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V. Stad-Groninger huwelijksrecht

‘Dat de openbare huwelyksverbinding niets minder insluit, dan een vermogen ter

voorkoming van wanorder, een breidel voor het al te losbandigen ingebeelde vrye

leven en, ene welgeregelde volksvermeerdering, waar op de waare sterkte ener

Natie rust.’
1068

Inleiding

Voor een studie naar huwelijk en vermogen in de stad Groningen is begrip vereist

van het geldende huwelijksrecht en huwelijksvermogensrecht. In hoofdstuk V en

VI wordt dit recht bestudeerd. In hoofdstuk VII volgt het erfrecht.1069 Dat is van

belang voor een goed inzicht in de vele verzorgingsregelingen die werden

getroffen in huwelijksvoorwaarden.1070

Als eerste dus de bespreking van de regels die op een stad-Groninger huwelijk

toepasselijk waren in de onderzoeksperiode (1 januari 1699 – 1 mei 1809). In de

achttiende eeuw bezaten nagenoeg alle stad-Groninger doopsgezinden het burger-

schap of waren zij ingezetene. Zij vielen daarom onder het Groninger stadsrecht.

Bovendien zal blijken dat vrijwel alle huwelijksvoorwaarden van de leden van

de grootste doopsgezinde denominatie in de stad werden opgemaakt en dat ook

hun huwelijken meestal in de stad werden bevestigd.1071

Niet wordt miskend, dat elders geldende rechtstelsels ook op de onderzochte

populatie inwerkten. Na hun huwelijksbevestiging zijn bijvoorbeeld verschillende

doopsgezinden naar de stad Groningen gemigreerd. Vooral leden van de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen kwamen uit Friesland. Het Friese Landrecht bleef van

toepassing op hun huwelijksvoorwaarden, indien zij deze daar hadden laten

opmaken. De stad Groningen erkende deze op grond van art. 9 (I) SNC.1072 Ook

de eigendom van buiten de stad gelegen onroerende zaken waarop het daar geldende

recht toepasselijk was, had gevolgen voor het huwelijksgoederenrecht van de stad-

Groninger doopsgezinden.1073 Omwille van de uitvoerbaarheid beperkt het onder-

zoek zich echter tot in de stad Groningen bevestigde huwelijken en tot de daar

opgemaakte huwelijksvoorwaarden. Voor een vergelijking met bijvoorbeeld het

1068. RHC GrA, toegang 740, Verzameling publicaties van de overheid, 1595-1814(1857) (hieronder

voortaan: VPO), inv. nr. 1122, Resolutie omtrent de trouwplechtigheden en het formulier daartoe.

Gedrukt bij Jan Hindrik Bolt te Groningen 1796: fragment uit de aanhef van de resolutie.

1069. De toepasselijke bepalingen uit het stadboek 1425 en de Stads Nieuwe Constituties (1689) zijn

opgenomen in de bijlagen 6 en 7.

1070. Zo zal blijken in hoofdstuk IX.

1071. Zie par. VIII.1. en hoofdstuk IX.

1072. SNC staat voor: Stads Nieuwe Constituties van 1689.

1073. Hierop wordt teruggekomen in hoofdstuk IX.
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Friese of Ommelander Landrecht leent zich bij uitstek een afzonderlijk onderzoek

naar huwelijk en vermogen van een Friese of Ommelander populatie.

Bronnen

Het stad-Groninger recht dat de belangrijkste rol speelde bij huwelijk

en vermogen, is onder te verdelen in drie groepen regels: het huwelijksrecht,

het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. In de achttiende eeuw valt het

huwelijksvermogensrecht niet strikt af te zonderen van het erfrecht. De Stads

Nieuwe Constituties besteedden bijvoorbeeld in drie artikelen – art. 15 (I), art. 26

(II) en 27 (II) – aandacht aan het versterferfrecht in huwelijksvoorwaarden.

Voor de bestudering van het recht dat de stad Groningen creëerde betreffende

het huwelijk staan ons de rechtsbronnen ter beschikking, zoals genoemd in

par. I.2.1.1074 Buiten na te noemen werk van Laman, is weinig literatuur

verschenen over het materiële, stad-Groninger huwelijks-, huwelijksvermogens-

en erfrecht. Roes heeft weliswaar een zeer grondig onderzoek verricht naar de

positie van de langstlevende echtgenoot in de Republiek waarbij hij ook het

huwelijksvermogensrecht bestudeerde, maar ging, zoals reeds genoemd, voor wat

betreft de stad Groningen helaas uit van het verkeerde stadboek.1075

De enige bruikbare contemporaine rechtsliteratuur over het Groninger stads-

recht vormt het in 1738 anoniem verschenen Anleiding tot de eerste beginselen der

1074. De verschillende bepalingen worden omwille van de leesbaarheid genoteerd op de wijze van

Hempenius-van Dijk, omdat de Stads Nieuwe Constituties de artikelen indeelden in titels, noch

afdelingen, zie: Hempenius-van Dijk, De weeskamer. De bepalingen betreffende het huwelijks-,

huwelijksvermogensrecht en echtscheidingsrecht zijn doorlopend genummerd (artikelen 1-50)

onder het eerste kopje ‘Van houwlycks beloften’. Deze bepalingen worden daarom voortaan

hieronder aangeduid als de artikelen 1-50 (I). De Stads Nieuwe Constituties nummerden vervolgens

het erfrecht onder het tweede kopje ‘Van erfenisse in ‘t gemeyn’ (artikelen 1-65). Deze bepalingen

worden aangeduid als de artikelen 1-65 (II). Om vergelijkbare redenen wordt de regeling

betreffende onwettige kinderen hieronder aangeduid als de artikelen 1-7 (III) (‘Van onwettige

kinderen’) en het schenkingsrecht als de artikelen 1-15 (IV) (‘Van donatien en oevelgank’).

1075. Ook de bijdrage van B.J.D. Alberts moet om dezelfde reden met voorzichtigheid worden

gehanteerd. Zie: Alberts, ‘Het huwelijk in de stad Groningen’, 61-63, 81-84, 101-105, 121-124

en 141-144. Zo ook: Telting, Het Stadboek van Groningen. Werken der vereeniging tot uitgave der

bronnen van het oude vaderlandsche recht. Eerste reeks 9 (’s-Gravenhage 1886).

Voor de bestudering van het stad-Groninger huwelijks-, huwelijksvermogens- en erfrecht staan ter

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

van de Fransche wetgeving (Amsterdam 1925), A.H. Huussen jr., ‘Verboden graden van bloed- en

aanverwantschap rond 1800’, in: G. Hekma en H. Roodenburg (red.), Soete minne en helsche boosheit.

Seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850 (Nijmegen 1988) 210-231, Huussen, De codificatie

van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht, 1795-1838 (Amsterdam 1975), A.S. de Blécourt,

‘Huwelijksgoederenrecht in Drente, ’t Gorecht en de stad Groningen’, Nieuwe Drentsche Volks-

almanak nieuwe serie 55 (1922) 47-59, I.B. Cohen, ‘Iets over het Groninger land- en stadsrecht’ 1-60,

S.J. Fockema Andreae, Bijdragen tot de Nederlandsche rechtsgeschiedenis 1 (Haarlem 1888) 86-96,

143, 149-151 en 169-170, S.J. Fockema Andreae, Bijdragen tot de Nederlandsche rechtsgeschiedenis

2 (Haarlem 1888) 8-13, 64-82, 137-139 en 149-150, Het stadboek van Groningen van het jaar 1425

naar het oorspronkelijke handschrift afgedrukt en met ophelderende aanmerkingen uitgegeven door

het genootschap Pro Excolendo Jure Patrio (J. de Rhoer ed.) (Groningen 1828), Hempenius-van Dijk,

De weeskamer, R. Schröder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland II.3 (Stettin 1863-

1871; ongewijzigde herdruk; Aalen 1967) dl. II.3, 390, 405-407 (m.n. over bestuur van de gemeen-

schap), Thielen, Man ende wyb ne hebben nen twiet gut.
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Groninger regtskennis; voormaals ontworpen ten dienste van personen waar toe

de autheur besondere opsigt hadde; maar nu uitgegeven tot dienst van ’t gemeen.

Het bestaat uit vier boeken in één band en werd in de stad Groningen gedrukt

door Lucas van Colenbergh. Aangenomen wordt dat de stad-Groninger jurist en

burgemeester Paulus Laman (1668-1747) (afb. 98) de auteur is.1076 Twee jaar na

zijn dood verscheen bij dezelfde uitgever een nieuwe uitgave. De titel werd

gewijzigd in Anleiding tot de eerste beginselen der Groninger regtskennis. Met

verscheiden anmerkingen ende bedenkingen vermeerdert. Een tweede druk volgde

in 1754 bij boekdrukker Hajo Spandaw te Groningen.

In 1778 bezorgden drie stad-Groninger boekdrukkers, Jacob Bolt, Abraham

Groenewolt en Jan Oomkens, gezamenlijk een derde en laatste druk, ditmaal getiteld:

Aanleiding tot de eerste beginselen der Groninger regts-kennis. Met verscheidene

aanmerkingen ende bedenkingen vermeerdert. Anders dan in de eerste druk waren

alle uitgebreide bedenkingen over thema’s en wetsartikelen niet meer bijeengebracht

in een apart hoofdstuk, getiteld Nadere bedenkingen, maar inhoudelijk ongewijzigd

overgenomen en verspreid over de verschillende hoofdstukken. Anders ook waren de

hoofdstukken 1-2 en 3-4 in twee afzonderlijke delen ondergebracht. Volgens het

titelblad was het eerste deel gedrukt in 1778, het tweede deel een jaar eerder. Voorts

was aan de derde druk toegevoegd een in 1777 gedrukte Korte schets der regeerings-

form van Stadt en Lande. Deze was al eerder in 1739 anoniem verschenen en

mogelijk eveneens van de hand van Laman.

Zoals de titel van de eerste druk al aangaf, had Laman het boek opgezet als

studieboek. In de vier boeken behandelde hij aan de hand van vraag en antwoord,

soms uitvoerig toegelicht met nadere bedenkingen, verschillende onderwerpen uit

het stadboek 1425 en de Stads Nieuwe Constituties. Deze opzet is na zijn overlijden

ongewijzigd gebleven. Het recht betreffende trouwbeloften, huwelijksvoorwaarden,

huwelijk, gemeenschap van goederen en echtscheiding worden behandeld in de

hoofdstukken V, VI, VII, VIII en IX van het eerste boek. Het erfrecht volgt in de

hoofdstukken VII tot en met X van het tweede boek. Giften zijn het onderwerp van

boek twee, hoofdstuk V. Het overige verbintenissen- en goederenrecht bespreekt

Laman in de boeken twee en drie. In laatstgenoemd boek komt ook het strafrecht aan

de orde. Ten slotte gaat het vierde boek vooral over procesrecht.

Voor een selectie van erfrechtbepalingen uit de SNC – zonder enige nadere toelichting – zie:

V.J. Blondeel, Verhandeling van het Hollandsch, Zeelandsch ende Westvrieslandsch versterfrecht.

In den grond verklaard, door mr. Hobius van der Vorm, R.G., zevende druk, met eenige

aantekeningen en verhandelingen verrykt, mitsgaders met verbetering van sommige, in vorige

drukken bygevoegde, versterfrechten, en nieuwe vermeerdering van anderen, zo uijt gedrukte, als

geschrevene Lands en andere wetten, keuren ende costumen (7e druk; Amsterdam 1774) 420-429.

Over het stad-Groninger huwelijksrecht verscheen een gedegen bijdrage van Hempenius-van

Dijk, ‘Huwelijkssluiting’ 195-211.

Voor een zeer globale beschrijving van het Groninger recht, zie voorts: Brood, Het oude

Groninger recht in hoofdlijnen (Groningen 1999).

Voor het recht in het gewest Stad en Lande, zie onder meer: S.J. Fockema Andreae, Bijdragen

tot de Nederlandsche rechtsgeschiedenis 4 (Haarlem 1900) 89-149.

1076. De vermoedelijke auteur moet niet verward worden met diens gelijknamige kleinzoon Paulus

Laman (1733-1788). Deze kleinzoon liet zich eerst in 1747 inschrijven als juridisch student te

Groningen en promoveerde pas in 1755. De kleinzoon gaf mogelijk de opdracht voor de derde

druk.
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Lamans Aanleiding (1778) lijkt de ontwikkeling van het Groninger stadsrecht

te overbruggen tot aan 1778. Dat is echter niet het geval. Door de gekozen opzet

kregen niet alleen rechtshistorische achtergronden minder aandacht, ook werd

de eerste druk nadien niet aangevuld of inhoudelijk verbeterd, althans niet wat

betreft de onderdelen huwelijks(vermogens)recht, erfrecht en giften. Ofschoon op

de voornoemde rechtsgebieden hoogstwaarschijnlijk geen nieuwe ordonnanties

werden uitgevaardigd in de periode 1738-1778, ontbreekt in de latere drukken

in ieder geval een aantal stedelijke resoluties uit die tijd. Ook over nieuw verschenen

jurisprudentie in de periode 1738-1778 informeren de opvolgende drukken de lezer

niet. Desondanks vergroot de Aanleiding op vele punten het begrip van het toenmalig

geldende stadsrecht en wordt hier, vanwege het voorgaande, met voorzichtigheid van

de derde druk met zijn toelichtingen gebruikgemaakt.

V.1. Huwelijksrecht1077

Sinds de twaalfde eeuw werd het huwelijk door theologen als een sacrament

beschouwd, dat wil zeggen een middel, waardoor goddelijke genade aan de mens

wordt meegedeeld en gesteund op de instelling door Christus.1078 Tijdens het

Vierde Lateraans Concilie (1215) was deze opvatting tot dogma verheven. De

katholieke kerk beschouwde het huwelijk sindsdien als het uitsluitende terrein van

kerkelijk recht. De wereldlijke overheid erkende dat.1079Zo steunde art. 27 (Liber

II) stadboek 1425 de katholieke strijd tegen clandestiene huwelijken (dat wil

zeggen: niet volgens het canoniek recht bevestigd) door deze streng te straffen.

Na het wegvallen van de katholieke geestelijke overheid – in de stad Groningen na

de reductie van 1594 - kwam een einde aan de algemene gelding van het canonieke

huwelijksrecht in de Republiek. De wereldlijke overheid volgde op in de rechten die

vroeger door de kerk met betrekking tot huwelijkse zaken werd uitgeoefend. Volgens

de sindsdien dominante gereformeerde leer hoorde het huwelijk namelijk niet tot

het gebied van de genade, maar tot dat van het ‘natuurlijke leven’. De wereldlijke

overheden maakten echter slechts spaarzaam gebruik van haar bevoegdheden

om regels op te stellen betreffende het huwelijk.1080 In de stad Groningen duurde

het bijvoorbeeld nog tot de in werking treding van de Stads Nieuwe Constituties

van 1689, alvorens een uitgewerkt wereldlijk huwelijksrecht werd ingevoerd. De

1077. Voor een studie over verloving en huwelijk in de Nederlanden tot het einde van het Ancien Régime,

zie: J. van de Ven, In facie ecclesiae. De katholieke huwelĳksliturgie in de Nederlanden, van de

13de eeuw tot het einde van het Ancien Régime. Miscellanea Neerlandica 22 (Leuven 2000).

1078. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 38.

1079. Ibidem, 11, noot 3.

1080. Ibidem, 70-71 en 74. In de stad Groningen werd in 1669 bijvoorbeeld een plakkaat uitgevaardigd

tegen ‘concubinaetschap’. Het verplichtte eenieder die in concubinaat leefde binnen één maand te

huwen volgens de kerkorde 1594, zie: RHC GrA, VPO, inv. nr. 473, Placaet tegens Concubinaet-

schap, Hoererie en ehebreucke. Gedrukt bij Frans Bronchorst te Groningen 1669. Het plakkaat

werd nog herhaald door een ordonnantie uit 1725, zie: Ordonnantie op de delicten als misdaden in

’t gemeen, misdaat tegens het gemeene best of Hooge Overigheid, van Doodtslag, Wondingen,

misdaat tegens Persoonen, van Hoererye en Ehebreuke, misdaat tegens de Eer, tegens het Godt, en

van oneigenlijke misdaden (Groningen 1725).
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Gereformeerde kerk zag het huwelijk weliswaar niet als sacrament, maar wel als een

goddelijke instelling. Het bemoeide zich daarom met het onderwerp, stelde regels op

– bijvoorbeeld de stad-Groninger kerkorde van 16 september 1594 - en het leverde

aanvullend recht, daar waar de overheid niet in voorzag.1081

Vanaf 1689, tot aan de invoering van het Wetboek Napoleon ingerigt voor het

Koningrijk Holland (WNH) op 1 mei 1809, gold als stedelijk huwelijksrecht

het recht, zoals geformuleerd in de Stads Nieuwe Constituties van 1689 (vooral

de artikelen 1-7 (I), 20 (I), 24-31 (I) SNC), voorts, de bepalingen in het stadboek

van 1425, alsmede genoemde kerkorde voor de stad Groningen van 1594.1082Door

middel van raadsresoluties werd het huwelijksrecht soms voor bepaalde bevol-

kingsgroepen aangescherpt of een uitzondering gehonoreerd.1083 Dit huwelijks-

recht kwam in grote trekken overeen met het nieuwe gereformeerde huwelijksrecht

elders in de Republiek.1084

V.2. Trouwbelofte

Van elkaar moeten worden onderscheiden de sponsalia de futuro en de sponsalia de

praesenti. De eerste hield de trouwbelofte in. Nadat de man de vrouw had gevraagd

hem te trouwen en zij zich daartoe bereid verklaarde, was het paar verloofd. De

tweede, het contract, de wederzijdse wilsverklaring gericht op het huwelijk, bracht

volgens het canonieke recht het huwelijk tussen partijen daadwerkelijk tot stand.

Volgens de gereformeerde leer moest op de sponsalia de praesenti nog een bevesti-

ging volgen door een gereformeerd predikant in de kerk.1085

De artikelen 1-4, 6-7 (I) SNC maakten niet altijd een helder onderscheid om

welke sponsalia het in de bepalingen ging. De artikelen 3-4 (I) en 6 (I) SNC zagen,

zonder twijfel, op de trouwbelofte. Voor de sponsalia de praesenti zou de

bewijsregeling in art. 3 (I) SNC namelijk overbodig zijn geweest, vanwege het

door de commissarissen tot de huwelijkse zaken ter zake bijgehouden protocol, zie

art. 8 van de Herziene ordonnantie op de weeskamer 1724 (voortaan: HOW).1086

Art. 6 (I) SNC sprak zelfs letterlijk van verloven.

Art. 7 (I) SNCzagookopde sponsalia de futuro. Het regelt het geval dat iemand zich,

na elkaar, met twee verschillende personen verloofde. Art. 1 (I) SNC had daar waar-

schijnlijk eveneens betrekking op, art. 2 (I) SNC zag op de sponsalia de praesenti.1087

1081. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 74-76. Voorts werd het

wereldlijke huwelijksrecht aangevuld met voorschriften uit het Oude en Nieuwe Testament en

zelfs met canoniek recht dat via de regels van de Gereformeerde kerk bleef voortleven.

1082. De nauwe relatie tussen kerk en staat en de beïnvloeding over en weer blijkt ook daaruit dat de

kerkorde werd uitgevaardigd door Burgemeesters en Raad van Groningen. De Ommelanden kregen

hun eigen kerkorde op 27 februari 1595. De tekst van de kerkorde 1594 is te vinden in: RHC GrA,

VPO, inv. nr. 169, Kercken-ordre der Stadt Groningen. Handschrift.

Voor een selectie van relevante bepalingen uit de kerkorde 1594, zie bijlage 5.

1083. Zie bijvoorbeeld: par. V.5.

1084. Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 199.

1085. Zie par. V.6.1.

1086. Voor een selectie van bepalingen uit de HOW zie bijlage 8.

1087. Zie verder: par. V.4. en par. V.6.1.
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De trouwbelofte hield dus in een wederzijdse toezegging ommet elkaar te huwen.

Het ‘verlovingscontract’, in tegenwoordigheid van getuigen, was in beginsel vorm-

loos. In geval een trouwbelofte werd betwist, kon een meerderjarige deze alleen

bewijzen door middel van een door de verloofden ondertekend geschrift of door twee

‘ongeinteresseerde geloofweerdige getuygen’, art. 3 (I) SNC.1088Het krijgen van een

voorwerp (arrha), tot bekrachtiging van de trouwbelofte, was dus niet voldoende.1089

Volgens Alberts gold deze bewijsregel, met in achtneming van het toestemmings-

vereiste van art. 4 (I) SNC, ook voor trouwbeloften gedaan door minderjarigen.1090

Deze opvatting is niet aannemelijk. Art. 3 (I) SNC sprak niet alleen nadrukkelijk van

meerderjarigen, ook zou een dergelijke regeling overbodig zijn. Tot 25-jarige leeftijd

was een man of vrouw immers niet toegestaan een trouwbelofte te doen, zonder

uitdrukkelijke toestemming van beide ouders, art. 4 (I) SNC.1091

Het toestemmingsvereiste van art. 4 (I) SNC had zijn basis in art. 28 (Liber II)

stadboek 1425.1092 In het geval één ouder was vooroverleden, volstond toestem-

ming van de langstlevende ouder, art. 4 (I) SNC. Indien de trouwlustige wees was

en geen voorstanders over hem waren benoemd, diende de vereiste toestemming

verleend te worden door naaste bloedverwanten (grootouders en in het geval ook

zij ontbraken, door meerderjarige broers en zusters).1093 Waren voorstanders

benoemd, dan dienden zij samen met twee naaste familieleden van zowel vaders-

als moederszijde van de minderjarige toestemming te geven.

De voorstanders dienden te waken voor instemming met een voorgenomen

huwelijk, indien hun pupil zeer jong van jaren was. Bij de afweging al dan niet

toestemming te verlenen, zal een rol gespeeld hebben of de minderjarige vol-

doende in staat werd geacht een huishouding te bestieren. Het stadsrecht kende

geen sanctie, indien voorstanders daar geen acht op sloegen, noch indien zij

toestemden in een huwelijk, zonder voornoemde bloedverwanten te raadplegen.

1088. Meerderjarig werd men op 25-jarige leeftijd, art. 22 (Liber IX) stadboek 1425.

1089. Een arrha kon bijvoorbeeld zijn een ring of penning. Met ongeïnteresseerde getuigen zullen

belangeloze getuigen zijn bedoeld.

1090. Alberts, ‘Het huwelijk in de stad Groningen’, 103.

1091. Vanaf 1689 moest op het moment van de sponsalia praesenti een ‘jonghgeselle’ minimaal veertien

en een ‘jongedochter’ minimaal twaalf jaar oud te zijn, art. 24 (I) SNC. Sindsdien kwamen de

minimumhuwelijksleeftijden in de stad Groningen overeen met het canonieke recht en de kerkorde

van 1594. Art. 21 (Liber II) stadboek 1425 stelde voorheen de minimumhuwelijksleeftijd op

respectievelijk achttien en vijftien jaar.

In 1809 werden de huwelijksleeftijden verhoogd voor mannen naar achttien en voor vrouwen

naar vijftien, art. 99 WNH.

Laman, P. Laman, Aanleiding tot de eerste beginselen der Groninger regts-kennis. Met

verscheidene aanmerkingen ende bedenkingen vermeerdert (3e druk; Groningen 1778) 29. Laman

verwees overigens in dit verband abusievelijk naar art. 18 (I) SNC. Deze bepaling regelde slechts de

vereiste toestemming voor het opmaken van huwelijksvoorwaarden door een minderjarige.

1092. De kerkorde 1594 eiste geen toestemming voor het wisselen van trouwbeloften.

1093. Het Groninger stadsrecht kende datieve voorstanders (tutela dativa) en testamentaire voorstanders

(tutela testamentaria). De datieve voorstanders werden door de weeskamer benoemd. De legitieme

voogdij (tutela legitima) werd uitgeoefend door de langstlevende ouder en in de loop van de

zeventiende eeuw ook door een of meer van de grootouders van de pupil. De voorstanders

bestonden uit een voormond en twee voogden. De voormond beheerde het vermogen van de

minderjarige, de voogden controleerden. Zie: Hempenius-van Dijk, De weeskamer, XVII, 9 en 82.
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Indien de vereiste toestemming werd onthouden aan de minderjarige, waren

de huwelijksplannen in beginsel gedwarsboomd. Gemis van de vereiste toestemming

leidde tot nietigheid van een trouwbelofte, art. 6 (I) SNC.1094Een bijzonder middel

om de druk op de familie op te voeren om toestemming te geven, vormde schaking,

ook wel ‘doorgaan’ genoemd. Het minderjarige trouwlustige meisje werd in dat

geval door haar minnaar, al dan niet met haar instemming, onttrokken aan het gezag

van ouders of voorstanders om zo de toestemming voor het voorgenomen huwelijk af

te dwingen. Als die alsnog werd verleend, zoals in het geval van H.C. Hoising

(ca. 1720-1781) en J.J.S. Douglas (1727-1754), volgde het huwelijk.1095 Lukte dat

niet, dan keerde het meisje terug naar haar ouders/voorstanders. In het gewest

Holland moet het aantal schakingen in de zeventiende en achttiende eeuw niet te laag

geschat worden, aldus Haks.1096Of dat ook voor het gewest Stad en Lande gold, is

onbekend.1097

Ook meerderjarige trouwlustigen hadden toestemming van hun ouders nodig

voor het doen van een trouwbelofte. Dat volgde indirect uit art. 20 (I) SNC.1098

Genoemde bepaling regelde namelijk vervangende toestemming in dat geval.1099

Waarschijnlijk was een huwelijk van een meerderjarige, zonder voorafgaande

ouderlijke toestemming, onwettig. Anders valt niet te rijmen dat bekrachtiging van

het huwelijk naderhand mogelijk was, doordat ouders alsnog toestemming gaven.

Vanaf het begin was het huwelijk in een dergelijk geval alsnog rechtsgeldig.1100

Merkwaardig is in dit verband dat de commissarissen tot de huwelijkse zaken

volgens de instructie van art. 4 (II) HOW in geval van meerderjarigheid niet de

vereiste toestemming hoefden te onderzoeken.

Voor meerderjarige trouwlustigen was in de Stads Nieuwe Constituties (1689)

in elk geval wel een financiële prikkel opgenomen om vooraf toestemming aan de

ouders te vragen. Ontbrak deze namelijk, dan waren de ouders ex art. 21 (I) SNC

niet verplicht een uitzet mee te geven. In alle overige gevallen waren ouders vrij

‘nae der ouderen discretie of gelegentheyt’ aan hun huwend kind geld of goederen

ten huwelijk mee te geven, art. 38 (I) SNC. Het bewijs van de uitzet kon slechts

schriftelijk worden geleverd: of wel door middel van een geschrift, voorzien van

stadszegel of ander bevoegd zegel, of wel door middel van een ongezegeld

1094. Zij die vervolgens hielpen een huwelijksbevestiging zonder voorafgaand vereiste toestemming

bevorderen en/of in dat geval als partij optraden bij de op te stellen huwelijksvoorwaarden,

riskeerden een boete van 25 gulden en ontruiming (‘ontwaringe’) van hun huis in stad en gewest

Stad en Lande, art. 6 (I) SNC.

1095. Zie par. VIII.2.3.

1096. Haks, Huwelijk en gezin, 125.

1097. Uitwijken naar oorden waar de rechtstoepassing iets vrijer was, vormde een andere mogelijkheid

om het huwelijk tegen de zin van familie en/of voorstanders door te zetten. Vrije heerlijkheden,

zoals Culemborg, Vianen en Ravenstein, stonden daarom bekend, zie: Haks, Huwelijk en gezin,

125-126.

1098. Laman leidde het toestemmingsvereiste, behalve uit art. 20 (I), af uit art. 19 (I) SNC. Laatst-

genoemde bepaling regelde echter het opmaken van huwelijksvoorwaarden door een meerderjarige

en de daarvoor vereiste toestemming van zijn ouders, zie: Laman, Aanleiding, 30.

1099. De ouderlijke toestemming kon worden afgedwongen door hen bij de Raad of de presiderende

burgemeester bij bevel te laten dagen. Indien de ouders niet verschenen, werd dat voor

stilzwijgende toestemming gehouden, art. 20 (I) SNC.

1100. Laman, Aanleiding, 30.
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ondertekend document, art. 39 (I) SNC, dit met het oog op de klachtenregeling van

art. 41 (I) SNC.1101

Ten slotte vermeldde art. 7 (II) HOW nog een geval waarin toestemming was

vereist. Het bepaalde dat een soldaat voor het doen van trouwbeloften schriftelijke

toestemming nodig had van de compagnieofficier onder wiens bevel hij stond. Dat

kwam zeer veel voor in de garnizoensstad Groningen.1102

Niet gestand (hoeven) doen trouwbelofte.

Na het uitbrengen van een trouwbelofte waren de mogelijkheden beperkt om in de

stad Groningen het aanstaande huwelijk niet meer te laten doorgaan. Zolang de

andere partij de trouwbelofte in beraad hield en zich nog niet uitgesproken had,

bestond de gelegenheid om op de trouwbelofte terug te komen.1103 Had de

spijtoptant niet tijdig zijn gewijzigde opvatting kenbaar gemaakt, dan was hij

gebonden, tenzij een van de volgende situaties zich voordeed.1104

Allereerst kon de trouwbelofte worden vernietigd, indien ook de andere partij

daarmee instemde. Deze mogelijkheid bestond al van oudsher in het canonieke

recht en werd in het stadsrecht opgenomen in 1689 in art. 1 (I) SNC.1105

Indien de wederpartij niet vrijwillig instemde met vernietiging van de trouw-

belofte, kon iemand nog aan zijn trouwbelofte ontkomen, als hij al eerder aan

iemand anders een trouwbelofte had gedaan, art. 7 (I) SNC. Was dat niet aan de

orde, dan resteerde nietigverklaring door het gerecht. Volgens Laman was alleen

nietig de belofte die gedaan was uit ‘dwang of onregtmatige vreese’.1106Onder het

laatste werd overigens niet verstaan ‘kinderlijke vrees’ voor ouders, zie art. 12 van

de Ordonnantie op allerhande conventien en contracten (1701).1107 Voorts was

1101. Art. 41 (I) SNC bood een klachtenregeling met vervaltermijnen voor het geval de beloofde uitzet

door (een) ouder(s) niet was gegeven.

1102. Dit toestemmingsvereiste kwam voor officieren te vervallen bij besluit van Municipaliteit en

Kiezers van 24 november 1797, zie: RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7071, Resoluties

Municipaliteit, 1795-1803 (hieronder voortaan: RM), fol. 272, 24 november 1797, Groningen.

Zie over soldatenhuwelijken: par. VIII.1.

1103. Laman, Aanleiding, 16.

1104. Art. 23 (I) SNC beperkte de verloofde vrouw extra in haar handelen. Na de verloving was zij,

zonder toestemming van haar aanstaande echtgenoot namelijk niet meer bevoegd haar goederen te

schenken. De bepaling was gebaseerd op art. 2 (Liber IX) stadboek 1425 dat een zelfde verbod

inhield.

1105. H.W. Roodenburg, Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van

Amsterdam, 1578-1700 (Hilversum 1990) 238. De kerkorde 1594 bepaalde niets omtrent trouw-

beloften.

Art. 1 (I) SNC bepaalde: ‘dat men daer van sonder wille van zijn wederpartye niet mach

afwijcken’.

1106. Laman, Aanleiding, 17.

1107. RHC GrA, VPO, inv. nr. 661, Ordonnantie op allerhande Conventien ende Contracten in het

Gemeyn ende op Koop en Verkoop in het besonder. Gedrukt bij Cornelis Barlinck-Hof te

Groningen 1701. De ordonnantie kende een vervolg in de ordonnantie van 6 februari 1702, zie:

RHC GrA, VPO, inv. nr. 662, Ordonnantie op allerhande Conventen ende Contracten betreffende

Koop en Verkoop naer-koop en naar pacht, verhuijringe van Huijsen, Lande, Dienstbode, Societeijt,

Scheijdinge, Mandaat, Bier ende andere Boeckschulden, Leeninge, Renten en Interessen, Bewa-

ring.
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nietig de trouwbelofte die gedaan was tijdens overmatig dronkenschap, art. 13

Ordonnantie op allerhande conventien en contracten.

Trachtte een verloofde pas na de sponsalia de praesenti onder een huwelijk uit

te komen, dan had hij zijn mogelijkheden nog verder beperkt. Ontbinding was

alleen nog mogelijk op basis van de beperkte echtscheidingsgronden, omdat

het huwelijk op dat moment volgens de heersende leer al bestond, art. 2 (I)

jo 47 (I) SNC.1108

Ontbraken alle voornoemde uitzonderingen, dan had de andere partij een machtig

wapen. Art. 1 (I) SNC bepaalde namelijk dat een onwillige verloofde in gijzeling kon

worden genomen en tot huwelijksbevestiging worden gedwongen door de wereld-

lijke overheid. In 1709 wachtte Ebelus Burema dat lot. Het stadsbestuur van

Groningen oordeelde op 2 mei van dat jaar dat, indien hij niet ‘goedtwillig’

zijn huwelijk met Swana G. Hovinck liet bevestigen, de ‘stads schulte’ met zijn

dienaren (met andere woorden: onder politiebegeleiding) hem naar de kerk moesten

geleiden om het huwelijk te laten bevestigen.1109

V.3. Verboden huwelijken

Inleiding

De huwelijkspartnerkeuze werd niet alleen beperkt door de vereiste toestemming

voor het doen van een trouwbelofte. De verboden graden en bepalingen die

huwelijken tussen personen van verschillende geloofsovertuigingen ontmoedigden,

stelden ook grenzen. Deze twee categorieën beperkingen komen thans aan de

orde.1110

V.3.1 Verboden graden

Het recht betreffende de verboden graden kent een lange geschiedenis. Al in het

Romeinse recht vormde te nauwe verwantschap een huwelijksbeletsel. Huwelijken

tussen neef en nicht (broers- of zusters zoon en dochter) waren al sinds keizer

1108. De artikelen 26, 27 en 28 (Liber VIII) en art. 40 (Liber IX) stadboek 1425 gingen over overspel.

Echtscheiding was toegestaan in dat geval. Behalve in het geval van ‘ehebreuke’ (overspel), stond

art. 47 (I) SNC echtscheiding ook toe in geval van ‘moetwillige verlatinge’. Laman merkte op dat in

de praktijk huwelijken ook werden ontbonden vanwege ‘onmagt’ (impotentie). Hij vond dat dit niet

als een echtscheidingsgrond moest worden aangemerkt, omdat volgens hem in dat geval van begin

af aan geen sprake was geweest van een huwelijk, zie: Laman, Aanleiding, 100. Voor een

uitgebreide studie over praktijkoplossingen van gestrande huwelijken in Amsterdam, zie: D.M.

Helmers, ‘Gescheurde bedden’. Oplossingen voor gestrande huwelijken, Amsterdam 1753-1810

(Hilversum 2002).

Scheiding van tafel en bed was op ruimere gronden mogelijk, dan de genoemde limitatief

opgesomde echtscheidingsgronden, zie art. 50 (I) SNC.

1109. Voorbeeld geciteerd gevonden bij H.O. Feith, ‘Trouwbeloften’, Groningsche Volksalmanak (1891)

54. Bij het verzoek om het voorgenomen huwelijk te mogen laten proclameren was Burema al

evenmin vrijwillig verschenen. Dat verzoek werd op basis van een raadsbesluit geprotocolleerd,

zie: RHC GrA, BS, inv. nr. 174, Ondertrouwboek 1705-1711, fol. 111.

1110. Uithuwelijking was overigens verboden, art. 5 (I) SNC.
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Theodosius de Grote (379-395) verboden.1111 Het canonieke recht breidde die

verboden verder uit met een beroep op het Oudtestamentische Leviticus 18:5-18 en

20:11-21.

Overigens, het boek Leviticus stond een huwelijk tussen neef en nicht (broers-

of zusters zoon en dochter) weliswaar toe, doch wegens schending van de

eerbaarheid en het natuurrecht verbood het Vierde Lateraanse Concilie (1215)

ook deze huwelijken. De beperkingen wegens te nauwe verwantschap golden

eveneens voor aanverwantschap, omdat man en vrouw door huwelijk één werden,

volgens katholieke opvattingen.1112

Na de reformatie baseerde ook de Gereformeerde kerk de verboden graden op

voornoemde Bijbelpassages, de eerbaarheid en de natuurwet. Op basis van die

laatste twee gronden bleef daarom verboden een huwelijk tussen neef en nicht

(broers- of zusters zoon en dochter). De wereldlijke overheden stelden in die tijd

rechtsregels aangaande verboden graden vast, een en ander in overeenstemming

met de opvattingen van de Gereformeerde kerk.1113

Desondanks gingen verschillende wereldlijke overheden minder ver dan de

gereformeerde leer wenste. De Politieke Ordonnantie van het gewest Holland

(1580) en art. 28 (I) SNC van de stad Groningen stonden huwelijken tussen neef en

nicht (broers- of zusters zoon en dochter) toe.1114Ook in Friesland beperkte art. 2

e.v. van een ordonnantie van 18 maart 1586 de verboden graden slechts tot de in

Leviticus 18 en 20 genoemde gevallen.1115 Het Landrecht van Overijssel (1630)

was weer strenger: het verbood ook de huwelijken tussen neef en nicht, art. 11 e.v.

(Liber II).

Op synodale bijeenkomsten werd daarentegen een huwelijk tussen en neef en nicht

afgeraden, omdat het ‘nyet stichtelyk’ was.1116 In de stad Groningen regelde

de kerkorde van 1594 op dat gebied echter niets, doch een Groningse synode in

1613 keurde het af, omdat de vriendschap tot andere geslachten moest worden

uitgebreid.1117

De verschillen in regelgeving tussen wereldlijke overheden en de Gerefor-

meerde kerkleer leidden in de praktijk tot problemen of een voorgenomen huwelijk

nu verboden was of niet. De wereldlijke overheid behield zich in dezen het recht

voor in individuele gevallen op verzoek dispensatie te verlenen.1118 In de stad

Groningen was het stadsbestuur daartoe bevoegd. Als de kerk in eerste instantie de

huwelijksbevestiging weigerde wegens overtreding van de kerkelijke verboden

graden, kon de wereldlijke overheid de kerk alsnog verplichten het betreffende

huwelijk te bevestigen.1119

1111. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 156.

1112. Voor een uitgebreid overzicht van de verschillende gradenstelsels en de ontwikkeling van het recht

betreffende de verboden graden tot aan de reformatie, zie: Van Apeldoorn, Geschiedenis van het

Nederlandse huwelijksrecht, 155-162.

1113. Huussen jr., ‘Verboden graden van bloed- en aanverwantschap rond 1800’, 213.

1114. Haks, Huwelijk en gezin, 40.

1115. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 161, noot 5.

1116. Haks, Huwelijk en gezin, 40.

1117. L. Knappert, Verloving en huwelijk in vroeger dagen (Amsterdam 1914) 101-102.

1118. Huussen jr., ‘Verboden graden van bloed- en aanverwantschap rond 1800’, 214.

1119. Wumkes, De Gereformeerde kerk in de Ommelanden, 80.
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Het recht betreffende de verboden graden was opgenomen in de artikelen 27 tot

en met 31 (I) SNC. Op 13 maart 1749 gaven Burgemeesters en Raad een commissie

de opdracht een nadere wet op te stellen die verbood

‘alle huwelijken so wegens bloedverwantschap, affinitteit of swagerschap als

wegens natuurlyke eerbaarheid.’
1120

Op dezelfde dag waarop het stadsbestuur deze opdracht gaf, vaardigden de Staten

van het gewest Stad en Lande een resolutie uit om huwelijken tussen protestanten

en katholieken te ontmoedigen.1121 Mogelijk hield de opdracht van het stadsbe-

stuur hiermede verband. De uitkomst van de commissie is onbekend.

Achtergronden verboden graden regeling

De Bijbel vormde dus de basis van de bemoeienis van wereldlijke en kerkelijke

overheden met huwelijksbeletselen wegens te nauwe (aan)verwantschap. Daaruit

vloeide de behoefte voort om seksuele omgang tussen mannen en vrouwen te

reguleren.1122De mogelijkheid een bloedverwant te huwen, zou aanleiding kunnen

geven tot een vroegtijdige ontucht, aldus Haks. Voorts diende de regeling verwar-

ring in gezagsverhoudingen te voorkomen. Het huwelijk bracht namelijk een

intimiteit met zich mee die onverenigbaar was met het vereiste respect voor

bepaalde verwanten.1123

Als biologische reden voor de verboden graden regeling wordt wel opgevoerd

het menselijke instinct dat tegen incest is. Ook het tegenovergestelde, de mense-

lijke neiging tot incest, wordt echter wel gezien als grond voor de regeling,

namelijk om biologische schadelijke gevolgen tegen te gaan. Haks is tijdens zijn

onderzoek laatstgenoemde reden voor de regeling echter niet tegengekomen in

overheids- en kerkelijke bronnen uit de zeventiende en achttiende eeuw.1124

Schelsky en Huussen signaleren nog twee aspecten van de verboden graden.

Schelsky wijst op de sociale functie daarvan. Door te huwen met iemand buiten de

familiekring vergrootte de man zijn sociale netwerk, waardoor hij op een grotere

groep kon terugvallen voor het verlenen van steun. De redengeving van de

Groninger synode in 1613 wijst ook in die richting. Volgens Schelsky waren de

verboden graden daarom ruimer, naarmate een samenleving meer gebaseerd was

op verwantschapsbetrekkingen.1125

Na de omwenteling in 1795 werden in verschillende gewesten van de Republiek

initiatieven ondernomen om het daar geldende recht betreffende de verboden graden

aan te passen. Deze initiatieven vielen samen in een tijd dat overheden een soepeler

1120. RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7044, RR, fol. 196, 13 maart 1749, Groningen.

1121. A. Smith, Geschiedenis der provincie Groningen, van het begin onzer tijdrekening af, tot aan den

jare 1848, handelende over de aloude en tegenwoordige gesteldheid, oorlogen, watervloeden en

andere merkwaardige gebeurtenissen in deze provincie; met eene kaart op welke de plaatsen enz.,

sedert 1277 door den Dollard verzwolgen, worden aangewezen (Groningen 1849) 341.

1122. Huussen jr., ‘Verboden graden van bloed- en aanverwantschap rond 1800’, 212.

1123. Haks, Huwelijk en gezin, 36.

1124. Ibidem.

1125. H. Schelsky, Soziologie der Sexualität, über die Beziehungen zwischen Geschlecht, Moral und

Gesellschaft (Hamburg 1955) 88-93.
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houding aannamen dan tevoren om dispensatie te verlenen. De oorzaak van deze

andere houding is volgens Huussen mogelijk veroorzaakt door gewijzigde omgangs-

vormen binnen families. Gezinnen kwamen volgens hem meer dan voorheen op

zichzelf te staan. Daarnaast bestond volgens hem een niet te verwaarlozen stroming

die op principiële gronden, gebaseerd op de Verklaring van de Regten van den

Mensch en van den Burger (1795), vond dat de individuele huwelijkspartnerkeuze zo

min mogelijk beperkt moest worden.1126

Anders dan in bijvoorbeeld Overijssel en Friesland, veranderde in de stad

Groningen desondanks niets in de regelgeving op het gebied van de verboden

graden. Tot 1 mei 1809 (invoering WNH) bleef de regeling uit 1689 toepasse-

lijk.1127

Verboden graden regeling volgens het Groninger stadsrecht1128

De verboden graden regeling in de Stads Nieuwe Constituties (1689) verdeelde de

bepalingen in gronden waarop ze gebaseerd waren. De verboden in de artikelen 27

(I) en 29 (I) SNC waren gebaseerd op de Bijbel (verboden wegens bloed- en

aanverwantschap), die van art. 30 (I) SNC wegens strijd met de ‘natuyrlijcke

eerbaerheydt.’

Art. 27, tweede zin, (I) SNC verbood huwelijken tussen bloedverwanten die

onderling aan elkaar verwant waren in de opgaande en nederdalende linie,

ongeacht de graad. Art. 27, derde zin, (I) SNC verbood bovendien huwelijken

tussen (half-)broers en (half-)zusters in dezelfde graad. Ten slotte verbood art. 27,

vierde zin, (I) SNC huwelijken tussen bloedverwanten in de ongelijke graad. Dat

wil zeggen, een man of vrouw was niet toegestaan te huwen met een descendent

van zijn broer of zuster, ongeacht de graad en ongeacht of de twee via hele of halve

bedde aan elkaar verwant waren. In weerwil van de gereformeerde leer waren

huwelijken tussen neef en nicht in de vierde graad wel toegestaan, mits in gelijke

linie, art. 28 (I) SNC.

Onder aanverwantschap (‘zwagerschap’) verstond Laman de onderlinge ver-

bintenis tussen een echtgenoot en de bloedverwanten van de andere echtgenoot. De

verbintenis ontstond niet door ‘voortteelinge’, maar door huwelijk.1129 Wegens

‘zwagerschap’ verboden de Stads Nieuwe Constituties daarom een huwelijk tussen

schoonzoon en -moeder of schoondochter en -vader, alsmede tussen stiefkinderen

(of hun afstammelingen) en hun stiefvader/-moeder, art. 29, tweede zin, (I) SNC.

Leviraat, dat wil zeggen een huwelijk tussen een man en de weduwe van zijn

broer, werd, evenals een huwelijk van een vrouw met de weduwnaar van haar

overleden zuster, uitdrukkelijk verboden in art. 29, derde zin, (I) SNC. Voorts

verbood art. 29, derde zin, (I) SNC het huwelijk tussen een weduwnaar met de zuster

van zijn overleden vrouw (sororaat) en, omgekeerd, een weduwe met de broer van

haar overleden man. Wel was het huwelijk toegestaan tussen de broer van bijvoor-

beeld echtgenoot A en de zuster of zelfs de moeder van A’s echtgenote B, omdat

tussen de bloedverwanten van twee echtgenoten geen aanverwantschap ontstond. Zo

1126. Huussen jr., ‘Verboden graden van bloed- en aanverwantschap rond 1800’, 231.

1127. Ibidem, 220, noot 17.

1128. Voor enige overwegingen van Laman over verboden graden, zie: Laman, Aanleiding, 32-36.

1129. Laman, Aanleiding, 31.
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ook het huwelijk tussen weduwnaar A met een schoonzus van zijn overleden vrouw

B. Deze schoonzus stond immers slechts in zwagerschap tot B, niet tot A.

Het verbod van art. 29, derde zin, (I) SNC gold, ongeacht of trouwlustigen uit

hele of halve bedde stamden of dat het afstammelingen van de in art. 29, derde zin,

(I) SNC genoemde personen betrof.

Art. 29, vierde zin, (I) SNC herhaalde voor zwagerschap de hierboven

genoemde verbodsbepaling van art. 27, derde zin, (I) SNC.

Een tweede categorie huwelijken werd verboden wegens strijdigheid met de

natuurlijke eerbaarheid. Art. 30, tweede zin, (I) SNC verbood niet alleen een

huwelijk tussen een kind en de bruid of bruidegom van een van zijn ouders, maar

ook die tussen een ouder en de bruid of bruidegom van zijn kinderen. Onder

‘bruydt en bruydegom’ in art. 30 (I) SNC zullen moeten worden verstaan personen

die met elkaar trouwbeloften hebben uitgewisseld en die hun ondertrouw al hebben

laten aantekenen, maar wier huwelijk - door bijvoorbeeld voortijdig overlijden

van een van beiden - nog niet was bevestigd. Was het huwelijk immers voltrokken,

dan voorzag art. 29, tweede zin, (I) SNC al in een verbod. Deze huwelijken werden

verboden, omdat ze problemen zouden opleveren in de onderlinge gezagsverhou-

dingen. Het verbod was gebaseerd op strijdigheid met de eerbaarheid. De Bijbel

voorzag daarin namelijk niet.

Diezelfde reden speelde een rol bij het laatste huwelijksverbod in art. 30 (I)

SNC. Het verbood het huwelijk tussen een voormond en zijn pupil, zolang hij de

administratie van het vermogen van de pupil deed en geen eindafrekening en

overgave van het beheerde vermogen had gedaan. Het verbod gold niet voor de

twee voogden, omdat zij slechts een controlerende, toeziende rol vervulden.

Overtreders van de artikelen 27 (I), 29-30 (I) SNC werden strafrechtelijk

vervolgd, zoals in het geval van incest, art. 31 (I) SNC. Het huwelijk was nietig.

Art. 39 (II) SNC kende nog een extra sanctie: bij uiterste wil konden de overtreders

elkaar niet begunstigen.

V.3.2 Overige verboden huwelijken

Behalve de vereiste toestemming voor een trouwbelofte en de verboden graden

regeling, kende de stad Groningen nog een aantal beperkingen van overheids-

wege op het gebied van huwelijk(spartnerkeuze). Art. 26 (I) SNC verbood

bijvoorbeeld een weduwe binnen één jaar en zes weken na het overlijden van

haar echtgenoot te huwen. Om onbekende redenen stelden wereldlijke over-

heden in de Republiek voor een dergelijk geval meestal langere termijnen dan

de Gereformeerde kerk.1130

Evenmin als elders in de Republiek, werd in de stad Groningen het huwelijk

bestraft met nietigheid in geval van overtreding van de treurtijd.1131 Wel werd de

weduwe vermogensrechtelijk getroffen. Art. 26 (I) SNC bepaalde dat zij haar

aanspraken verloor op al wat haar krachtens huwelijksvoorwaarden, testament of

anderszins zou toekomen van haar overleden echtgenoot. Het ontbreken van een

1130. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 170.

1131. Ibidem.
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centrale overlijdensregistratie moet controle op naleving van deze bepaling ernstig

hebben bemoeilijkt. Commissarissen tot de huwelijkse zaken waren waarschijnlijk

om die reden op grond van art. 4 en 5 (II) HOW dan ook niet verplicht naleving van

art. 26 (I) SNC te controleren.

Het stadsrecht kende geen bepaling, zoals in veel andere rechtsstelsels in de

Republiek, dat een echtgenoot pas na vijf jaar mocht hertrouwen na vermissing.

Mogelijk waren Burgemeesters en Raad bevoegd verlof te geven in een dergelijk

geval.

Verder stond art. 49 (I) SNC na echtscheiding alleen de onschuldige echtgenoot

toe te hertrouwen. Er zijn geen aanwijzingen dat echtscheidingen veelvuldig

voorkwamen in de stad Groningen in de achttiende eeuw.1132De bepaling had in

de praktijk daarom weinig betekenis.

De Gereformeerde kerk achtte huwelijken tussen christenen van verschillende

gezindten weliswaar ongewenst, raadde ze ook af, maar verbood ze niet. Zelfs

huwelijken tussen gedoopten en ongedoopten verbood de Gereformeerde kerk niet

uitdrukkelijk. Wel weigerde ze in de praktijk deze huwelijken te bevestigen.

De stad Groningen, noch wereldlijke overheden elders in de Republiek,

verboden huwelijken tussen personen van verschillende christelijke gezindten

volstrekt. Ze legden wel beperkingen op aan huwelijken tussen protestanten en

katholieken.1133Zo trachtten de Staten van het gewest Stad en Lande bijvoorbeeld

bij resolutie van 13 maart 1749 huwelijken tussen protestanten en katholieken te

ontmoedigen. De resolutie bepaalde dat mannen in een dergelijk geval minimaal

25 en vrouwen minimaal twintig jaar moesten zijn ten tijde van de sponsalia de

praesenti.1134Deze verhoging van de leeftijd - vergelijk de leeftijden genoemd in

de artikelen 4 (I) en 24 (I) van de SNC - beoogde volgens de toelichting in de

aanhef van de resolutie alle onenigheid, veroorzaakt door in jeugdigheid en

‘onbezonnen drift’ aangegane gemengde huwelijken, te beperken. Deze problemen

zouden kunnen ontstaan, doordat in geval van gemengde huwelijken juist de

katholieken zouden aandringen op een katholieke opvoeding van het te verkrijgen

nageslacht. De resolutie trachtte deze huwelijken bovendien terug te dringen door

trouwlustigen veel gemakkelijker onder gedane trouwbeloften uit te laten komen.

Niet alleen verordonneerde het dat uitgewisselde trouwbeloften in zulke gevallen

geen enkele waarde hadden en het huwelijk dus niet kon worden afgedwongen,

maar dat zelfs na de sponsalia de praesenti en de eerste publieke huwelijksafkon-

diging partijen nog geheel vrijblijvend van elkaar af konden.1135 Van de stad

Groningen is geen vergelijkbare resolutie bekend.

Eerder, op 3 maart 1738 hadden ook de Staten Generaal een besluit genomen

om huwelijken tussen protestanten en katholieken te ontmoedigen. Alle officieren

die een gereformeerde of protestantse belijdenis hadden afgelegd, werd verboden

1132. Behalve de verboden in art. 26 (I) en 49 (I) SNC, was polygamie verboden, art. 34 (I) SNC.

1133. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 166. Voor wereldlijke regel-

geving met betrekking tot gemengde huwelijken, zie voorts: H.F.W.D. Fischer, ‘De gemengde

huwelijken tussen katholieken en protestanten in de Nederlanden van de XVIe tot de XVIIIe eeuw’,

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 31 (1963) 463-485.

1134. Een vergelijkbare regeling vaardigden de Staten-Generaal uit op 3 juni 1750 voor de generaliteits-

landen, zie: Knappert, Verloving en huwelijk, 120-121.

1135. Smith, Geschiedenis der provincie Groningen, 341.
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een katholieke vrouw te huwen op straffe van vervallenverklaring van de militaire

betrekking.1136Het huwelijk zelf bleef rechtsgeldig. Overigens, ook de katholieke

kerk keerde zich tegen huwelijken van katholieken met protestanten.

Huwelijken tussen christenen en joden echter waren verboden in de Republiek.

Het verbod daarop werd echter van overheidswege niet in het lokale positieve recht

neergelegd. Voor de Generaliteitslanden, zoals Westerwolde in het oosten van het

gewest Stad en Lande, bestond een uitzondering. Art. 50 en 51 van het Echtreglement

van 1656, uitgevaardigd door de Staten-Generaal, verbood aldaar huwelijken van

christenen met joden, mohammedanen en heidenen op straffe van verbanning.

Eenmaal gesloten waren deze huwelijken wederom niet nietig.1137

In 1795 kwam aan het verbod voor christenen om met een Jood te huwen te

vervallen als gevolg van de Verklaring van de Regten van den Mensch en van den

Burger. Krachtens deze Verklaring was het onderscheid tussen burgers op grond

van hun godsdienst komen te vervallen. Voorts kwam in dat jaar een einde aan de

regelgevingen die gemengde huwelijken moesten ontmoedigen.1138

V.4. Examinatie door commissarissen tot de huwelijkse zaken1139

Inleiding

Het al genoemde Vierde Lateraanse Concilie (1215) besloot dat voorgenomen

huwelijken voortaan verplicht in de kerk moesten worden afgekondigd. Het besluit

diende om naleving van de verboden graden regeling te verbeteren. Tijdens het

Concilie van Trente (1563) werd bepaald dat een voorgenomen huwelijk op drie

afzonderlijke dagen moest worden afgekondigd. Ontbreken van de afkondiging

leidde niet tot nietigheid van het huwelijk, wel tot excommunicatie.1140

De praktijk van clandestiene huwelijken werd zodoende evenwel niet uit-

gebannen. Immers, volgens het canonieke recht kwam het huwelijk al tot stand

door de sponsalia de praesenti (de wederzijdse wilsverklaring van man en vrouw

gericht op het huwelijk). De tussenkomst van een pastoor was daarvoor niet nodig.

Door clandestien te huwen, konden trouwlustigen huwen, zonder inmenging van

bijvoorbeeld ouders die daar tegen waren gekant.1141De praktijk van clandestiene

huwelijken wortelde bovendien in de uit het Germaanse recht stammende opvat-

ting dat het huwelijk al ontstond door de bijslaap. De bevolking kon, aldus

Hempenius, moeilijk aanvaarden dat deze zo lang gepraktiseerde huwelijksvorm

niet meer deugde en moest plaatsmaken voor de canoniekrechtelijke vorm.1142

Het Concilie van Trente trachtte aan deze clandestiene huwelijken een einde te

maken door bij het decreet Tametsi te bepalen dat de sponsalia de praesenti

1136. Ibidem, 320.

1137. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 166.

1138. Huussen, De codificatie van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht, 35-36.

1139. Voor het navolgende is gebruikgemaakt van: Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 195-210.

1140. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 47, 51.

1141. Ibidem, 92.

1142. Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 196.
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voortaan in tegenwoordigheid van de pastoor en twee of drie getuigen moesten

plaatsvinden.1143

Na de reformatie nam de wereldlijke overheid de katholieke regeling

betreffende huwelijksafkondigingen over. De Politieke Ordonnantie van Hol-

land (1580) scherpte de oude regels aan: niet afkondigen van het voorgenomen

huwelijk leidde voortaan zelfs tot nietigheid van het huwelijk.1144

Art. 59 van de kerkorde 1594 droeg de secretaris van de stad Groningen op na

te gaan of er sprake was van huwelijksbeletselen.1145 Indien deze hem op het eerste

oog afwezig bleken, droeg art. 59 hem eveneens op de namen van het bruidspaar

door te geven aan de predikanten van de gereformeerde kerken in de stad om het

voorgenomen huwelijk op drie achtereenvolgende zondagen af te kondigen. De

namen van het bruidspaar dat om afkondiging verzocht, werden genoteerd in

zogenaamde proclamatieboeken. Het oudste bewaard gebleven exemplaar begint

in februari 1595.

Om te waarborgen dat alleen huwelijken werden afgekondigd die voldeden aan

de voorschriften, werd een voorafgaande controle door de overheid ingesteld: de

huwelijksexaminatie. Eerst verrichtte de stadssecretaris deze taak. Vanaf 1630 was

deze taak opgedragen aan drie, vanaf 1717 aan vier weesheren van de in 1613

opgerichte stedelijke weeskamer.1146 Vanwege deze nevenfunctie werden deze

weesheren commissarissen tot de huwelijkszaken genoemd. Ze bleven deze taak

uitoefenen tot 1811.1147 De eerste instructie die bepaalde hoe de controle moest

worden uitgeoefend, is niet bewaard gebleven, als deze al was opgesteld.1148Vanaf

1724 volgden de commissarissen in elk geval de instructies van de Herziene

ordonnantie op de weeskamer (HOW).1149 Tot 1689 is de inhoudelijke controle

mogelijk gebaseerd geweest op het stadboek 1425 en, voor wat betreft de verboden

graden regeling, waarschijnlijk op het Romeinse recht.1150Nadien controleerden de

weesheren aan de hand van de besproken bepalingen in de Stads Nieuwe

Constituties van 1689.

1143. De decreten van het Concilie van Trente waren van kracht daar, waar ze waren afgekondigd. In de

stad Groningen en de Ommelanden heeft deze afkondiging plaatsgevonden in 1568, zie: D. van

Heel, ‘De minderbroeder Johannes Knijff, bisschop van Groningen’, in: Archief voor de

geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 57 (1933), 211-388, in het bijzonder 278-298, geciteerd

gevonden bij: Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 195.

1144. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 85-87.

1145. Voor een selectie van bepalingen uit de kerkorde 1594, zie bijlage 5.

1146. Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 10.

1147. Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 197-204, m.n. 200-201.

Art. 32 (I) SNC droeg deze taak expliciet op aan de weeskamer.

1148. Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 201.

1149. Deze Instructie en ordonnantie op de Wees-kamer, met den ankleve van dien, als mede voor de

Commissarissen der Huwelykze zaken is opgenomen in: Corpus der Groninger Rechten in deel II

onder nr. XIII (gedrukt 1735) (afb. 99).

1150. Hempenius-van Dijk maakt melding van een instructie (d.d. 15 december 1597) voor de

huwelijksexaminatie door de stadssecretaris. Art. 16 van deze instructie verwees voor de verboden

graden regeling naar het Romeinse recht. Art. 17 van de instructie bepaalde nadrukkelijk dat een

huwelijk tussen neef en nicht voortaan geoorloofd was, hoewel het vanwege de openbare

eerbaarheid moest worden ontraden. Volgens Hempenius-van Dijk is deze instructie echter

waarschijnlijk nooit in werking getreden, zie: Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 199.
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Examinatievoorschriften door commissarissen tot de huwelijkse zaken

Art. 1 en 2 (II) HOW verplichtten alle verloofde burgers en ingezetenen van de

stad, ‘van wat religie zouden mogen wezen’, zich op een zaterdagmiddag om half

zes naar het kantoor van de weeskamer te begeven om hun voorgenomen huwelijk

bij de commissarissen tot de huwelijkse zaken aan te geven en toestemming te

verzoeken om het voorgenomen huwelijk te laten afkondigen.1151 Voor doops-

gezinden gold in de periode 1698-1724 een uitzondering: zij mochten aangifte

doen aan het huis van de voorzittende commissaris.1152

Aangifte van een voorgenomen huwelijk diende te worden gedaan door de

verloofden in persoon, of per schriftelijke volmacht, art. 3 (II) HOW.

Ex art. 4 jo 5 (II) HOW waren de commissarissen verplicht de verloofden te

onderzoeken op:

1. minder- dan wel meerderjarigheid in verband met de vereiste toestemming op

de trouwbelofte;

2. a. verleende toestemming door de in art. 4 (I) SNC genoemde personen;

b. verleende schriftelijke toestemming van de compagnie-officier onder

wiens bevel een verloofde soldaat stond, art. 7 (II) HOW;

3. te nauwe onderlinge bloedverwant- en/of aanverwantschap;

4. aanwezigheid van wettige voorkinderen.

Pas nadat van bezwaren niet was gebleken, mochten de namen van de

verloofden worden aangetekend in het protocol.1153 Art. 8 (II) HOW schreef

voor dat deze aantekening verplicht bevatte (1) jaar, dag en maand van de

aantekening, (2) de voor- en toenamen van de verloofden, (3) de naam van een

vooroverleden echtgeno(o)t(e), (4) de geboorteplaats van de verloofden, alsmede

(5) de charges van de mannelijke verloofde.1154Volgens Hempenius-van Dijk was

deze procedure al vóór 1724 staande praktijk en bevestigde de Herziene ordon-

nantie op de weeskamer dat slechts.1155

Evenals bijvoorbeeld in het gewest Holland, was in de stad Groningen de

wereldlijke overheid bevoegd dispensatie op het afkondigen van huwelijken te

verlenen.1156 Zo kwam het in uitzonderlijke gevallen voor dat een huwelijk

bijvoorbeeld tweemaal op dezelfde dag werd afgekondigd, zodat een huwelijk

op verzoek sneller kon worden bevestigd.1157

1151. Joodse huwelijken vielen buiten deze regeling.

1152. Zie par. V.5.

1153. Een ieder, dus ook niet-burgers en niet-ingezetenen, die buiten de stad Groningen zijn huwelijk had

laten afkondigen, maar in de stad wilde huwen, was verplicht zijn naam in het protocol te laten

opnemen, art. 16 (II) HOW.

1154. Onder toenaam moet worden verstaan het patronymicum en/of de familienaam. Onder civiele

charge moet worden verstaan ambt, bediening en erepost, alsmede, in geval van een militaire

charge, rang in het leger.

1155. Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 204.

1156. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 87.

1157. Bijvoorbeeld de dubbele afkondiging op één dag van het voorgenomen huwelijk van Joseph Keiser

en Enje Ebels, toegestaan op 29 april 1797, zie: RHC GrA, BS, inv. nr. 186, Ondertrouwboek 1792-

1798, fol. 268vo.
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De aantekening in het protocol was de schriftelijke weergave van de sponsalia

de praesenti. Het huwelijk was daarmee volgens de gereformeerde leer

‘gecontraheerd’, maar nog niet voltooid: daarvoor was nog bevestiging door een

gereformeerd predikant vereist.1158

Na de invoering van de nieuwe huwelijksregeling per 26 oktober 1796 bleven

voornoemde voorschriften van de Herziene ordonnantie op de weeskamer gelden.

V.5. Afkondiging

Van voornoemde protocolaantekening werd een zogenaamde proclamatiecedul opge-

maakt ten behoeve van de koster van één van de drie gereformeerde hoofdkerken,

waar het voorgenomen huwelijk vervolgens zou worden ‘geproclameerd’ (afgekon-

digd). De cedullenwerden direct overhandigd aan de kosters van de drie hoofdkerken,

omdat zij verplicht aanwezig waren bij de aangiften op de zaterdagmiddag.

Het proclamatiecedul bevatte dezelfde gegevens als in het protocol was

aangetekend, zodat al deze gegevens afgekondigd konden worden, art. 8 en 10

(II) HOW. Opmerkelijk is dat geen van de op basis van genoemde cedullen aan te

leggen kerkelijke proclamatieboeken bewaard is gebleven. Lichtten de kosters met

de aanleg daarvan de hand, ofschoon art. 10 (II) HOW hen daartoe verplichtte?

Bij resolutie van 21 juli 1666 van het stadsbestuur dienden de huwelijksaf-

kondigingen onmiddellijk voor het zingen door de voorlezer te geschieden tijdens

de zondagochtenddienst; vanaf 1670 door de gereformeerde predikant zelf.1159Na

drie ongehinderde huwelijksafkondigingen stond art. 33 (I) SNC een gereformeerd

predikant toe het huwelijk te bevestigen.1160Van de bevestiging maakte de koster

van de trouwkerk vervolgens een zogenaamde trouwcedul op. Deze moest uiterlijk

drie maanden na huwelijksbevestiging aan de secretaris van de weeskamer worden

overhandigd.1161De secretaris tekende daarna het huwelijk aan bij de ondertrouw

in het proclamatieboek, art. 17 (II) HOW.

1158. Over de periode 1595-1811 zijn drie en dertig proclamatieboeken van de commissarissen tot de

huwelijkse zaken bewaard gebleven, zie: RHC GrA, BS, inv. nrs. 157-189, Ondertrouwboek 1595-

1811. Vanaf 26 oktober 1796 werden daarnaast nog eens twee afzonderlijke protocollen bijge-

houden. In het zogenaamde ‘Derde-Proclamatieboek’, werden in 1796-1803 alle paren aangete-

kend, van wie het aanstaande huwelijk voor de derde keer was afgekondigd, zie ibidem, inv.

nr. 190, Derde-proclamatieboek. In het ‘Trouwboek’ werden in 1796-1811 alle huwelijksvoltrek-

kingen genoteerd, zie ibidem, inv. nr. 191-193, Trouwboek, 1796-1803, 1803-1807, 1807-1811.

1159. RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7020, Resoluties Burgemeesters en Raad, 1605-1795 (hieronder

voortaan: RR), fol. 73, 21 juli 1666, Groningen, en ibidem, voorl. inv. nr. 7021, RR, fol. 133,

22 augustus 1670, Groningen.

1160. De huwelijksbevestiging was geen exclusieve bevoegdheid van gereformeerde predikanten. Be-

halve dat voor doopsgezinden en lutheranen later een uitzondering werd gemaakt, zie par. V.6.1.,

kon een huwelijk ook door het stedelijke gerecht worden voltrokken. Zie hieronder het voorbeeld

van Pieter R.A. van Iddekinge. Zie voorts Laman, Aanleiding, 407.

1161. Deze termijn was alleen in het geval van een huwelijksbevestiging door een doopsgezinde

vermaner verkort tot veertien dagen. Op overschrijding van de termijn stond een boete van een

daalder ‘van 14 dagen tot 14 dagen te verdubbelen’, art. 18 (II) HOW Onbekend is de

achterliggende reden van deze uitzondering.
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Met de invoering van de nieuwe huwelijksregelgeving van 26 oktober 1796

wijzigde de wijze van afkondiging.1162 Voortaan werden de proclamatiecedullen

niet meer van de kansel, maar van de pui van het stadhuis afgelezen. Vervolgens

werden deze gedurende veertien dagen aldaar aangeplakt. Het verwijderen van een

cedul, nadat het voorgenomen huwelijk driemaal was afgekondigd, werd genoteerd

in het zogenaamde Derde-proclamatieboek.

Wettige voorkinderen

Het vierde onderwerp waarop stad-Groninger commissarissen tot de huwelijkse

zaken examineerden, betrof de aanwezigheid van wettige voorkinderen van aan-

staande echtgenoten. De Stads Nieuwe Constituties (1689) en de Herziene

ordonnantie op de weeskamer (1724) beoogden de financiële belangen van de

voorkinderen, die als gevolg van het hertrouwen van één der ouders bedreigd

konden worden, te waarborgen. Voordat het voorgenomen huwelijk in het

proclamatieboek van de weeskamer mocht worden aangetekend, diende een

afkoop/boedelscheiding van de nalatenschap van de vooroverleden ouder aan de

commissarissen getoond te worden.1163De Herziene ordonnantie op de weeskamer

bevatte maar liefst 35 bepalingen over dat onderwerp.

Art. 16 (I) SNC verbood huwelijksproclamata en huwelijksbevestiging, zonder

voorafgaande afkoop/boedelscheiding met de (voorstanders van de) voorkinderen,

op straffe van nietigheid van het huwelijk.1164Art. 16 (I) SNC had verstrekkende

gevolgen. Uitblijven van overeenstemming tussen voorstanders over minderjarige

kinderen en de langstlevende ouder over de afkoop of boedelscheiding kon tot

zodanig uitstel leiden, dat de bepaling werkte als een feitelijk verbod op hertrouw.

Dat ondervond bijvoorbeeld de doopsgezinde Jan Popkes Houttuijn (ca. 1672-

1751). Nadat hij al trouwbeloften had uitgewisseld met een weduwe, moeder van

één kind, weigerden haar bloedverwanten, waaronder ook de voorstanders over het

kind, daarmee in te stemmen en stelden daarop de afkoop uit. De dwarsliggers

zouden tegen Houttuijn hebben gezegd hem ‘tot anstaende groote vacantie te

sullen omleyden’. Houttuijn richtte een verzoekschrift aan het stadsbestuur om uit

de impasse te komen. Hem werd toegestaan om het voorgenomen huwelijk met de

weduwe te laten afkondigen, zonder dat zij een afkoop of boedelscheiding had

gemaakt, mits het paar bij de commissarissen tot de huwelijkse zaken huwelijks-

voorwaarden toonden waaruit bleek dat de goederen van de weduwe buiten zijn

familie zouden blijven en niet in enige gemeenschap van goederen zouden vallen.

1162. RHC GrA, VPO, inv. nr. 1122.

1163. Boedelscheiding moet van afkoop worden onderscheiden. Boedelscheiding hield in een verdeling

van een (ontbonden huwelijksgoederengemeenschap waarvan deel uitmaakte de) nalatenschap door

de deelgenoten. Afkoop hield een combinatie in van een boedelscheidingsovereenkomst en

koopovereenkomst. De afkoper kocht het aandeel in het gemeenschappelijke vermogen. Bij de

vaststelling van dit aandeel gaat het, in de woorden van Hempenius-van Dijk, om de (fictieve)

verdeling van het vermogen, zoals dat er uit ziet na aftrek van de boedelschulden, zie: H.S.

Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 150.

1164. Art. 14 (II) HOW herhaalde dit verbod, doch zonderde professoren van de Groningse universiteit

voortaan daarvan uit.

De resolutie van de Staten van het gewest van Stad en Lande, d.d. 28 januari 1751, bepaalde

hetzelfde voor het gewest, zie: Brucherus, Gedenkboek van Stad en Lande, 278.
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Het stadsbestuur stond voorts toe dat andere bloedverwanten of bekenden van de

weduwe bij de huwelijksvoorwaarden als partij optraden. Verwacht kon immers

worden dat de dwarsliggers ook daaraan niet zouden willen meewerken.1165

Om een dergelijk oponthoud van een huwelijk te voorkomen, werd een met

art. 16 (I) SNC vergelijkbare bepaling niet in het Burgerlijk Wetboek opgeno-

men.1166

Ten slotte had de examinatie betreffende voorkinderen voorts controle op

overtreding van art. 25 (I) SNC ten doel. Art. 25 (I) SNC verbood immers een

weduwe te hertrouwen

‘binnen de tijdt dat sy van haer man swanger muchte zijn’.
1167

Bijzondere procedure ingeval van huwelijksbevestiging buiten de stad

Om niet aan de controle op huwelijksbeletselen te kunnen ontkomen, bepaalde art.

13 jo 14 (II) HOW dat ook huwelijken van burgers en ingezetenen die buiten de

stad zouden worden bevestigd, binnen de stad afgekondigd moesten worden. Om

huwelijksbevestiging buiten de stad te ontmoedigen, was in dat geval een bijdrage

van 24, later vijftien gulden aan de stadsarmen verschuldigd.1168Om betaling af te

kunnen dwingen, mochten de stedelijke kosters pas een cedul overhandigen

waaruit de drie ongehinderde afkondigingen in de stad bleek, nadat het toekom-

stige echtpaar een bewijs van betaling aan de stadsarmen had getoond. Dit cedul

kostte nog eens 1,25 gulden.1169 Overigens, ook degenen die in de stad huwden,

waren een (veel lager) bedrag verschuldigd aan de stadsarmen.

Een jaar na de invoering van de Herziene ordonnantie op de weeskamer (1724)

bepaalde het stadsbestuur dat iedereen die één jaar en één dag in de stad woonde

zijn voorgenomen huwelijk in de stad moest laten afkondigen.1170 Art. 11 (II)

HOW bepaalde al dat deze afkondiging eveneens in de geboorteplaats diende

plaats te vinden, indien men korter dan drie jaar in de stad woonachtig was.

Voordat het huwelijk in de stad bevestigd mocht worden, dienden de trouwlustigen

over een bewijs (attestatie) te beschikken dat het huwelijk ook in de geboorteplaats

ongehinderd was afgekondigd, art. 11 jo 12 (II) HOW.1171 De bepaling diende

te voorkomen dat de stad een toevluchtsoord zou worden voor paren die elders aan

de controle op huwelijksbeletselen wilden ontkomen. Indien het huwelijk buiten de

1165. RHC GrA, ‘requestboeken’, 1 juli 1706, Groningen.

1166. J.C. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetboeken volgens de beraadsla-

gingen deswege gehouden bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 (Utrecht 1837) 193.

1167. Voor een gedetailleerd onderzoek naar afkoop, boedelscheiding en de rol van de Groninger

weeskamer daarin over de periode 1613-1811, zie: Hempenius-van Dijk, De weeskamer, vooral

hoofdstuk VIII (De bewaking van de vermogensrechtelijke belangen van minderjarige kinderen bij

het hertrouwen van de langstlevende ouder) 148-165.

1168. De boete was niet verschuldigd als één van de verloofden buiten de stad ‘fixum domicilium’ had,

art. 15 (II) HOW. De bepaling was eerder opgenomen in een Resolutie van Burgemeesters en Raad

van 31 januari 1674, zie: RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7022, RR, fol. 364, 31 januari 1674,

Groningen.

1169. Herziene weeskamer-ordonnantie van 1724, Taxt der sportulen voor de administratoren deser stadts

weeskamer, geciteerd gevonden bij H.S. Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 321.

1170. RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7037, RR, fol. 175, 17 februari 1725, Groningen.

1171. Een soortgelijke regeling trof voorheen al art. 60 van de kerkorde 1594.
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stad werd bevestigd, verlangden lokale overheden buiten Groningen ook vaak een

dergelijke attestatie (afb. 100).

Afkondigingen joodse en doopsgezinde huwelijken

Stad-Groninger Joden lieten vanaf de invoering van de nieuwe huwelijkswetge-

ving hun voorgenomen huwelijken niet afkondigen in een van de drie gerefor-

meerde hoofdkerken. Zij deden dat veelal in Amsterdam.1172De herkomst van één

der aanstaande echtgenoten is daarvan mogelijk de oorzaak. Vanaf 1750 waren

stad-Groninger Joden zelfs vrijgesteld hun huwelijk te laten afkondigen, nadat een

lid van de Joodse gemeenschap de vereiste afkondiging had geweigerd.1173 Het

stadsbestuur was mogelijk niet al te bang voor schending van het huwelijksrecht,

omdat het aantal Joden in de stad nog steeds zeer gering was, evenals hun

economische positie.

Ook de stad-Groninger doopsgezinden lieten in de zeventiende eeuw hun

huwelijken niet publiekelijk afkondigen. Wellicht bracht hun, met Joden vergeleken,

sterkere economische positie mee dat de commissarissen tot de huwelijkse zaken dit

niet over hun kant lieten gaan. De verplichte afkoop- of boedelscheidingsregeling

(krachtens resolutie van 8 mei 1630) vormde namelijk de aanleiding voor de

commissarissen tot de huwelijkse zaken zich bij het stadsbestuur te beklagen. De

commissarissen stelden dat ‘weijnige ja bekans gene’ van de doopsgezinden afkopen

aan de weeskamer overhandigden en dat zij evenmin hun ‘proclamata’ lieten

aantekenen. Daardoor werd hen onmogelijk gemaakt te controleren of doopsgezin-

den art. 16 (I) SNC naleefden.1174 Uit de proclamatieboeken blijkt inderdaad, dat

maar zelden door doopsgezinden voorgenomen huwelijken werden aangetekend

vóór 1698.

Op 24 november 1698 besloten Burgemeesters en Raad daarom nog maar eens

deze verplichtingen voortvloeiende uit de Stads Nieuwe Constituties aan de

doopsgezinde vermaners bekend te maken. Op de twee daaropvolgende dagen

sprak een raadsheer met hen. Tegen de afkondiging in gereformeerde kerken

hadden zij geen bezwaren, de vermaners verklaarden dat met bereidwilligheid na te

zullen komen. Wel vroegen zij toe te staan de huwelijksaangifte niet op de

zaterdagmiddag ter weeskamer te doen, maar te mogen volstaan met een bekend-

making van de ondertrouw aan het huis van de voorzittende weesheer en aan dat

van de weeskamersecretaris. De doopsgezinden wensten kennelijk geen inzage in

hun vermogens. Het stadsbestuur willigde dat verzoek niet in. De naleving van

art. 16 (I) SNC zou daardoor immers nog steeds niet zijn gewaarborgd.

Bij resolutie van 19 december 1698 besloot het stadsbestuur, dat ook doops-

gezinden ten overstaan van de commissarissen tot de huwelijkse zaken hun

ondertrouw moesten laten aantekenen en de gemaakte afkopen en boedelscheidingen

dienden te tonen. Als tegemoetkoming werd hen echter toegestaan dat voortaan niet

ten kantore van de weeskamer te doen, maar ten huize van de voorzittende

1172. D. Verdooner en H. Snel, Trouwen in Mokum 1598-1811 I (’s-Gravenhage 1992) 138, geciteerd

gevonden bij: Schut, De Joodse gemeenschap, 64 en 227, noot 171.

1173. Schut, De Joodse gemeenschap, 64-65.

1174. RHC GrA, toegang 1462, Weeskamer, 1613-1835, inv. nr. 11, Requesten en andere ingekomen

stukken 1613-1750.
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commissaris. Voor de commissarissen werd de ondertrouwprocedure aldus omslach-

tiger: de ondertrouw vond voortaan plaats op twee locaties in de stad. Deze

onpraktische regeling heeft, anders dan Hempenius-van Dijk aanneemt, slechts

gegolden tot de invoering van de Herziene ordonnantie op de weeskamer.1175

De resolutie van 19 december 1698 trad met onmiddellijke ingang in werking.

Nog geen vijf dagen later doorliep Titia Risemius, de al genoemde fraai geklede

zuster van vermaner med. dr. Gerardus Risemius, met haar verloofde Frans de

Booser als eersten de nieuwe procedure.1176Of doopsgezinden voortaan wel steeds

hun afkopen/boedelscheidingen toonden, valt niet na te gaan, omdat het wees-

kamerarchief niet volledig bewaard is gebleven. Uit de proclamatieboeken blijkt

dat zij voortaan wel hun huwelijken lieten afkondigen in de gereformeerde kerken

van de stad.1177

V.6. Huwelijksbevestiging1178

Een ingrijpende wijziging van de manier waarop huwelijken werden bevestigd in

de stad Groningen maakt een opdeling van de onderzoeksperiode in tweeën

mogelijk: de periode vanaf 1699 tot aan 26 oktober 1796 (zie par. V.6.1.) en de

resterende periode tot 1809 (par. V.6.2.).

V.6.1 Periode 1699-26 oktober 1796

Vóór de reformatie kwam het huwelijk, volgens de katholieke leer, tot stand door

de sponsalia de praesenti. Om controle op de huwelijkssluiting mogelijk te maken,

dienden deze op straffe van nietigheid ten overstaan van de pastoor en twee of drie

getuigen plaats te vinden, sinds het Concilie van Trente (1563). De daaropvol-

gende bijslaap versterkte slechts de huwelijksband.1179 De gesloten huwelijken

dienden in een protocol te worden vastgelegd. Die van de stad Groningen zijn niet

bewaard gebleven uit die tijd. In de praktijk groeide echter de rol van de pastoor.

Na de sponsalia de praesenti bevestigde hij nog eens het huwelijk, zonder dat dit

1175. Art. 1 jo 2 (II) HOW verplichtte namelijk nadrukkelijk verloofde burgers en ingezetenen van de

stad, ‘van wat religie zouden mogen wezen’, zich op een zaterdagmiddag om half zes ten kantore

van de weeskamer te melden.

1176. Over de kleding van Titia Risemius, zie par. III.6.

1177. Ook in de rest van het gewest van Stad en Lande namen doopsgezinden (en katholieken) het

kennelijk niet zo nauw met de verplichting om hun voorgenomen huwelijken publiekelijk te laten

afkondigen in gereformeerde kerken. De Staten van het gewest herinnerde hen nog eens aan deze

verplichting door middel van een resolutie van 17 november 1721, zie: Brucherus, Gedenkboek van

Stad en Lande, 278.

1178. Art. 42 (I) SNC plaatste de gehuwde vrouw onder voogdij van haar echtgenoot. De gevolgen van

het huwelijk voor de handelingsbekwaamheid van de vrouw, geregeld in art. 42-44 (I) SNC, wordt

buiten beschouwing gelaten. Ofschoon denkbaar is dat achttiende-eeuwse meerderjarige vrouwen

bewust ongehuwd bleven om aan de rechtsgevolgen van art. 42 (I) SNC. te ontkomen, staan voor

onderbouwing of weerlegging van deze gedachte geen bronnen ter beschikking.

1179. Van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandse huwelijksrecht, 63 en 92.
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volgens het canonieke recht voor het ontstaan van het huwelijk strikt noodzakelijk

was.1180

De Gereformeerde kerk huldigde, als vermeld, andere opvattingen over de

totstandkoming van het huwelijk. Door de sponsalia de praesenti werd het

huwelijk slechts ‘gecontraheerd’. De bevestiging door een predikant in de kerk

voltooide het.1181Gereformeerde wereldlijke overheden rekenden het huwelijk tot

hun domein na de reformatie, omdat het huwelijk volgens de gereformeerde leer

geen sacrament was. Zij droegen de burgerlijke huwelijksbevestiging echter op aan

gereformeerde predikanten. Niettemin kon de overheid, uit de aard der zaken, sinds

de reformatie ook zelf het huwelijk voltrekken. In de stad Groningen gebeurde dat

door het gerecht, bijvoorbeeld in zeldzame gevallen van onwilligheid bruid of

bruidegom.1182 Het opdragen van de huwelijksbevestiging aan de gereformeerde

kerk – in de stad Groningen gebeurde dat vanaf de reductie in 1594 – had ook een

praktische kant. De oude feitelijke gang van zaken bleef gehandhaafd, alleen de

pastoor werd vervangen door de gereformeerde predikant.

Deze gewijzigde gang van zaken stuitte juist bij katholieken en leden van

andere christelijke minderheden op verzet. Ook zij waren immers gedwongen

voortaan hun huwelijken te laten bevestigen door een gereformeerde predikant,

terwijl volgens het canonieke recht het huwelijk op andere wijze tot stand kwam.

Om als katholiek in de stad Groningen geldig te kunnen huwen (zowel naar

wereldlijk als canoniek recht), waren dus twee huwelijksplechtigheden vereist.

Vaak leidde dat tot ongehoorzaamheid aan de wereldlijke regels en nam het aantal

clandestiene huwelijken toe.

De wereldlijke overheid trad in de eerste decennia na de reformatie hard op tegen

ontduiking. De stedelijke ordonnantie van 21 juli 1605 bepaalde bijvoorbeeld dat

kinderen die werden geboren uit paren die niet door een gereformeerde predikant in

het huwelijk waren bevestigd, voor onecht werden gehouden.1183 De kinderen

zouden daardoor erfrechtelijk zwaar gestraft worden. Als onechte kinderen zouden

zij niet van hun ouders kunnen erven, art. 1 (III) SNC. Een tweede plakkaat uit 1612

verbood bovendien katholieken in hun eigen kerken te huwen.1184

Desondanks bleef het stadsbestuur van Groningen moeite houden om de

nieuwe regels te handhaven. Hierboven bleek bijvoorbeeld al dat doopsgezinden

in de zeventiende eeuw hun huwelijken niet via de gereformeerde predikant

lieten afkondigen. Vermoedelijk omstreeks 1620 wisten zij gedaan te krijgen dat

1180. Ibidem, 99.

1181. Voor een onderzoek naar de wisselwerking tussen deze reformatorische huwelijksregels enerzijds

en de vervolgingspraktijk bij overtreding daarvan anderzijds tot 1700, zie: M. van der Heijden,

Huwelijk in Holland: stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht (1550-1700) (Amsterdam 1998).

1182. Het geval van burgemeesterszoon Pieter R.A. van Iddekinge (1753-1831), zoon van de al

genoemde Berend van Iddekinge en Johanna Maria Sichterman, illustreert het voorgaande. Op

18 februari 1785 gelastten Burgemeesters en Raad hem de drie vereiste huwelijksproclamata met

Hilke Berends Draijer (1763-1807) publiekelijk te laten afkondigen. Op 18 maart 1785 werd hun

huwelijk door secretaris J. Gockinga gerechtelijk voltrokken en hun dochter Berendina voor wettig

geboren verklaard, zie: RHC GrA, BS, inv. nr. 185, Ondertrouwboek 1784-1791, fol. 61.

1183. Fockema Andreae, Bijdragen tot de Nederlandsche rechtsgeschiedenis 1, 90.

1184. De Bruijn, Plakkaten van Stad en Lande, nr. 205.

277

V.6. HUWELIJKSBEVESTIGING



hun huwelijken voortaan door eigen vermaners mochten worden bevestigd.1185

Ruim 25 jaar na de reformatie in Groningen werd aldus een eerste inbreuk gemaakt

op het huwelijksmonopolie van de Gereformeerde kerk.1186 Bij voornoemde

resolutie van Burgemeesters en Raad van 19 december 1698 werd dat privilege

bevestigd.1187 De stedelijke lutheranen kregen een vergelijkbaar voorrecht

in 1735.1188 Ook zij dienden voortaan, net als doopsgezinden, binnen veertien

dagen na de huwelijksbevestiging hun huwelijken te melden aan de weeskamer.1189

Voor verzachting van de regels moesten katholieken wachten tot de omwente-

ling in 1795. Pas vanaf 1 februari van dat jaar mochten zij ten overstaan van

priesters wettelijk erkende huwelijken sluiten. Joden vielen nooit onder de kerk-

orde van 1594 en waren altijd vrij gelaten.

Tot de nieuwe huwelijkswetgeving van 1796 werden huwelijken in de stad

Groningen voltrokken op basis van een gereformeerd huwelijksformulier. Het

huwelijk moest plaatsvinden ten overstaan van de geloofsgemeente, art. 59 van de

kerkorde 1594. Om die reden werd een meer besloten huwelijk in de consistorie

van de kerk bij resolutie van 13 februari 1710 verboden door het stadsbestuur. De

Groninger Synode van 1607 verbood huwelijksbevestiging thuis, omdat de kerk

anders alle toezicht daarop uit handen gaf.1190Het stadsbestuur stond in 1726 thuis

huwen slechts toe in geval van bijzondere omstandigheden, zoals lichaamszwak-

heid.1191Van deze regeling werd in de praktijk sporadisch gebruikgemaakt.1192

1185. Onbekend is of in die tijd elders in de Republiek dat ook al aan doopsgezinden werd toegestaan.

1186. Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 204, noot 40.

1187. RHC GrA, toegang 1462, Weeskamer, 1613-1835, inv. nr. 11.

De heren van de Ommelanden, zitting hebbend in de Gedeputeerde Staten, hadden hier nog heel

andere gedachten over in 1721. Zij eisten dat zowel de afkondigingen als de huwelijksbevesti-

gingen van doopsgezinden plaatsvonden in gereformeerde kerken in de Ommelanden. De ge-

deputeerden uit de stad wensten dat niet ten aanzien van de huwelijksbevestigingen van

doopsgezinden. Immers, bijna een eeuw lang was in de stad de praktijk al anders. De toon van

de Ommelander heren was hard, ze spraken van ‘afschuwelijke en ten uitersten gevaarlijke

geestdrijverijen’ van doopsgezinden. De stad bleef zich echter verzetten: het door de Ommelanden

gewenste besluit kwam er niet. De stad stemde slechts in met een verplichte afkondiging van

huwelijken van doopsgezinden in gereformeerde kerken op 25 oktober 1721. Zie: RHC GrA,

toegang 1, Staten van Stad en Lande, 1594-1798, inv. nr. 33, ‘Staatsresolutiën’. Net-exemplaar van

het resolutieboek der Provinciale Staten van Stad Groningen en Ommelanden, na 17 februari 1795

van de (Provisionele) Representanten van het Volk van Stad en Lande: d.d. 14 juni 1721,

27 september 1721, 24-25 oktober 1721 en 7-8 november 1721. De resolutie werd afgekondigd

op 17 november 1721. Acht jaar eerder, in 1713 hadden de Ommelander Heren het overigens ook al

eens tevergeefs geprobeerd, zie: RHC GrA, toegang 1, Staten van Stad en Lande, 1594-1798, inv.

nr. 28, ‘Staatsresolutiën’. Net-exemplaar van het resolutieboek der Provinciale Staten van Stad

Groningen en Ommelanden, na 17 februari 1795 van de (Provisionele) Representanten van het Volk

van Stad en Lande: d.d. 18 maart 1713.

1188. Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 205, noot 44.

1189. Voor doopsgezinden was dat bepaald in art. 18 (II) HOW. Ofschoon niet bij resolutie van 1735

bepaald, gold dit ook voor lutheranen. Vanaf 1735 werden de lutherse huwelijken in de

proclamatieboeken aangetekend.

1190. J. Reitsma en S.D. van Veen, Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de

Noordelĳke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620 VII (Groningen 1898) 136. De synode

oordeelde: ‘Die luyden in echt geven yn private husern is ergerlyck en der policie schadelick.’

1191. RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7037, RR, fol. 322, 21 maart 1726, Groningen.

1192. Zo bijvoorbeeld in 1722 het huwelijk van jur. dr. Simeon Zaunslijfer en de doopsgezinde Anna Jans

Block, zie: RHC GrA, BS, inv. nr. 176, Ondertrouwboek 1719-1727, folio 104vo.
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Desondanks kon het er in de ogen van predikanten en stadsbestuur ongepast aan

toegaan voor en na de huwelijksbevestiging. Om ‘onstichtelijke bewegingen’ in de

kerken te voorkomen, mochten bijvoorbeeld vanaf 1785 geen huwelijken meer

bevestigd worden na bedestonden.1193

Om de openbare orde te handhaven waren voorts vanaf 1673 alle huwelijks-

bevestigingen op de vrijdagavond verboden vanwege ‘grote dertelheden en onge-

regeldheden’ waarmee dat gepaard ging, aldus het stadsbestuur.1194Kennelijk viel

dat verbod niet te handhaven en was vanaf 1719 slechts een boete van zes gulden

verschuldigd aan de stadsarmen.1195

Huwelijksbevestigingen op zondagen waren toestaan, maar werden eveneens

ontmoedigd door daarop een breuk te stellen ten gunste van de stadsarmen. Tot

1714 waren doopsgezinden van deze breuk vrijgesteld, maar dat veranderde, nadat

in dat jaar een gereformeerde in het huwelijk trad met een doopsgezinde en vragen

rezen over de verschuldigdheid van de breuk.1196 De breuk gold sedertdien ook

voor de stedelijke doopsgezinden.

Vanaf 1699 was twaalf gulden verschuldigd wegens een huwelijksbevestiging

op tweede Kerstdag, alsmede op de beide Paas- en Pinksterdagen.1197 Doops-

gezinden waren ook hiervan in eerste instantie uitgezonderd. Dat veranderde echter

toen in 1768 twee huwelijken van doopsgezinden op Tweede Paasdag werden

bevestigd en een klacht volgde. Het stadsbestuur besloot dat doopsgezinden

voortaan ook onder het besluit van 1699 vielen.1198

Over de feestelijkheden voorafgaande en na afloop van de huwelijksbevesti-

ging trof het stadsbestuur ook maatregelen. Zo bepaalde art. 5, titel 2 (Kerck-

gangh) van een stad-Groninger ordonnantie uit 1648 dat slechts zes paar mannen

en vrouwen het bruidspaar naar de kerk mochten vergezellen en bepaalde art. 6:

‘sullen oock ter kercken gaen ende weder keeren in alle modestie ende Christe-

lijcke sedicheydt sonder convoy van gewapend volck’
1199

Of deze ordonnantie nog in de achttiende eeuw van kracht was en naleving ervan

werd afgedwongen, is onbekend.

V.6.2 Periode 26 oktober 1796-1809

In 1796 vond een ingrijpende wijziging plaats in de wijze van huwelijkssluiting in

de Republiek. De afkondiging van de Verklaring van de Regten van den Mensch en

van den Burger, na de omwenteling in 1795, bracht volledige gelijkstelling van alle

1193. RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7060, RR, fol. 339, 22 juni 1785, Groningen.

1194. Ibidem, voorl. inv. nr. 7022, RR, fol. 339-340, 22 december 1673, Groningen.

1195. Ibidem, voorl. inv. nr. 7035, RR, fol. 483, 23 maart 1719, Groningen.

1196. RHC GrA, ‘requestboeken’, 17 februari 1714, Groningen.

1197. Ibidem, 22 mei 1699, Groningen.

1198. RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7051, RR, fol. 276, 27 januari 1768, Groningen.

1199. Het verbod op gewapende begeleiding beoogde vreugdeschoten te voorkomen. Zie: RHC GrA,

VPO, inv. nr. 303, Naerdere ordonnantie rakende die Bruijloften, Kindel-bieren, Begraffenisse der

Dooden, ende anders. Gedrukt bij Hans Sas te Groningen 1648.
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geloofs- en levensovertuigingen.1200 Bij publicatie van 24 april 1795 van de

Provisionele Representanten van het Volk van Holland werd de wereldlijke

huwelijkssluiting in het gewest Holland verplicht voor alle ingezetenen.1201 Pas

daarna was een kerkelijke huwelijksbevestiging toegestaan.

Op verschillende tijdstippen volgde de invoering van een vergelijkbare regeling

elders in de Republiek. Het bestuur van de stad Groningen bepaalde bijvoorbeeld

bij resolutie van 26 oktober 1796 dat de huwelijksvoltrekking voortaan niet meer

in kerken mocht plaatsvinden, maar collectief op zondagmorgen om 11.30 uur op

het raadhuis op basis van het nieuwe huwelijksformulier uit 1796.1202 Voortaan

werd in de stad Groningen ten overstaan van twee daartoe gecommitteerde leden

van de municipale raad het huwelijk door een der raadssecretarissen voltrokken.

Dat gebeurde in een ruimte op het raadhuis met de deuren open om het openbare

karakter te benadrukken.1203 Drie dagen later werd tevens bepaald dat voortaan

iedereen, zonder voorbehoud, zijn huwelijk thuis mocht laten voltrekken.1204

1200. Hempenius-van Dijk, ‘Huwelijkssluiting’, 206.

1201. Huussen jr., ‘Verboden graden van bloed- en aanverwantschap rond 1800’, 216.

1202. RHC GrA, VPO, inv. nr. 1122. Voor de tekst van het huwelijksformulier, zie: bijlage 12.

1203. Een dag later, op 27 oktober 1796 nam het gewest Stad en Lande een vergelijkbaar besluit.

1204. RHC GrA, ASSG, voorl. inv. nr. 7070, RM, fol. 292-293, 29 oktober 1796, Groningen.

Vanaf 20 juni 1805 werden de twee leden van de raad bij thuishuwelijken niet meer geassisteerd

door een raadssecretaris, maar door een weeskamerdienaar, zie: RHC GrA, ASSG, voorl. inv.

nr. 7081, RR, fol. 20, 20 juni 1805, Groningen.
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98. Paulus Laman (1668-1747). Collectie Groninger Museum, foto John Stoel.
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99. Corpus der Groninger rechten (Groningen 1735). Bijzondere Collecties,

Universiteit van Amsterdam.
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100. Attestatie Willem Geerts van Olst (1707-1780) en Grietje Pieters (1707-na

1780). Collectie SAA.
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