer drukken.’

Hij verzocht

‘dat men hem geen onmoogelyke last op leggen wilde.’
975

Swart had daarom twee wensen die werden ingewilligd: de gemeente zou een

knecht gaan betalen om zijn werk over te nemen als hij met de predikdienst bezig

was en de gemeente stelde hem boeken ter beschikking.

De noodzakelijkheid van een zekere financiële welstand om als vermaner en

diaken te kunnen functioneren, verklaart evenwel niet geheel dat in de twee grootste

doopsgezinde gemeenten van de stad beide functies onevenredig vaak door leden uit

dezelfde families werd vervuld. In beide gemeenten hadden een paar families deze

functies aan zich weten te trekken, ofschoon er meer gegoede families waren. Dat

wijst op een sociale ongelijkheid binnen de gemeente. De verkiezingen waren

helemaal niet zo egalitair als ze lijken. De eenvoudige kleermaker die vermaner

werd, vormde de uitzondering die de hoofdregel bevestigde.

Vermaners als Derk Alles (1639-1711) en diens zoon Alle Derks (1670-1733),

beiden tevens Oudste bij de Groninger Oude Vlamingen, bouwden zoveel gezag op,

zowel binnen als buiten de eigen gemeente, dat dit afstraalde op hun naaste

973. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 133.

974. Bij de Groninger Oude Vlamingen genoot de eerste lekenvermaner pas vanaf 1772 een jaarlijks

traktement van achthonderd gulden, zie par. IV.1.

975. UBA, HS 65-100.
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familieleden en hun uitverkiezing voor functies binnen de gemeente vergemakke-

lijkte.976

Al in de zeventiende eeuw waren de functies van vermaners en diakenen bij de

Groninger Oude Vlamingen hoofdzakelijk in handen van de ‘oud’-geld families

Block/Mabé (in vrouwelijke lijn voortgezet door Hesselink) en M(i)edema/Mede-

ndorp.977 In de achttiende eeuw kwam daar nog bij de ‘nieuw’-geld familie Van der

Boogh.978 De helft van de bekende vermaners en diakenen uit de zeventiende en

achttiende eeuw stamden uit genoemde familiegroepen.

Verkiezing van vermaners en diakenen bij de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen in de stad verliep volgens een vergelijkbaar patroon. Ook zij waren

vrijwel altijd uit gegoede kring afkomstig. De familie De Booser wist de vervulling

van deze functies in grote mate aan zich te trekken. In de achttiende eeuw was de

helft van de diakenen uit deze familie afkomstig.979 Zo waren zelfs vanaf 1776

zowel de vermaner als drie van de vier functionerende diakenen elkaars zwager.980

976. Dat diakenen en vermaners een voorname positie innamen binnen hun gemeente blijkt ook daaruit

dat ze bij de Verenigde Waterlanders en Vlamingen eigen kerkbanken bezaten, zie: RHC GrA,

DGG, inv. nr. 1321.

977. Tot de families Block/Mabé/Hesselink kunnen worden gerekend: Jan Arends (Block) (1586-1635),

diens zwager Jan Jans Mabé (gest. 1638), alsmede vermaner en Oudste Arend Jans Block (1610-

1679) (zoon en neef van voornoemden). Arends schoonzoon Willem Jacobs Hesselink (1648-1720)

was vermaner. Diaken Berend Feddes (1625-1692) was gehuwd met de weduwe van Arends broer

Egbert Jans (1619-1654). Diaken Hindrik van Calcar (ca. 1649?-1694) was gehuwd met een

dochter van genoemde Egbert Jans. Vermaner Fedde Idskes (1660-1693) was weer een kleinzoon

van zijn gelijknamige grootvader die gehuwd was geweest met Egbertje Jans Mabé (gest. 1662-66).

De vermaners Jacob Willems Hesselink (1684-1768) en Willem Arends Hesselink (1707-1768)

waren respectievelijk zoon en kleinzoon van voornoemde Willem Jacobs Hesselink. Eind acht-

tiende eeuw waren nog eens drie nazaten Hesselink diaken, zie bijlage 4.

Tot de familie M(i)edema/Medendorp kunnen worden gerekend: vermaner en Oudste Derk

Alles (1639-1711), diens (schoon-)zonen de vermaner en Oudste Alle Derks (1670-1733), diaken

Pieter Derks (1677-1737), diaken Joris Simons (gest. 1740), gehuwd met Catalijntje Derks, en

vermaner Egbert Pieters, gehuwd met de weduwe van Reinder Derks. Voorts de zoon van Alle

Derks, diaken Izaak Alles Miedema (1696-1781), vermaner Alle Pieters Medendorp (ca. 1705-

1756) (zoon van voornoemde Pieter Derks), diaken Klaas Gerrits Bleeker (1734-1815), gehuwd

met Eefje Alles Medendorp, en diens halfbroer Pieter Arends Volmer (1722-1781).

978. Vermaner Teunis Freriks (1675–1747), diens broer diaken Frerik Freriks van der Boogh (1685-

1746), diens zoon vermaner Frerik Freriks van der Boogh (1722-1801) en diaken Teunis Derks van

Delden (1737–1804), kleinzoon van voornoemde Teunis Freriks.

979. Hiertoe kunnen gerekend worden: diaken Jan de Booser (1634-1714), zijn schoonzoon, diaken

Izaak van Delden (1664-1728), Jans kleinzonen diaken Jan van Delden (1700-1770), diaken Gerrit

Lamberts Knijpinga (ca. 1695?-1752) en Frederik de Booser (1696-1757). Voorts de aangehuwde

kleinzonen van genoemde Jan de Booser: vermaner Jacobus Rijsdijk (1694-1744), gehuwd met

Henrica van Delden, en Abraham Deknatel (1711-1775), gehuwd met Sara de Booser. Laatst-

genoemden waren weer de (schoon-)ouders van de vermaner Egbertus Hoekstra en van de drie

diakenen Willem Deknatel (1745-1817), Jan Simons Blaupot (ca. 1743-1813) en Pieter van Bergen

(1744-1816).

980. Pas in 1829 werd dat verboden. Niemand mocht vanaf dat jaar diaken worden als een vader, broer

of zwager van betrokkene in de kerkenraad zitting had, zie: SAA, VDGA, inv. nr. 1387,

Aantekeningen door ds J. Huizinga uit de notulen van de doopsgezinde gemeente Groningen

over 1810-1846.
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De overige vermaners en diakenen waren afkomstig uit gegoede kooplieden-

families Botterman en Denijs.981

Het voorgaande bevestigt de door Zijlstra gesignaleerde olichargisering van het

doopsgezinde kerkbestuur vanaf de zeventiende eeuw.982 Hajenius nam dezelfde

ontwikkeling waar in de stad Utrecht.983

IV.2.4 Verdeftiging: familiebesef en standsbesef

Het patriciaat in de Republiek verdeftigde in de zeventiende eeuw.984 Ook in de

stad Groningen. Het kopieerde de leefwijze van adel. De zich daar weer onder

bevindende, sociale laag spiegelde zich weer aan het patriciaat, daarbij geholpen

door een financiële welstand die niet voor hen onder hoefde te doen. Feenstra

neemt deze ontwikkeling bij de subelites in het gewest Stad en Lande voor het

eerst waar in de achttiende eeuw.985

Dat stad-Groninger doopsgezinden in materiële zin hun patricische stadgenoten

begonnen na te volgen, bleek al.986 Dat doopsgezinden eveneens verhoogde

belangstelling voor hun familiegeschiedenissen begonnen te tonen, blijkt uit het

tezelfdertijd aanleggen van familieregisters.987 Voor adellijke families was een

overzicht van adellijk voorgeslacht van nut voor toelating tot een ridderschap. Voor

patricische families dienden familieregisters ter bevestiging van voornaamheid en

respectabele afkomst. Voor doopsgezinde families was dat binnen hun sociale

kring eveneens van belang. De afstamming van een zestiende-eeuwse doperse

martelaar was steeds mondeling overgeleverd. Het herinnerde de nazaten aan

standvastigheid in geloof en droeg tegelijkertijd bij aan de doopsgezinde identiteit

van de familie. Zo mogelijk werd de familierelatie met deze vroeg doperse periode

versterkt door voorwerpen. De nazaten van martelares Mayken Boosers (ca. 1532-

1564) gaven, van grootvader op gelijknamige kleinzoon, het onooglijke ver-

droogde peertje door dat Boosers tijdens haar gevangenschap aan haar vijfjarig

zoontje had meegegeven.988De aanleg van familieregisters maakte het eenvoudiger

om deze kennis van voorzaten door te geven. De registers konden nog een derde

981. Bij de Oude en Nieuwe Zwitsers was minder sprake van een monopolie door bepaalde families op

de benoeming van vermaners en diakenen. De familie Leutscher leverde slechts twee vermaners in

de achttiende eeuw.

982. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, 441.

983. Hajenius, Dopers in de Domstad, 68.

984. Zie bijvoorbeeld Kooijmans, Onder regenten, 210 en Prak, Gezeten burgers, 261.

985. Feenstra, Spinnen in het web, 27.

986. Zie par. III.5. en par. III.6.

987. Al in 1866 wees J.G. de Hoop Scheffer op deze familieregisters als kostbare bouwstoffen voor de

doopsgezinde geschiedenis, zie: J.G. de Hoop Scheffer, ‘Het geslacht Sleutel’, Doopsgezinde

bijdragen 6 (1866) 51-90.

988. Het peertje wordt bewaard in Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bibliotheca Mennonitica.

Blijkens een notitie van de hand van de stad-Groninger zilversmid Jan de Booser (1634-1714)

had hij het peertje van zijn grootvader J(oh)an(nes), ook wel Hans, de Booser gekregen. In 1767

was het voorwerpje eigendom van diens kleinzoon Jan van Delden (1700-1770), zie: NA, CVD,

inv. nr. 7, Geslagtboekje van vader Izak van Delden en moeder Sara de Bozer, opgesteld 28 mei
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functie hebben: in een tijd van huwelijksendogamie verstrekten zij als een soort

Almanach de Gotha de nodige inlichtingen over potentiële huwelijkskandidaten.989

Voor de aanleg van de eerste achttiende-eeuwse doopsgezinde familieregisters

werd gebruikgemaakt van losse aantekeningen in familiebijbels en aantekeningen-

boekjes. Deze aantekeningenboekjes werden in de zeventiende eeuw veelvuldig

bijgehouden door brede lagen van de bevolking in de Republiek, ook door

vrouwen.990 In deze boekjes werden niet alleen geboorten en overlijdens aange-

tekend, maar ook belangrijke gebeurtenissen. Voor zover deze bronnen onvol-

doende materiaal opleverden, werden voor de aanleg van geslachtsregisters actief

naaste familieleden geraadpleegd voor het inwinnen van inlichtingen. Vrouwelijke

familieleden namen het vervaardigen van deze geslachtsregisters serieus ter hand.

In 1728 liet M. Teyler-van Geleyn al een stamboom van de familie Teyler in druk

verschijnen.991 In Groningen maakte bijvoorbeeld Johanna van Delden (1704-

1782) een register voor haar broer.992Ook de schoonmoeder van Margaretha van

Delden (1744-1811), verzocht haar naaste familie hun kennis van de familierelaties

voor haar op schrift te zetten.993 Het resultaat van al deze inspanningen waren

familieregisters waarin alle nazaten van de eerst bekende voorouder in mannelijke

en vrouwelijke lijn werden genoteerd.994Slechts in een enkel geval werd een begin

1767 voor mijn broer Jan van Delden, fol. 18. In later tijd werd het eigendom van diens kleinzoon

Jan van Geuns (1764-1834).

Zie over het peertje: S. Cramer, ‘Martelaarsrelieken’, Doopsgezinde bijdragen 38 (1898) 107-

122 en S. Cramer, ‘Martelaarsrelieken’, Doopsgezinde bijdragen 42 (1902), 150-171.

989. Zie par. VIII.2.

990. RHC GrA, FM, inv. nrs. 314-316 en 318, bevatten een aantal van deze zeventiende-eeuwse

notitieboekjes van de familie. HUA, FVG, inv. nr. 4, ‘Grootvader Hidde Tjaerts Roos memorie-

boek’, aantekeningen van Hidde Tjaard Roos, voornamelijk van zakelijke aard, 1668-1691,

alsmede aantekeningen betreffende andere familieleden over de periode 1623-1667. De Groninger

lakenkoopman Jacob Derks Huizinga (1659-1736) had een 290 pagina’s tellend aantekenboek

aangelegd. Het is sinds 1970 vermist. Een belangrijke bron voor de Nederlandse doopsgezinde

geschiedenis is het jongere aantekenboek van de Utrechtse doopsgezinde predikant Joannes

Cuperus (1725-1777). Het bevindt zich in particulier bezit.

991. M. Teyler-van Geleyn, Stam-boom der Teylers; of geslacht-register der nakomelingen van Thomas

Teyler en Pryntje vande Kerkhoven: Beginnende met het jaar 1562 en strekkende tot den jaare 1728

(Amsterdam 1728).

992. NA, CVD, inv. nr. 7, Geslagtboekje van vader Izak van Delden en moeder Sara de Bozer, opgesteld

28 mei 1767 voor mijn broer Jan van Delden.

993. J.Th. de Raadt, ‘De Raadt’, De Navorscher. Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig

verkeer tusschen allen, die iets weten, iets te vragen hebben of iets kunnen oplossen 12 (1879)

215-218.

994. Van stad-Groninger families die tot de Verenigde Waterlanders en Vlamingen behoorden zijn

ondermeer registers bewaard van de familie De Booser en Glimmer: HUA, FVG, inv. nr. 82,

Genealogie van de familie De Booser over de periode 1569-1805, opgesteld door J.G. de Booser, en

HUA, FVG, inv. nr. 83, ‘Geslagtsregister’ van de familie Glimmer over de periode 1449-1660,

opgesteld door Cornelis Joosten Glimmer. Dat van de familie Van Delden werd al eerder genoemd.

Van Groninger Oudvlaamse families zijn ondermeer registers bewaard van de familie Mabé

(particulier bezit) en van de familie Hesselink (in bezit van Historisch Centrum Ol Eel te

Paterswolde). Behalve het door Johanna van Delden opgestelde register, bestaat ook een exemplaar

dat de Groninger Oudvlaamse tak van de familie beschrijft, zie: UBA, HS 65-350, Geslachtsregister

van de familie Van Delden. No. 1.
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gemaakt met de aanleg van een familiearchief waarin ook zaken met een niet-

financieel karakter werden bewaard voor het nageslacht.995

De verdeftiging van stad-Groninger doopsgezinden in de achttiende eeuw blijkt

voorts uit nieuw vervaardigde familiewapens en verfraaiing van namen. Voor hun

(handels)correspondentie gebruikten ze al lakzegels. De oude signetten met indivi-

duele huismerken en initialen werden in de loop van de achttiende eeuw vervangen

door familiewapens.996Als uitdrukking van de familie- en eigen identiteit werden de

nieuwe wapens voortaan ook gebruikt ter decoratie van gebruiksvoorwerpen. Het

Groninger Museum bezit bijvoorbeeld een wortelnoten kast uit de jaren 1730 van

de familie Modderman met het familiewapen in reliëf in het midden van de kroon

(afb. 78). Anderen lieten hun nieuwe wapen voortaan aanbrengen op hun grafzerk.997

De verfraaiing van voornamen zette later in dan het gebruik van familiewapens.

Pas in de tweede helft van de achttiende eeuw bekommerden gegoede families zich

ook om hun namen. Het patronymicum werd al vanaf het begin van de zeventiende

eeuw aangevuld met een familienaam. Voordelen in het handelsverkeer hadden het

veelvuldige gebruik van familienamen bespoedigd.

Het stedelijke patriciaat voerde al in de zeventiende eeuw familienamen, zonder

toevoeging van een patronymicum. Pas in de tweede helft van de achttiende eeuw

raakten bij de mannen uit families zoals Van Geuns, Hesselink, Hulshoff, Modder-

man en Van Olst het patronymicum in onbruik. Verwarring tussen gelijknamige

personen werd voorkomen door achter de familienaam een afkorting te plaatsen.

De drie gelijknamige Groninger neven Gerrit van Olst onderscheidden zich

bijvoorbeeld van elkaar door de toevoeging Azn, Bzn en Hzn.

Mannelijke voornamen werd verfraaid met de uitgang –us. De kleinzoon van

Alle Medendorp (ca. 1705-1756) ging bijvoorbeeld niet meer als Alle, maar als

Albertus Medendorp (geb. 1764) door het leven. Vrouwelijke voornamen werden

verfraaid tot voornamen eindigende op –a. Zo werd Martien Martha, Trijntje

Catharina, Dieuwertien Debora, Grietien Margaretha, Heiltien Heilina en Eefien

Eva.998De verfraaiing kende haar grenzen. Het gebruik van dubbele voornamen, in

995. Jan Pieters Cremer (1764-1844) legde de basis voor het familiearchief De la Lande Cremer. Het

archief is heden ten dage in verschillende delen uiteen gevallen. Eén deel bevindt zich in het

Nederlandsch Economisch-Historisch Archief te Amsterdam (NEHA), Bijzondere collecties, toe-

gang 96, Firma De la Lande Cremer & Co., Bolsward, en één in NEHA, Bijzondere collecties,

toegang 256, Jac. De la Lande. Een derde deel met voornamelijk negentiende-eeuwse correspon-

dentie bevindt zich thans in particulier bezit te Dronryp.

Zie over dit archief: C.F. Nanninga-van Lessen, ‘De geschiedenis van het familiearchief De la

Lande Cremer’, De Nederlandsche Leeuw, Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genoot-

schap voor Geslacht- en Wapenkunde 85 (1968) 136-146.

996. Hindrik Waerma maakt bijvoorbeeld melding van zijn ontwerp van een familiewapen: zie: SAA,

ADG, AHW.

997. In de Martinikerk bevond zich de grafzerk van vermaner Eppo Botterman en zijn derde vrouw

Mena Crans. Hierop was een gedeeld wapen aangebracht bestaand uit: (I) een staand vat, vergezeld

met de letters E.B. en (II) op een terras een voor een boom staande eenhoorn. Op de grafzerk van

Harmen Barlagen (1701-1764) en zijn vrouw Fennigje Barlagen-van Calcar stonden twee wapens.

Het rechterwapen bevatte een waterscheprad, het linker drie, misschien oorspronkelijk vijf

schelpen, zie: Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden, 327-328 en 341 (nrs. 1597, 1709A en

1712).

998. Deze voorbeelden van verfraaiing zijn ontleend aan vrouwen uit de families Alring, Van Calcar,

Van Delden, Van Geuns, Hulshoff en Medendorp.
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kringen van adel en patriciaat zeer gebruikelijk, werd niet overgenomen. Evenmin

voerden stad-Groninger doopsgezinden deftiger voornamen in die op geen enkele

familietraditie konden bogen. Voornamen als Henriëtte, Pauline of Louise bleven

voorbehouden aan de kringen waartoe voornoemde doopsgezinde families niet

behoorden. Aan de familienamen werd weinig versleuteld. In de achttiende eeuw

werd al op grote schaal van familienamen gebruikgemaakt door doopsgezinden. In

een enkel geval werd een tweede achternaam toegevoegd, zoals in het geval van de

familie Alring Hesselink.

IV.2.5. Tot besluit

Uit het onderzoek naar de hoogste woonkwaliteitspositie van doopsgezinden in de

stad Groningen blijkt het om dezelfde families te gaan die de voornaamste

economische positie bekleedden. Uit het gebruik van aanspreektitels volgt dat

deze families werden erkend als lid van de subelite. Een onderscheid tussen ‘oud’

en ‘nieuw’ geld speelde daarbij geen rol. Wel maakte het verschil of men tot de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen behoorde dan wel tot de Groninger Oude

Vlamingen. Eerstgenoemden werden eerder als gelijken erkend door de stedelijke

hoge burgerij. Daarbij speelde onmiskenbaar een rol dat zij, anders dan de Groninger

Oude Vlamingen, deftiger beroepen als apotheker en geneesheer uitoefenden en er

eerder een vergelijkbare leefstijl (denk aan hun kleding) op na hielden.

Al was de economisch prominente positie van de Groninger Oude Vlamingen

in de stad al zeer duidelijk omstreeks 1730 en werd dat nog eens bevestigd door

hun woonkwaliteitspositie in 1765, pas in de tweede helft van achttiende eeuw

werden de rijkste Groninger Oude Vlamingen erkend als leden van de hoge

burgerij. Dat een aantal families al in 1700 de vervulling van vacatures voor diaken

of vermaner aan zich had weten te trekken, bespoedigde deze erkenning niet. Wel

hielp het netwerk dat men verkreeg door te verkeren in kringen van de Waalse

kerk. De families Alring en Modderman werden mede daardoor al in de eerste helft

van de achttiende eeuw als leden van de subelite erkend.

Ondanks de sociale stijging van de Groninger Oudvlaamse bovenlaag, die de

onderlinge verschillen binnen de gemeente deden toenemen, slaagde deze ge-

meente er in de sociale onderkant voor de gemeente te behouden. Deze onderkant,

die nooit meer dan een derde van de leden uitmaakte, bleef zich bij de geloofs-

gemeente thuis voelen. De ledendaling was immers niet veroorzaakt door de

overgang naar andere kerkelijke gezindten. De Verenigde Waterlanders en Vla-

mingen waren die onderkant mogelijk al kwijtgeraakt vóór 1700.

De Vlaamse en de Zwitserse doopsgezinden namen in de achttiende eeuw in de

stad een sociaal marginale positie in. Nader onderzoek is vereist om de statuspo-

sitie van het gereformeerde en katholieke deel van de stadsbevolking te bepalen.
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IV.3. Politieke machtspositie van stad-Groninger doopsgezinden

‘… De Mennoosgezinden,

Waar van zig verscheidene daaronder bevinden,

Een Modderman, van Olst en diergelijke snaken,

Gaan nu hun geloov blijmoedig versaken,

en zijn de slimst’ om ’t daartoe t’ animeren.’
999

Zoals hierboven genoemd, richt een onderzoek naar de machtspositie van groepen

in de Republiek zich op de uitoefening van functies als lidmaatschap van stads-

bestuur, admiraliteit of de Staten-Generaal. Ook het bezit van heerlijke rechten is

daarbij van belang. Tijdens het Ancien Régime levert een dergelijk onderzoek

echter relatief weinig op. Er is sprake van een tweedeling in de samenleving: een

deel had politieke macht, het andere deel, waaronder doopsgezinden, niet.

Over de periode dat doopsgezinden voor het eerst publieke macht gingen

uitoefenen en over de politieke ontwikkelingen die daaraan vooraf gingen, zijn

voor de stad Groningen al twee grondige studies voorhanden.1000 Daarnaast

verschaft een verzameling biografische gegevens van de homines novi van 1795

al het nodige inzicht in de personen die bestuurlijke functies vervulden na 1795 in

de stad Groningen.1001 Deze drie studies dienen als basis voor het navolgende

onderzoek naar de politieke machtspositie van stedelijke doopsgezinden. Dat

onderzoek concentreert zich op nieuwe of onderbelichte aspecten. Als eerste wordt

onderzocht of doopsgezinden vóór 1795 pogingen hebben ondernomen om

politieke macht te verwerven. Zijn bijvoorbeeld tot aan de omwenteling in 1795

welgestelde mannen van doopsgezinde huize in grote getale gereformeerd lidmaat

geworden om aan hun ambities naar politieke invloed vorm te kunnen geven?

Welke rol speelden de verschillende denominaties van doopsgezinden bij de roep

om staatkundige hervormingen in 1748 en in de patriottentijd?1002 Ten slotte zal

onderzocht worden welke relatie bestaat tussen de bevindingen van het voorgaande

onderzoek naar de economische machts- en statuspositie van de stad-Groninger

doopsgezinden enerzijds en de stad-Groningse doopsgezinde homines novi van

1795 en eerstvolgende jaren anderzijds.1003

999. G. van Alphen, Catalogus der pamfletten van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen

1542-1853 (Groningen 1944), nr. 1652, De Oude Staatsman in Conferentie met zijn aanhang. In ’t

Jaar 1785, geciteerd gevonden bij: Van der Meer, Patriotten in Groningen, 109.

Slim = erg (Gronings).

1000. Van der Meer, Patriotten in Groningen en H.A. Kamphuis, Stad en Lande tĳdens de Bataafse

Republiek. Bestuurlĳke en gerechtelĳke verhoudingen in Groningen, 1795-1807. Groninger

Historische Reeks 29 (Assen 2005).

1001. H. Boels, ‘Homines novi?’, in: P. Brood, P. Nieuwland en L. Zoodsma (red.), Homines novi. De

eerste volksvertegenwoordigers van 1795 Thesaurus VI (Amsterdam 1993) 1-27.

1002. Deze vraag ziet slechts op de twee grootste denominaties. De Vlaamse gemeente was namelijk aan

het eind van de achttiende eeuw allang opgeheven, de Oude en Nieuwe Zwitserse gemeenten

kwijnden weg.

1003. Zie par. IV.1. en par. IV.2.

227

IV.3. POLITIEKE MACHTSPOSITIE VAN STAD-GRONINGER DOOPSGEZINDEN



IV.3.1 Politiek machtsstreven van stad-Groninger doopsgezinden, tot 1795

Voor de omwenteling van 1795 was voor een buitenstaander een politieke

machtspositie niet eenvoudig te bereiken. In de stad Groningen was dat niet

anders dan elders in de Republiek.1004Na de reductie sloten de homines novi van

1594 steeds meer de rijen. Voor een politieke nieuwkomer vormde lidmaatschap

van de gezworen meente een eerste stap in de richting van het regeringscircuit. Het

vergde daarna verschillende generaties, voordat een nieuwe (gereformeerde)

familie zich wist te positioneren als onderdeel van de politieke orde. Huisman

spreekt in dit verband van intergenerationele sociale mobiliteit.1005Voor iemand uit

een doopsgezind milieu zou deze opwaartse beweging pas kunnen beginnen na een

breuk met het voorvaderlijke geloof. Een indicatie of vóór 1795 sprake was van

een politiek machtsstreven onder doopsgezinden vormen daarom de mannen die

overgingen naar de gereformeerde kerk en daadwerkelijk een bestuurlijke functie

wisten te bemachtigen.

Tot 1795 blijken deze mannen maar zeer zelden aan te treffen in de stad

Groningen. Uit de zeventiende eeuw is maar één geval bekend: Wilhelmus

Sijlbaack (gest. 1711). Hij was in 1672 nog oudergewoonte in eigen kring gehuwd

met een doopsgezinde vrouw, maar ging nadien over naar de gereformeerde kerk,

nam plaats in de gezworen meente (1693-1694, 1696-1697, 1699-1700, 1702-1706

en 1708-1711) en werd ontvanger der collaterale successie (1700-1712). Zijn

voorheen doopsgezinde achterneef Jacob Boelens (geb. ca. 1694) vervulde later

dezelfde functies. Een vergelijkbaar geval betreft de gezworene Hindrik van der

Haven (ca. 1700?-1766).1006

De doopsgezinde med. dr. Jacobus Clemmius (ca. 1677/88-1758) kwam het

verst. Clemmius was gereformeerd lidmaat geworden en bracht het tot giltrecht-

heer, kluftheer en gezworene.1007Hij slaagde te huwen in het raadscircuit al kon hij

voor zichzelf daar weinig profijt meer van trekken. Hij was de 64-jarige leeftijd al

gepasseerd, toen hij huwde met de weduwe van Casparus Schultens, in leven

raadsheer, admiraliteitsheer en lid van de Staten Generaal. Casparus was een broer

van Albertus Schultens (1686-1750), hoogleraar Hebreeuws te Franeker en Leiden,

die ondermeer twee dochters in Groningen had wonen. Het huwelijk van een van

deze dochters met een broer van de luitenant-stadhouder A.A. van Iddekinge

1004. Feenstra, Spinnen in het web, 255-256.

1005. Huisman, Stadsbelang en standsbesef, 271.

1006. Hindrik van der Haven was na zijn huwelijk met de doopsgezinde Sijtske Kooystra vanuit

Leeuwarden naar Groningen verhuisd en aldaar in 1726 doopsgezind lidmaat van de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen geworden. Vervolgens ging hij over naar de gereformeerde kerk en

werd hij gezworene. Van der Haven was een broer van beeldhouwer Gerbrand(us) en Theodorus

van der Haven, bouwmeester van het Sichtermanhuis aan de Ossenmarkt en de zonnewijzerpoort in

de Prinsentuin aan de huidige Turfsingel. Zie over Theodorus van der Haven: A.T. Schuitema

Meijer, ‘Bouwstoffen voor de profane bouwkunst in de stad Groningen, tot het begin der 19e eeuw,

in: W.J. Formsma e.a. (red.), Historie van Groningen Stad en Land (2e druk; Groningen 1981) 710-

712. Hindrik van der Haven was voorts een zwager van beeldhouwer Cornelis Kooystra (1712-

1769). Zie over Cornelis Kooystra: J. de Haan, ‘Leven en werk van Cornelis Kooystra (1712-1769),

beeldhouwer’, Gronings Historisch Jaarboek (2003) 59-89.

1007. Een giltrechtheer was lid van het college dat rechtsprak in geschillen over het stapelrecht. Een

kluftheer was toeziener over een kluft (stadswijk).
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(1711-1789) bracht Clemmius in de laatste maanden van zijn leven in familierelatie

met de hoogste regeringskringen van dat moment in de stad.1008

Clemmius is een goed voorbeeld van genoemde intergenerationele sociale

mobiliteit. Zijn overgrootvader Anne Jans (Clemmius) (gest. 1629-35) was nog

schipper. Zijn vader Jacob Lammerts Clemmius (gest. 1721) was inmiddels

apotheker. Clemmius zelf was daarna de eerste van zijn familie die studeerde,

promoveerde en geneesheer werd.

Rond het midden van de achttiende eeuw blijken de gerealiseerde machts-

posities van voormalige doopsgezinden dus verwaarloosbaar klein te zijn geweest.

Al belandde Clemmius in het belangrijkste politieke netwerk van de stad, zijn

kinderloosheid verhinderde het doorgeven van opgebouwd sociaal kapitaal. Ook

genoemde Wilhelmus Sijlbaack stief kinderloos. Voornoemde uitzonderingsgeval-

len bevestigen de regel dat in Groninger doopsgezinde kringen geen uitvoering

werd gegeven aan een eventuele aanwezige wens naar politieke macht door de

dissenterse geloofsgemeente op te geven. Zelfs niet als de economische machts-

positie niet onderdeed voor leden van het regeringscircuit. De mannen die de stap

wel zetten, kwamen vervolgens niet verder dan lidmaatschap van de gezworen

meente. Behalve het gesloten karakter van het raadscircuit, is daarvoor een tweetal

andere factoren aan te wijzen.1009

De eerste factor is dat alleen mannen van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen bereid bleken om gereformeerd lidmaat te worden en in de gezworen

meente plaats te nemen. De druk van buitenaf om het stadsbestuur van nieuw bloed

te voorzien, zou groter zijn geweest als mannen van de Groninger Oude Vlamin-

gen diezelfde bereidheid hadden getoond. Deze gemeente telde immers veel meer

welvarende leden dan de Verenigde Waterlanders en Vlamingen.1010 Deze terug-

houdendheid van Groninger Oude Vlamingen kan niet alleen teruggevoerd worden

op het vasthouden aan geloofsbeginselen. In 1785 bleken die namelijk al niet meer

een brede steun aan vrijkorpsen in de weg te staan. Deze terughoudendheid hangt

daarentegen samen met hun geringere acceptatie als sociaal gelijke.

Mannen uit de gegoede bovenlaag van de Groninger Oude Vlamingen ver-

keerden in de zeventiende en het grootste deel van de achttiende eeuw niet in

dezelfde sociale positie als die van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen.

Generaties langer afzien van een luxere levensstijl, verfijnde manieren en univer-

sitaire scholing, hebben deze mannen op sociale achterstand gezet tot in elk geval

circa 1725. Daarna veranderde dat wel, maar pas in het laatste kwart van de

achttiende eeuw deden Groninger Oude Vlamingen in levensstijl weinig meer

onder voor de gereformeerde hoge burgerij, waaruit nieuwe bestuurders konden

worden gerekruteerd. Gegoede Verenigde Waterlanders en Vlamingen hielden er al

1008. Berend van Iddekinge (1717-1801), weduwnaar van een dochter van de vaker genoemde rijke Jan

Albert Sichterman, hertrouwde op 8 april 1758 te Groningen met Hester Catharina Schultens. In

september 1758 stierf Jacobus Clemmius.

1009. De Zwitserse doopsgezinden namen een zodanig marginale economische en sociale positie in de

stad in, dat zij geen ambities richting stadsbestuur konden verwezenlijken tijdens het Ancien

Régime.

1010. De twee broers Jan en Toncko Modderman, veruit de rijksten van Groninger Oudvlaamse afkomst,

verkeerden in kringen van de Waalse kerk, maar hebben tijdens Ancien Régime geen functies in het

stadsbestuur bekleed.
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eerder een aan de gereformeerde hoge burgerij vergelijkbare levensstijl op na en

werden daardoor eerder als sociaal gelijken beschouwd.

De politieke ontwikkelingen in het laatste kwart van de achttiende eeuw

kwamen in de stad Groningen precies op het moment dat de Groninger Oude

Vlamingen salonfähig waren geworden, zo blijkt ook uit het toegenomen gebruik

van subelitaire aanspreektitels voor deze groep in die tijd. Door het uitbreken van

politieke onrust was een overgang naar de gereformeerde kerk niet meer nodig.

Velen van hen zullen hun hoop hebben gevestigd op een einde aan de regel dat

men tot de gereformeerde kerk diende te behoren om openbare ambten te kunnen

bekleden.1011Beëindiging van dat privilege zou het mogelijk maken een openbare

functie te bekleden, terwijl men doopsgezind lidmaat kon blijven.

1747-1751

Het binnenvallen van Frankrijk in de Republiek in 1747 en de krachteloze houding

van de politiek leidden, tegen de achtergrond van de economische malaise in de

jaren daarvoor, tot onrust in de Republiek.1012 In het gewest Stad en Lande bestond

de voorhoede van de onrust uit onderofficieren van het burgerlijk regiment

(schutterij) en studenten.1013 Volgens Van der Meer moet een groot deel van de

beter gesitueerde stadsbevolking niet tot de opstandigen worden gerekend.1014Dat

zou kunnen betekenen dat stad-Groninger doopsgezinden tijdens de onrust van

1747-1751 weinig van zich hebben laten horen. Vanwege hun geringe aantal zal

het aandeel van doopsgezinde studenten in het oproer in elk geval verwaarloosbaar

zijn geweest.

Als Groninger doopsgezinden in deze jaren toch naar een verandering van het

politieke bestel hebben gestreefd, zullen de ontwikkelingen in de jaren daarna hen

hebben teleurgesteld. Afgezien van enige personele wisselingen in het stadsbe-

stuur, bleef het oude bestuurssysteem namelijk in tact, met meer invloed voor de

stadhouder dan voorheen.

Patriottentijd

In de jaren tachtig begon het in de Republiek weer politiek onrustig te worden.

Vanaf de zomer van 1782 begonnen de patriotten zich ook in de stad Groningen te

roeren. Het verlangen om het staatsbestel te hervormen, werd steeds meer tot

uitdrukking gebracht. Onder de gezworenen groeide bijvoorbeeld het gemor over

de bemoeienis van de stadhouder bij de keuze van nieuwe gezworenen. In

regentenkringen leefde onvrede over de kuiperijen rondom benoemingen door

de Luitenant-Stadhouder Van Iddekinge. In dezelfde tijd leidden de Vierde Engelse

Oorlog en de daarop volgende dreigende oorlog met Oostenrijk tot toenemende

kritiek op het openbaar bestuur en de stadhouder. In de hele Republiek besloot men

tot oprichting van exercitiegenootschappen (vrijkorpsen). Deze nieuwe ‘genoot-

schappen tot de wapenhandel’ moesten de steden gaan beschermen in geval van

1011. G.A. Wumkes, De Gereformeerde kerk in de Ommelanden tussen Eems en Lauwers (1595-1796)

(2e druk; Groningen 1975) 43.

1012. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 19-20.

1013. Zie uitgebreider over de Groningse onrust in 1747-1751: Van der Meer, Patriotten in Groningen, 9-20.

1014. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 20.
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oorlog. Een taak die oorspronkelijk door schutterijen werden uitgevoerd, maar die

ondertussen daartoe niet meer waren toegerust. Vanwege de oorlogsdreiging

werden de vervallen schutterijen (burgerregimenten) weer tot leven gewekt. De

vrijkorpsen dienden ter aanvulling, niet als concurrentie.1015

Op 20 november 1784 verplichtte de Brede Raad van Groningen, op verzoek

van het burgerregiment, alle burgers van achttien jaar en ouder in dienst van het

burgerregiment te treden, ongeacht godsdienst.1016 Voor doopsgezinden bleef de

wachtgeldregeling voorlopig bestaan. Zij konden dus nog steeds aan de wapen-

dienst ontkomen. Al was het in zeer bescheiden mate, binnen een maand na

voornoemd raadsbesluit, namen al enige doopsgezinden aan exercitieoefeningen

deel.1017De oprichting van particuliere, vrijwillige exercitiegenootschappen, zoals

het genootschap Voor Onze Duurste Panden (V.O.D.P.), in februari 1785, verlokte

doopsgezinden niet echt tot de actieve wapendienst.1018 In de eerste jaren van de

V.O.D.P. waren doopsgezinden ook daar amper onder de wapenen.1019 In 1785 was

bijvoorbeeld maar één lid doopsgezind, in 1787 slechts een verwaarloosbaar

vijftal.1020 Dat zij in 1787 inmiddels wel actiever deelnamen aan de burger-

regimenten is niet aannemelijk. De totale wachtgeldopbrengst is niet drastisch

lager vergeleken met de jaren 1780-1784.1021Het eigen geweten, de mogelijkheid

deelname af te kopen, maar ook druk van de geloofsgemeente zorgden voor het

wegblijven van doopsgezinden op het exercitieveld. Dat doopsgezinden in

Groningen niet massaal onder de wapenen gingen, was overigens niet altijd het

gevolg van hun opvattingen over weerloosheid. Sinds de verslapping van de tucht,

werd de weerloosheid naar eigen geweten ingevuld, zo ook door bijvoorbeeld

1015. Ibidem, 29, 45 en 46.

1016. Ibidem, 45 en 302, noot 221.

1017. HUA, FVG, inv. nr. 144, Ingekomen brieven van diverse personen: brief van Barteld van Geuns aan

neef Jacob van Geuns, d.d. 30 december 1784: ‘zelfs gaat het reids zoverre dat er onder de Societeit

der Doopsgezinden eenige reids werkelyk beizig zyn om zig meide in de waapenhandel te oefenen.’

1018. Ibidem: Barteld van Geuns schreef over 412 manschappen waar niet meer bij konden. In het

volgende jaar was het exercitiegenootschap V.O.D.P. weer open voor nieuwe leden.

Behalve de V.O.D.P., waren nog twee andere kleinere vrijkorpsen in de stad actief, zie: Van der

Meer, Patriotten in Groningen, 49 en 302, noot 234.

1019. Zie over de V.O.D.P.: A.S. de Blécourt, ‘Burgerwapening in den Patriottentijd.’, Groningsche

Volksalmanak (1897) 145-190.

1020. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 248-250, bijlagen 9a-c, vermeldt alleen Gerrit Klaassens

Bleeker (geb. 1743) als lid in 1785. Twee jaar later zijn lid: G. Arkema, Willem (Garbrands)

Arkema, Jacob Saaxuma, Barteld van Geuns en Berend van Olst Azn. De in bijlage 9c (doops-

gezinde sympathisanten betrokken bij patriottische activiteiten 1785-1787) genoemde personen

zijn, uitgezonderd de door Van der Meer abusievelijk vermeldde W. Dijkhuis, geen doopsgezinde

‘sympathisanten’, maar allemaal te identificeren als Groninger Oude Vlaming. Het grotere aantal

doopsgezinde wapendragers dat Van der Meer meent waar te nemen op p. 110 correspondeert niet

met het aantal doopsgezinde leden in 1785 en 1787, genoemd in zijn bijlagen 9b en 9c. Dat noopt

tot een andere conclusie, dan Van der Meer trekt: niet een flink aantal doopsgezinde sympathisanten

ging wapens dragen, maar slechts een te verwaarlozen aantal Groninger Oudvlaamse lidmaten.

1021. De wachtgeldopbrengst in de jaren 1780-1783 schommelde bij de Groninger Oude Vlamingen

tussen de 240-250 gulden, bij de Verenigde Waterlanders en Vlamingen rond de 106 gulden. In

1787/88 was dat respectievelijk 228 en, nog steeds, 106 gulden, zie: Doornbos en Veenstra,

Doopsgezinde bewonerslijsten, 203-204 en 206.
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Barteld van Geuns (1754-1788) (afb. 4). Hij was geen lid van een exercitiegenoot-

schap… omdat hij nog niet kon exerceren in de uiterste perfectie.1022 In 1787 vond

hij zich voldoende bekwaam en was hij één van de vijf doopsgezinde leden van de

V.O.D.P.

Een en ander betekende echter niet dat Groninger doopsgezinden de exercitie-

genootschappen niet ondersteunden. Meer nog dan Van der Meer benadrukt, waren

de stedelijke doopsgezinden vooral als organisator en financier bij de vrijkorpsen

betrokken en faciliteerden zij hen. Van der Meer noemt al mr. Toncko Modderman

(1745-1802) als één van de vijf opstellers (‘gecommitteerden’) van de ‘grondwetten’

van het nieuwe genootschap. De vereiste juridische kennis voor het opstellen van de

‘grondwetten’ werd dus geleverd door de enige stedelijke jurist met een doops-

gezinde achtergrond. Behalve Modderman, waren nog eens acht andere doops-

gezinden betrokken bij de totstandkoming van de V.O.D.P. Zij ondertekenden de

vaststelling der ‘grondwetten’ van de organisatie. Op één na waren deze onderteke-

naars allemaal Groninger Oude Vlamingen. Zij werden echter geen lid, zodat ze niet

actief de wapens hoefden te dragen.1023Nog eens negen anderen ondersteunden het

exercitiegenootschap met een financiële bijdrage als donateur. Ook als donateur

waren de Groninger Oude Vlamingen weer oververtegenwoordigd.

Van der Meer vermeldt echter niet dat ook Gerrit van Olst Azn (1734-1807),

een (aangehuwde) neef en zakenpartner van Modderman, de V.O.D.P. op eigen

wijze faciliteerde.1024 Hij stelde een perceel land, gelegen nabij het eerder ge-

noemde ‘Menniste hof van Eden’, ter beschikking als exercitieveld.1025

Deze prominente ondersteunende rol van de twee zakenpartners Modderman en

Van Olst was de overige stedelingen niet ontgaan, zie het citaat in het aanhef van deze

paragraaf. Het citaat is afkomstig van een pamflettist over de samenstelling van de V.

D.O.P.

Dat Groninger doopsgezinden de wapendienst faciliteerden, moet in die jaren

niet te zeer meer verbazen. Koopmansargumenten hadden eerder ook al wel eens

de doorslag gegeven. Graanhandelaar (en diaken) Alle Pieters Medendorp wilde

haver en hooi leveren aan het leger in 1747, geelgieter Gerrit van Delden

vervaardigde knopen voor het leger en in de ijzerwarenwinkel van Derk Marna

(gest. 1728) waren gewoon pistolen en snaphanen te koop.1026 Bovendien, de

1022. HUA, FVG, inv. nr. 144: brief Barteld van Geuns aan neef Jacob van Geuns, d.d. 30 december

1784.

1023. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 248-250, bijlage 9.

1024. Ibidem, 109, neemt abusievelijk aan dat Gerrit van Olst Azn geen doopsgezind lidmaat was. Hij

werd op 29 augustus 1764 binnen de gemeente van Groninger Oude Vlamingen gedoopt. Hetzelfde

geldt voor diens broer Berend van Olst Azn (1748-1806), hij werd gedoopt in 1781. Beiden werden

nog als lid vermeld op de ledenlijst van 1782. In de nauwkeurig gebleken ledenadministratie werd

niet van uittreden uit de gemeente melding gemaakt, zie: RHC GrA, toegang, 1425, DGG, inv.

nr. 5. Dat Toncko en Jan Modderman tot de doopsgezinden gerekend kunnen worden, zie par. II.2.

1025. HUA, FVG, inv. nr. 144: brief Barteld van Geuns aan neef Jacob van Geuns, d.d. 30 december

1784. Ook in Leeuwarden stelden de doopsgezinde Jan en Pier Zeper, vader en zoon, vanaf 1783

hun bedrijfsterrein ter beschikking als exercitieterrein, zie: Y. Kuiper, ‘Van patriot tot notabele; de

reis van de doopsgezinde koopman Pieter Cats uit Leeuwarden door de Republiek in de nazomer

van 1792’, Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 35/36 (2010) 308.

1026. RHC GrA, ‘requestboeken’, 1 februari 1747, Groningen en RHC GrA, Weeskamer 1729, fol. 4, 23

mei 1729, Groningen.
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stedelijke doopsgezinden waren op dat moment al meer dan 150 jaar gewend het

wachtlopen af te kopen.

In de eerste jaren gaven al met al bijna twintig doopsgezinde mannen blijk

achter de doelstellingen van de V.O.D.P. te staan, terwijl slechts uitzonderings-

gevallen actief waren in de wapendienst.1027 Nog eens hetzelfde aantal gaf op

andere wijze, bijvoorbeeld door ondertekening van rekwesten, blijk actief aan de

zijde van de patriotten te staan. In totaal was maar liefst de helft van de mannelijke

lidmaten van de twee grootste doopsgezinde gemeenten in de beginjaren actief in

de patriottenbeweging.1028 De leden van de Zwitserse gemeenten ontbraken, zij

waren dan ook niet afkomstig uit dezelfde maatschappelijke kring als de overige

patriotten. Overigens is niet onwaarschijnlijk dat een deel van de actieve patriotten

collegianten waren, zonder doopsgezind lidmaat te zijn. De helft van de door Van

der Meer onderscheiden ‘doopsgezinde sympathisanten’ kan daar waarschijnlijk

toe worden gerekend.1029

De Groninger Oude Vlamingen waren veel actiever betrokken bij de V.O.D.P.

dan de leden van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen. Zij waren daarom

opvallender aanwezig in de eerste jaren van de patriottenbeweging. Uit alle

genoemde prominente Groninger Oudvlaamse families stelden zich leden als

actieve patriot op in deze beginjaren. Datzelfde kan gezegd worden van de

prominente families behorende tot de Verenigde Waterlanders en Vlamingen,

1027. De ‘sympathisanten’ van Van der Meer kunnen nader worden ingedeeld. De aantallen doops-

gezinde patriotten naar denominatie wijken daarom hier en hieronder in par. IV.3. enigszins af van

de bevindingen van Van der Meer, Patriotten in Groningen, 135-137 en 140.

1028. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 248 (bijlage 9a) inventariseert 27 actieve mannelijke

lidmaten van de Groninger Oude Vlamingen. Daarbij moet in ieder geval het lid Berend van Olst

Azn gevoegd worden. In de jaren 1785-1787 waren er ongeveer 60 mannelijke lidmaten, zie: RHC

GrA, DGG, inv. nr. 5. In bijlage 9b (‘Ver. Waterlanders en Vlamingen’ 1780-1787; mannelijke

lidmaten ‘Verenigde Waterlanders en Vlamingen’ betrokken patriottische activiteiten 1785-1787)

telde Van der Meer veertien mannelijk lidmaten die actief waren als patriot. In 1785 telden de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen minimaal 25 mannelijke lidmaten, zie: RHC GrA, DGG,

inv. nr. 67. Zie voorts bijlage 16 (Patriotten onder stad-Groninger doopsgezinden) op de bijgesloten

CD-rom.

1029. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 250, bijlage 9c (Doopsgezinde sympathisanten betrokken

bij patriottische activiteiten 1785-1787). Het ging om: Gerrit Garbrands Arkema (1763-1817),

Willem Garbrands Arkema (1767-1849), Hindrik van Calcar (1753-1805), Berend Popkes Cremer

(ca. 1745-1827), Gerrit van Olst Bzn (1742-1815), Arend van Olst Bzn (1746-1826), Gerrit van

Olst Hzn (1757-1821) en Jacob Pieters Saaxuma (1747-1822). Voornoemde mannen waren

onmiskenbaar afkomstig uit Groninger Oudvlaamse families, zonder daarvan lidmaat te zijn. Op

opvallend hoge leeftijd liet een aantal van deze mannen zich tegelijk op 23 maart 1800 dopen

binnen de gemeente van Groninger Oude Vlamingen. Ook lieten liefst vijf van de acht mannen zich

portretteren door de collegiant Matthias Jans van Geuns (1758-1839). Zij behoorden in elk geval tot

de sociale kring van Van Geuns. Het voorgaande vormt een aanwijzing dat zij mogelijk nog

bijeenkomsten van de collegianten frequenteerden. Mocht dat inderdaad zo zijn geweest, dan zou

dat betekenen dat de collegiantenbeweging nog niet geheel was verdwenen uit de stad Groningen in

de tweede helft van de achttiende eeuw. Uiteraard is het ook mogelijk dat deze mannen gewoon hun

doop bij de Groninger Oude Vlamingen hadden uitgesteld. Tot de gemeente van Verenigde

Waterlanders en Vlamingen in de stad hebben ze in elk geval nimmer behoord. Zie voorts bijlage

16 (Patriotten onder stad-Groninger doopsgezinden) op de bijgesloten CD-rom.
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maar omdat deze gemeente veel kleiner was, was hun beperktere aantal dus minder

zichtbaar.1030

Deze intensieve doopsgezinde bemoeienis was stadgenoten niet ontgaan.1031

Twee jaar later, toen de verbroedering tussen burgerregiment en V.O.D.P. plaats-

maakte voor verdeeldheid, beklaagde een anonieme briefschrijver zich in het

bijzonder over de patriotten van Groninger Oudvlaamse afkomst in de stad:

‘hebben zij niet de eerste gronden hunner leere verlaten, en wandelen zij niet

onder ons in de kleding van bloedvergieters en soldaten? Zouden diegene, welke

nooit werken als uit eigenbelang, dit alles doen tot ulieder voordeel, of zouden zij

niet veeleer de deur der Hervormde Kerke zo verre tragten te ontsluiten, dat zij

met alle hunne deugden en zelfverlochening daarin konden treden en van daarin

de raadzalen? Die hier een ogenblik twijffelt, is willens blind.’
1032

De sympathie van de briefschrijver lag duidelijk bij de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen. Hij vervolgde namelijk:

‘Inzonderheid, zo men hiertegenover stelt het prijswaardig gedrag der vereenigde

Vlaamsche en Waterlandsche gemeente, die geen hoogheid of aanzien begeeren,

die zich gedragen als stille, bedaarde en vreedzame in den lande; zij eerbiedigen

hunne wettige overigheid; zij erkennen de waarde hunner voorrechten; zij bepalen

zich binnen den kring hunner dagelijksche bezigheden en bekende nijverheid; zij

haken niet naar verandering, maar blijven in tegendeel de Regeeringsconstitutie

hartelijk genegen en toegedaan. Zij zijn even daarom als weerloze Christenen,

wars en afkerig van den wapenhandel, zo strijdig tegens de aangenomene leer

hunner kerke en geen hunner geloofsgenooten passende’.

De roep om politieke hervormingen, waaronder het openstellen van ambten voor

dissenters, had bij de bovenlaag van de stad-Groninger doopsgezinden, ongeacht

de denominatie, de overhand.1033 Dat vooral de Groninger Oude Vlamingen, die

vanouds bekend stonden om hun orthodoxie, daarbij de actieve wapendienst

ondersteunden, was een doorn in het oog van critici. Dat zij amper zelf

exerceerden, maar ‘slechts’ de V.O.D.P. organisatorisch en financieel ondersteun-

den, was een nuance die onbegrip en ergernis niet wegnam.1034

1030. Leden van de aldaar genoemde prominente families Alring, De Booser en Van Delden behoorden

niet tot de eerste actieve patriotten. Deze families waren toen al uitgestorven in de stad of ze hadden

zich elders gevestigd.

1031. Zie: citaat in de aanhef van par. IV.3.

1032. ‘Brief van een oprecht patriot aan de Burgers en Ingezetenen der provintie Stad en Lande

(Groningen 1787) 9, geciteerd gevonden bij: Wumkes, De Gereformeerde kerk in de Ommelanden,

43.

1033. Op de door Van der Meer bijeengebrachte namenlijsten met doopsgezinde patriotten ontbreken

nadrukkelijk arme doopsgezinden. Ofschoon zij nog lidmaat waren in de jaren 1785-1787, stonden

mannen als Albert Gosses, Abraham Somers en Willem Luitjes Twijnder niet op deze lijsten, zie:

Van der Meer, Patriotten in Groningen, 248-250 (bijlagen 9a-c). Zie voorts bijlage 16 (Patriotten

onder stad-Groninger doopsgezinden) op de bijgesloten CD-rom.

1034. Ook bij de opheffing van de V.O.D.P. in 1795 speelden doopsgezinden een prominente rol. De

financiële afwikkeling was in handen van Gerrit van Olst Azn, zie: Groninger Courant, 10 november

1795, nr. 90.
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Buiten gereformeerden en doopsgezinden waren vooral ook katholieken en

Walen actief in de patriottenbeweging. Niet alleen was de katholieke Paulus

baron van Oldeneel als één van de vijf gecommitteerden betrokken bij de opstel-

ling van de ‘grondwetten’ van de V.O.D.P., hij werd daarvan ook de hoogste

commandant. Het aantal doopsgezinden dat actief patriot was in de eerste jaren

was onevenredig groot ten opzichte van hun aandeel in de stadsbevolking.

Ofschoon katholieken ruim vertegenwoordigd waren, was dat verhoudingsgewijs

minder dan hun aandeel in de stadsbevolking. Hun gemiddelde welstand was

ontoereikend.1035

De Walen waren, meer nog dan de doopsgezinden, oververtegenwoordigd in de

V.O.D.P.1036Het ging hier om de welvarende, Nederlandse Walen, niet de Franse.

Lutheranen en Joden speelden slechts een bescheiden rol in de patriottenbewe-

ging. Dat is niet verwonderlijk, omdat beide gemeenten nogal wat mindervermo-

genden onder haar leden telden.1037 Mannelijke Joden gaven wel gehoor aan de

verplichting om zich bij het burgerregiment te voegen. De V.O.D.P. hield ze echter

buiten de deur, lidmaatschap stond alleen open voor mannen ‘van de christelijke

Godsdienst zijnde.’1038

Aansluiting doopsgezinden bij andere patriotten

Volgens Van der Meer waren de stedelijke patriotten doorgaans afkomstig van de

middengroepen tot de hoogste regionen van de stedelijke maatschappij. Enige

regentenfamilies, zoals Siccama en Wolthers, sloten zich bijvoorbeeld bij de

beweging aan. Het gemiddelde welstandsniveau van de patriotten, vooral afkom-

stig uit kringen van ambachten en ambten, was ruim boven dat van de overige

bewoners van de stad.1039 Ook in Leeuwarden en de stad Utrecht blijken de

patriotten gemiddeld een hogere maatschappelijke positie in te nemen.1040 De

Groninger doopsgezinde patriotten verkeerden onder gelijken. Hun aansluiting was

vergemakkelijkt door hun genoemde lidmaatschappen.1041 Ongeveer de helft van

de leden van bijvoorbeeld de Oeconomische Tak en de vrijmetselaarsloge was

bijvoorbeeld actief als patriot in de jaren 1784-1787.1042Ook van vriendschappen

en familiebanden ging een stimulerende werking uit om zich met politiek in te

laten. Van der Meer toonde aan dat het lokale netwerk van bijvoorbeeld de familie

Modderman inhaakte op dat van de Groninger regentenfamilie Siccama.1043

Aan het lokale netwerk van Modderman kan nog een drietal (gereformeerde)

1035. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 134-135.

1036. Ibidem, 99 en 123.

1037. Ibidem, 116-118.

1038. Ibidem, 118.

1039. Ibidem, 93.

1040. Zie de literatuurverwijzingen genoemd in: Van der Meer, Patriotten in Groningen, 318, noot 232.

1041. Zie par. III.9.

1042. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 42.

1043. Ibidem, 92.
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burgemeesters buiten Groningen worden toegevoegd.1044 In de nabije sociale kring

werd bestuurd, nu doopsgezinden zelf nog.

IV.3.2 Politiek machtsstreven van stad-Groninger doopsgezinden, 1795-1809

In 1787 liepen in de stad Groningen, evenals in de rest van de Republiek, de

spanningen op tussen orangisten en patriotten. In deze onrustige tijd waagde mr.

Toncko Modderman (1745-1802) (afb. 93) zich aan een eerste politieke functie.

Hij werd één van de twaalf commissieleden die het Plan tot Oproeping vervaar-

digde dat een nieuwe democratische constitutie voor de stad moest vormen. In het

plan werd zelfs aan vrouwen – onder voorwaarden – stemrecht verleend.1045 Van

de plannen kwam evenwel niets terecht. In de zomer van 1787 vond de aanhouding

van prinses Wilhelmina plaats bij Goejanverwellesluis en herstelden Pruisische

troepen de rust in de Republiek. De Oranjes keerden terug naar ’s-Gravenhage.

Daarop volgde de grote schoonmaak: het in zijn gezag herstelde bestuur trad overal

in de Republiek op tegen patriotten. Velen namen de wijk naar het buitenland. Zo

werd ondermeer Pieter Marret (1741-1826), een patriotgezind lid van de vroed-

schap, verbannen door de stad Utrecht en week hij uit naar Brussel, waar hij werd

opgezocht door zijn Groningse zwager Jan Modderman (1747-1790).1046 In de stad

Groningen bleef het onderzoek naar patriotten evenwel in vrijwel alle gevallen

zonder gevolgen voor betrokkenen.1047Patriotgezinde leden van raad en gezworen

meente werden via natuurlijk verloop weggezuiverd. Van der Meer heeft de indruk

dat tijdens deze restauratie slechts één Groninger de wijk moest nemen naar het

buitenland.1048

In de jaren 1787-1794 doofde het patriottisch vuur niet geheel. De naar

Frankrijk uitgeweken patriotten volgden met grote belangstelling de onttakeling

van het Ancien Régime. Na het uitbreken van de Franse revolutie en de Franse

oorlogsverklaring aan alle vorsten gingen de ontwikkelingen snel in de Republiek.

In de herfst van 1794 viel Frankrijk de Republiek binnen. In januari 1795 stonden

de Fransen binnen de poorten van Utrecht en Amsterdam. De noordelijke gewesten

volgden snel. Nog voor de Fransen de stad Groningen binnenkwamen, had de

1044. De (half-)zuster van Toncko Modderman was gehuwd met Jacob Haksteen, vanaf 1782 burge-

meester van Rhenen. Zwager Rudolf Forsten (1751-1807), was burgemeester van Harderwijk.

Voorts was Jan Willem Cornelis baron van de Merwede (1751-1780), gehuwd met Rudolphina

Anna Lemker van Breda, burgemeester van Kampen. Hij was een zwager van Moddermans vrouw

door haar eerste huwelijk met Jan Lemker van Breda (1747-1773) (afb. 91 en 92).

1045. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 174, 180-181 en 342, noot 27.

1046. Mĳn waarde vrindin. Een Gents journaal (1790-1791) door Clara Cornelia van Eijck (ingel. en

van commentaar voorz. door Joost Rosendaal. Egodocumenten 22 (Hilversum 2000) 17 en 152.

Pieter Marret was een zoon van medicus Jean Marret en Catharine Picard. Na het overlijden van

zijn vader hertrouwde Picard met Remees Floris Elin. Hieruit werd geboren Angelique Ester Elin

(1754-1844), gehuwd met Jan Modderman (1747-1790).

1047. Van der Meer, Patriotten in Groningen, 196-197.

1048. Ibidem, 199.
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stadsbevolking de eerste revolutionaire stappen gezet. Het uit acht man bestaande

comité revolutionair, waarvan onder andere de Groninger Oude Vlaming Joseph

Schnebbelie (1764-1833) deel uitmaakte, trok de macht aan zich en riep de burgerij

op kiesmannen aan te wijzen. Op 13 februari 1795 kozen de aangewezen

kiesmannen een nieuwe voorlopige stadsregering (Provisionele Municipaliteit)

voor de duur van twee maanden en werd het oude stadsbestuur heengezonden.1049

Het nieuwe stadsbestuur bestond voor de ene helft uit voormalige raadsleden en

gezworenen. De andere helft was grotendeels in de jaren tachtig als patriot actief

geweest. Onder de laatsten was de eerste doopsgezinde te vinden: grootonder-

nemer Teunis Izaaks Hulshoff (1743-1817) (afb. 97).

Vier dagen later, nog steeds voor het binnentrekken van de Fransen op

19 februari, werden ook alle andere bestuurscolleges vervangen. De Ommelanden

werden voortaan bestuurd door de Provisionele Staaten van Lande en het gewest

door de Provisionele Representanten van het Volk van Stad en Lande. In de op

dezelfde dag nieuw geïnstalleerde Provinciale Rekenkamer nam de stad-Groninger

doopsgezinde Albert Jacobs Hesselink (1733-1802) als één van de zes leden plaats.

Van de twee nieuw te verkiezen afgevaardigden voor de Staten Generaal bemach-

tigde mr. Toncko Modderman (1745-1802) één plaats.1050Een maand later werd hij

namens Groningen lid van het Comité tot de Algemene Zaken van het Bondge-

nootschap te Lande. Aan het eind van 1795 nam Gerrit van Olst Azn – de man van

de luchtballon - zitting in het voornoemde gewestelijke bestuur.1051Al in het jaar

van de omwenteling wisten Groninger doopsgezinden dus door te dringen in alle

bestuursniveaus. Een jaar later was hun aanwezigheid verder vergroot. Ze maakten

niet alleen deel uit van het stadsbestuur en de Eerste Nationale Vergadering, maar

ook van de municipale raad en de weeskamer.1052

Het stedelijke en gewestelijke bestuur, waarvan de doopsgezinden in 1795-

1798 deel uitmaakten, had een gematigd patriots karakter. Het hechtte aan een

zekere continuïteit.1053Vergelijkbare ontwikkelingen deden zich voor in de rest van

de Republiek. Bijvoorbeeld in Leeuwarden namen gematigde patriotten, zoals de

1049. De stad kende achttien vendels, ‘districten’ die elk een kiesman aanwezen. Vier van hen waren

doopsgezind: Pieter van Bergen, Jan Simons Blaupot, med. dr. J(o)an(nes) Reijnders en Abraham

Izaaks Hulshoff: uit: G. Acker Stratingh, H.O. Feith en W.B.S. Boeles, Bĳdragen tot de

geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen 3 (Groningen 1866) 64.

1050. Acker Stratingh, Feith en Boeles, Bĳdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, 66.

1051. http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Repertorium/app/personen/6416: 22 maart 2011.

1052. Van 1 maart 1796 tot 31 augustus 1797 was Teunis Izaaks Hulshoff lid van de Eerste Nationale

Vergadering, representerende het volk van Nederland, namens District Groningen. Toncko Modder-

man was van 29 april 1796 tot 10 november 1796 lid als plaatsvervanger van C. baron de Vos van

Steenwijk lid voor het district Meppel, zie: www.parlement.com: 22 maart 2011.

Wijbe Wouters (1762-1826) was municipale raad in 1795-1797 en weesheer in 1796-1797,

Pieter van Bergen (1744-1816) was weesheer in 1797-1811, zie: Hempenius-van Dijk, De

weeskamer, 368 en 369.

1053. M. Duijvendak en P. Kooij, ‘Tussen modernisering en behoud. Het provinciaal bestuur in de

negentiende eeuw’, in: P.Th.F.M. Boekholt e.a. (red.), Rondom de reductie. Vierhonderd jaar

provincie Groningen 1594-1994. Groninger Historische reeks 10 (Assen 1994) 117.
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doopsgezinde Pier Zeper (1761-1845) (afb. 116), het voortouw bij de omwenteling

en vervulden sindsdien bestuursfuncties.1054

In januari 1798 pleegden radicale patriotten een staatsgreep. De meeste

federalisten ruimden het veld. Van het nieuwe unitaristische stadsbestuur (Inter-

mediair administratief bestuur) maakten Berend van Olst Azn (1748-1806) (afb.

79) en Jan Derks Cremer deel uit. Van Olst kwam al eerder voorbij wegens het

vrijkorps V.O.D.P. De doopsgezinden, die sinds 1795 in het bestuur hadden

plaatsgenomen, verlieten net als de meeste federalisten het bestuur. De Groninger

unitaristen eisten vervolgens in het voorjaar van 1798 onvoorwaardelijke instem-

ming met hun opvattingen van een ieder die in de publieke zaak wilde meespreken.

Groninger doopsgezinden legden die verklaring overwegend niet af. Volgens De

Winter wilde de gezeten burgerij deze eed van afkeer niet afleggen.1055 Bij de

Groninger Oude Vlamingen in de stad bestond bovendien schrik voor radicaal

patriottisme door het optreden van de Leeuwarder doopsgezinde predikant Abra-

ham Staal. Daarom was aan de benoeming van de nieuwe doopsgezinde predikant

in Groningen, Pieter Klomp ((afb. 120), in mei 1798 de voorwaarde verbonden dat

hij zich niet in politieke of militaire posten mocht laten ‘emploieren’.1056

Binnen zes maanden volgde een tweede staatsgreep en moesten de unitaristen

wijken voor een gematigder bewind.1057Teunis Izaaks Hulshoff keerde weer terug in

het openbaar bestuur.1058Jacob van Calcar en Coenraad Verver werden toen als enige

doopsgezinden lid van de municipaliteit.1059Het nieuwe bewind verlangde op zijn

beurt een eed van afkeer, namelijk dat men ditmaal beloofde zich te onthouden van

contrarevolutie. Nagenoeg alle gegoede doopsgezinden die in 1810/11 op de lijst van

hoogstaangeslagenen stonden, legden nu de belofte wel af.1060 Daarmee wordt

duidelijk dat gegoede stad-Groninger doopsgezinden vooral tot de gematigden

behoorden.

In 1801 kwam ten slotte aan alle revolutionaire woelingen een eind. Een

nieuwe grondwet werd aangenomen. Orangisten en patriotten zochten toenadering

en oude regentengeslachten namen weer deel aan het stadsbestuur. Volksinvloed

werd teruggedrongen.1061

Op Hulshoff na, waren doopsgezinden opvallend afwezig in het openbaar

bestuur vanaf 1798 tot aan de Franse inlijving in 1811. Hun enthousiasme voor het

1054. Pier Zeper vervulde vanaf 1795 tal van bestuurlijke functies en bracht het uiteindelijk tot

burgemeester van Leeuwarden in 1819-1824. Door zijn huwelijk met de Groningse Fenna

Hesselink, dochter van voornoemd lid van de provinciale rekenkamer, werd hij in 1810 tevens

zwager van Teunis Izaaks Hulshoff die in dat jaar huwde met Grietje Alberts Hesselink. Voor de

vele, openbare functies van Zeper zie: www.parlementairdocumentatiecentrum.nl/id/vg09llxl61q8,

1 april 2011.

1055. Van Winter, De lijsten van de hoogstaangeslagenen 1, 241.

1056. Van Eeghen, Meniste vrijage, 137.

1057. Duijvendak en Kooij, ‘Tussen modernisering en behoud’, 117.

1058. www.parlement.com: 22 maart 2011. Op 25 juni 1798 tot 30 maart 1799 werd hij lid van het

Intermediair administratief bestuur van Stad en Lande. Van 1803 tot 1809 was hij lid van de Raad,

vervolgens nog twee jaar van de municipaliteit.

1059. Groninger Courant, 3 juli 1798.

1060. Elf van de dertien doopsgezinden die op de lijst van honderd staan, leggen de verklaring af, zie.:

Van Winter, De lijsten van de hoogstaangeslagenen 1, 242.

1061. Formsma, ‘Van patriottisme naar liberalisme’, 435.
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patriottisme in de jaren tachtig en voor deelname aan het openbaar bestuur in 1795-

1798 was na de politieke turbulentie van 1798 en de herwonnen invloed van oude

regentengeslachten (vanaf 1801) waarschijnlijk omgeslagen in teleurstelling. Men

had zich ingezet voor gematigde vernieuwing van het federalisme en had daarvoor

teruggekregen een eenheidsstaat met de oude regentenfamilies weer stevig in het

zadel. Groninger doopsgezinden trokken zich na 1798 ook terug uit andere

openbare functies, zoals de functie van scholarch van de stedelijke Latijnse

school.1062

Consolidatie van een verworven machtspositie door doopsgezinden bleef uit,

net als het geval was vóór 1795 met de gezworenen van doopsgezinde origine.

Ditmaal verhinderden terugtreding uit de politiek en kinderloosheid van doops-

gezinde bestuurders een stevige politieke machtspositie aan het begin van de

negentiende eeuw.1063

IV.4. Tot besluit

Van 1594 tot 1795 bekleedden in de stad Groningen uitsluitend gereformeerden

machtsposities. Vóór 1795 toonden alleen in uitzonderlijke gevallen voormalige

lidmaten van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen ambitie voor openbare

bestuursfuncties. Zij bleven steken in de minst belangrijke en waren niet in staat

hun opgebouwde sociale kapitaal door te geven.

Ofschoon katholieken ruim vertegenwoordigd waren in patriottische activitei-

ten in de jaren 1782-1787, was dat verhoudingsgewijs minder dan hun aandeel in

de stadsbevolking. Terwijl lutheranen, Joden, Franse walen en Zwitserse doops-

gezinden zich vooral afzijdig hielden, was maar liefst de helft van de doopsgezinde

mannen uit de twee grootste doopsgezinde gemeenten op enigerlei wijze actief in

de patriottenbeweging. Alle families die hier als bovenlaag worden aangemerkt,

waren actief betrokken bij de zaak van de patriotten. Nadere bestudering van

nieuwe en bekende bronnen bevestigen de bevindingen van Van der Meer en

ondersteunen Voolstra’s veronderstelling dat een aanzienlijke hoeveelheid doops-

gezinden met de patriotten en de vrijkorpsen sympathiseerden in de Republiek, met

dien verstande dat in de stad Groningen doopsgezinden nauwelijks actief de

wapens opnamen.1064

1062. Tot de omwenteling in 1795 vervulden regenten de positie van scholarch van de Latijnse school.

Alleen in 1797 en 1798 bekleedde één doopsgezinde deze functie: lakenkoopman Mattheus Jacobs

Hesselink (1743-1807). Tot 1860 bekleedden doopsgezinden deze functie niet meer, terwijl hun

kinderen daar wel onderwijs volgden, zie: J.A. Wijnne, Bouwstoffen voor een geschiedenis der

Latijnsche School en van ’t Gymnasium te Groningen los aaneengeregen door J.A. Wijnne

(Groningen 1870) 18.

1063. Opgebouwd sociaal kapitaal kon niet worden doorgegeven. Bestuurders, zoals Teunis Izaaks

Hulshoff en Gerrit van Olst Azn, waren kinderloos.

1064. S. Voolstra, ‘The hymn to freedom: the redefinition of Dutch Mennonite identity in the Restoration

and Romantic period (ca. 1810-1850)’, in: A. Hamilton (e.a.), From Martyr to Muppy. A historical

introduction to cultural assimilation processes of a religious minority in the Netherlands: the

Mennonites (Amsterdam 1994) 190.
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Na het herstel van de oude orde in 1787 bleef het patriottisme onder doops-

gezinden levendig. Tijdens de omwenteling in 1795 stonden vooral de Groninger

Oude Vlamingen vooraan om bestuurlijke functies te bekleden. Na de staatsgrepen

van 1798 en de terugkeer van de regenten in het openbaar bestuur (1801), keerden

ze zich weer af van de politiek en vervulden ze, op een enkeling na, geen openbare

ambten meer tot aan de inlijving bij Frankrijk in 1811.

Het voorgaande brengt mee dat slechts in de periode 1795-1798/1801 sprake

kan zijn geweest van doopsgezinden die aan alle drie criteria van Weber voldeden

voor de aan te brengen stratificatie. Alleen leden van de families Van Calcar,

Hesselink, Hulshoff, Modderman, Van Olst (Groninger Oude Vlamingen) en Van

Bergen (Verenigde Waterlanders en Vlamingen) voldoen aan de drie criteria.

De machtspositie van doopsgezinden achterwege latend, omdat zij tot 1795

toch niet voor het openbaar bestuur in aanmerking kwamen, kunnen aan deze

familiegroepen worden toegevoegd voor wat betreft de Groninger Oude Vlamin-

gen: Van der Boogh, Houttuijn en Miedema/Medendorp. De families Alring,

Block/Mabé en Rengenier verdwenen in de loop van de achttiende eeuw. Aan de

prominentste familiegroepen onder de Verenigde Waterlanders en Vlamingen

kunnen dan worden toegevoegd: De Booser, Botterman, Deknatel, Van Delden,

Denijs en Van Geuns. De families Boelens, Clemmius, Knars en Risemius

verdwenen om verschillende, al genoemde redenen in de loop van de achttiende

eeuw.

Tot de brede middengroep van de Groninger Oude Vlamingen kunnen onder-

meer worden gerekend de families: Boon, Buitenwerff, Ten Cate, Heuning, Mars,

Ridder, Suiring, Saaxuma en Woldendorp. Zij behoorden niet tot de genoemde

bovenlaag, maar kwamen evenmin voor in de administratie van de diaconie.

Tot de ‘middengroep’ van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen behoorden

ondermeer de families: De Graaf, Hollander, Knijpinga, Langerhuizen, Tholes en

Watses. Zij genoten geen bedeling en bewoonden, voor zover valt na te gaan, geen

eenkamerwoningen.

Ten slotte moeten tot de onderste laag van de Groninger Oude Vlamingen

ondermeer de bedeelden en bewoners van eenkamerwoningen gerekend worden,

zoals bijvoorbeeld de familie Warema. Deze onderste laag bestond niet uit een

vaste groep families, zoals in het geval Warema wel aan de orde was, maar

wisselde nogal van samenstelling. Veel ongehuwde vrouwen en verarmde wedu-

wen ontvingen (tijdelijk) onderstand, soms zelfs uit de kring van zeer gegoeden.

Tot de onderlaag van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen kunnen worden

gerekend kamerbewoners, zoals de schippersfamilie Scheltes/Sijtses.

Voorgaande stratificatie binnen de twee grootste doopsgezinde gemeenten van

de stad kan niet anders zijn dan een zo goed mogelijke poging om een complexe

werkelijkheid te reconstrueren. Sommige gegoede families kenden ‘arme’ takken

als gevolg van bijvoorbeeld een faillissement (bijvoorbeeld Medendorp), andere

families stegen op de maatschappelijke ladder of zakten weg in de loop van de

achttiende eeuw. Desalniettemin vormt voorgaande indeling, met inachtneming

van genoemde beperkingen, een goede basis om de verzorging van langstlevende

echtgenoten te bestuderen. De inhoud van de huwelijksvoorwaarden van de

Groninger Oude Vlamingen blijkt namelijk voorgaande indeling te bevestigen.
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79. Berend van Olst Azn (1748-1806).

Collectie RKD, Den Haag.

81. Grietje van Olst (1776-1844), ge-

huwd met Pytter de Gavere. Collectie

RKD, Den Haag.

80. Neeltje Taan (1755-1798), gehuwd

met Berend van Olst Azn. Collectie

RKD, Den Haag.

82. Pytter de Gavere (1763-1814). Col-

lectie RKD, Den Haag.
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83. Izaak van Delden (1664-1728), originele afmetingen afbeelding: 101,5 x 82

cm. Collectie Groninger Museum, foto John Stoel.
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84. Sara de Booser (1668-1743), gehuwd met Izaak van Delden. Originele

afmetingen afbeelding: 101,5 x 82 cm. Collectie Groninger Museum, foto John

Stoel.
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85. Jan van Delden (1700-1770) met das geknoopt à la Steinkerken.1065Originele

afmetingen afbeelding: 79 x 64 cm. Collectie Groninger Museum, foto John Stoel.

1065. Na 1692 kwam de das geknoopt à la Steinkerken in de mode. In dat jaar vond bij Steenkerken een

slag plaats, waarbij een deel van de legers zo overrompeld werd dat voor de officieren geen tijd

restte om hun halsdoek naar behoren om te binden. De doek was à la Steinkerken geknoopt

tweemaal om de hals geslagen en los geknoopt aan de bovenzijde. De uiteinden werden om elkaar

heen gedraaid en in later tijd soms door een extra groot knoopsgat van het kamizool gehaald, zie:

F. J. Veldman en L. Veldman-Planten, Hermannus Collenius 1650-1723 (Zwolle 1997) 49.
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86. Sophia de Booser (1704-1758), gehuwd met Jan van Delden. Originele

afmetingen afbeelding: 79 x 64 cm. Collectie Groninger Museum, foto John Stoel.
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87. Abraham Izaaks Hulshoff (1735-1821). Part. coll., foto René Gerritsen.
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88. Martje Berends Wouters (1741-1791), gehuwd met Abraham Izaaks Hulshoff.

Part. coll., foto René Gerritsen.

247



89. Prof. dr. Matthias van Geuns (1735-1817). Collectie RKD, Den Haag.
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90. Sara van Geuns-van Delden (1739-1809), gehuwd met prof. dr. Matthias van

Geuns. Collectie RKD, Den Haag.
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91. Jan Lemker van Breda (1747-1773).

Collectie RKD, Den Haag.

92. Antonia Forsten (1753-1806), ge-

huwd met mr. Toncko Modderman,

eerder met Jan Lemker van Breda. Col-

lectie RKD, Den Haag.

93. mr. Toncko Modderman (1745-1802).

Collectie RKD, Den Haag
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94. Jan Modderman (1747-1790) en Angelique Esther Elin (1754-1844). Collectie

RKD, Den Haag.
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95. Geertje van Olst (1763-1800), geh.

met Harm Jan van Bolhuis. Collectie

RHC GrA.

96. Harm Jan van Bolhuis (1766-1824).

Collectie RHC GrA.

97. Teunis Izaaks Hulshoff (1743-1817).

Part. collectie.
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