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VIII. Stad-Groningers en hun
huwelijkspartnerkeuze

‘Meer geoefffenden in de kunst van vrijen zouden het mijne verbeteren, maar

echter durve ik vermoeden dat er nimmer een opregter betuiging, een hart-

grondiger aanzoek aan een geliefd voorwerp gedaan is, dan toen ik mij aan

UED verklaarde.’
1424

Inleiding

Aan het overeenkomen van maatregelen ter verzorging van de langstlevende

echtgenoot in huwelijksvoorwaarden ging een belangrijke fase vooraf: de huwe-

lijkspartnerkeuze. De (verwachtingen betreffende de) financiële positie van de

toekomstige echtgenoot was van grote betekenis voor de handhaving van de

maatschappelijke positie van de aanstaande echtgenoten. Alvorens de inhoud van

de huwelijksvoorwaarden op verzorgingsaspecten van de langstlevende echtgenoot

aan een onderzoek te onderwerpen, moet kan niet voorbij worden gegaan aan de

huwelijkspartnerkeuze (tevens contractspartnerkeuze) en de context waarbinnen

deze plaatsvond.

Daarom wordt allereerst de stad-Groninger huwelijksmarkt in de periode 1700-

1805 gekenschetst.1425Hoe zag deze eruit als een trouwlustige doopsgezinde wilde

huwen? Welke beperkingen kon hij daar ontmoeten?

Bronnen

Als bron voor de bepaling van de stad-Groninger huwelijksmarkt worden de eerder

genoemde proclamatieboeken van de commissarissen tot de huwelijkse zaken

gebruikt.1426Voor dit doel hebben zij echter hun beperkingen. Niet aannemelijk is

dat de proclamatieboeken alle stedelingen registreerden die voornemens waren te

huwen. Trouwlustigen konden verschillende redenen hebben om niet in eigen stad

de commissarissen tot de huwelijkse zaken te benaderen. Wettelijke belemme-

ringen voor het voorgenomen huwelijk vormde daarvan één, verzet van familie een

ander.

Voorts bieden de proclamatieboeken geen zicht op joodse huwelijken. Vanaf

1750 waren zij immers vrijgesteld hun huwelijken in de stedelijke gereformeerde

1424. NA, FV, toegang 35, brief van Simon Menalda aan mejuffer Klaaske Belkmeer, 3 juli 1790. Simon

Menalda (1763-1822) was tussen 1788 en 1813 doopsgezind predikant te Bolsward. Hij zou op

2 maart 1791 te Bolsward huwen met zijn geliefde ‘voorwerp’ in de brief genoemd.

1425. Voor een zeer beperkt onderzoek naar de herkomst van huwelijkspartners in een aantal plaatsen op

het platteland van het gewest Stad en Lande, zij gewezen op: H.T.J. Miedema, ‘De herkomst van de

huwelijkspartners op het Groningse platteland in de achttiende eeuw’, Groninger Volksalmanak

(1963) 131-136.

1426. Zie par. V.1.

349



kerken te laten afkondigen. Vanwege hun geringe aantal zal deze omissie het

onderzoek echter niet veel beïnvloeden.

Ten slotte leidde in een onbekend aantal gevallen een verleende toestemming om

te mogen proclameren niet tot huwelijksbevestiging. Soms werd bij een toegestane

proclamatie nadien aangetekend dat een aanstaande echtgenoot was overleden in de

periode dat hij onder de geboden stond. In het geval van Clara Willems in 1710 stond

in de kantlijn vermeld dat

‘de bruidegom is weghgelopen’.
1427

Ondanks voorgaande beperkingen, blijven de proclamatieboeken de geschiktste

bron om een beeld te vormen van de huwelijksmarkt in de stad Groningen in de

jaren 1700-1805.

De bronnenkeuze voor het navolgende onderzoek brengt mee dat voor een mini-

malistische definitie van de huwelijksmarkt is gekozen: slechts de personen die in de

stad Groningen om proclamatie van hun voorgenomen huwelijk verzochten, worden

onderzocht. Alle in de stad-Groningen woonachtige personen die om welke reden

dan ook niet-huwbaar waren, blijven daarom buiten het onderzoek.1428

VIII.1. Huwelijksmarkt stad Groningen, 1700-1805

De achttiende-eeuwse stad-Groninger huwelijksmarkt was gering van omvang,

zeer lokaal georiënteerd en werd verstoord door een onevenredig grote aanwezig-

heid van vrouwen en militairen.1429 Uit het navolgende onderzoek blijkt dat de

stad-Groninger huwelijksmarkt naar mijn mening in vier cyclische perioden kan

worden onderverdeeld: 1700-1720 (periode I), 1720-1745 (periode II), 1745-1775

(periode III) en 1775-1800 (periode IV).1430

Aantallen verzoeken om huwelijksproclamaties in de stad Groningen 1700-1805

In de periode 1700-1805 bestond de groep personen die in de stad jaarlijks om

huwelijksproclamaties verzocht uit ongeveer 526 tot maximaal 728 personen.1431

Tijdens een crisis op de stad-Groninger huwelijksmarkt in de jaren 1765-1775

1427. RHC GrA, BS, inv. nr. 174, Groningen, ondertrouwboek 1705-1711, fol. 160, 13 december 1710.

1428. Vgl. B. van de Putte, Partnerkeuze in de 19de eeuw. Klasse, romantiek, geografische afkomst en de

vorming van sociale groepen op de huwelijksmarkt Sociologie vandaag 11 (Leuven 2005 ) 108-109.

1429. In het proclamatieboek werden, behalve de namen van de aanstaande echtelieden, de geboorte-

plaatsen genoteerd. In een onbekend aantal gevallen verwees vermelde plaatsnaam naar de laatste

woonplaats van betrokkene. Onderzoek naar de proclamaties van doopsgezinden bevestigt dat het

in de meerderheid van de gevallen om de geboorteplaats ging.

1430. Vanwege het tijdrovende karakter van het onderzoek zijn de aantekeningen in de proclamatieboeken

om de vijf jaar onderzocht op de herkomst van de huwelijkspartners, te beginnen in het jaar 1700.

1431. Geteld is het aantal vermeldingen van daadwerkelijk jaarlijkse voltrokken huwelijken in de stad.

Daarbij is gevoegd het aantal in datzelfde jaar verzochte proclamaties waarbij de datum van

huwelijksvoltrekking niet was aangetekend. Hier wordt vanuit gegaan dat laatstgenoemde groep dat

kalenderjaar huwde buiten de stad. Niet te bepalen is het getal der huwelijken dat niet voltrokken

werd na verzochte proclamatie.
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zakte dat aantal onder de 500. Ondanks een periodieke stijging en daling van het

aantal toegestane proclamaties, lag het totale jaarlijkse aantal uiteindelijk aan het

eind van de achttiende eeuw niet wezenlijk hoger dan in 1700.1432De stadsbevol-

king als geheel was in die jaren ook niet echt gegroeid.

Vrouwen en militairen

Gedurende de gehele achttiende eeuw waren stad-Groninger vrouwen en militairen

oververtegenwoordigd op de stedelijke huwelijksmarkt. Dat verbaast niet. Groningen

was een garnizoensstad en ook andere steden in de Republiek kenden een vrouwen-

overschot in de achttiende eeuw.

Jaarlijks verzochten substantieel meer in de stad geboren vrouwen dan mannen

toestemming om hun voorgenomen huwelijk te mogen laten afkondigen. In de

onderzochte jaren waren zij met 10 tot 40 procent oververtegenwoordigd. Ook het

aantal vrouwen dat uit de rest van het gewest Stad en Lande in de stad om

toestemming vroeg, overtrof jaarlijks ruimschoots het aantal mannen die daar vandaan

kwam. Dit grote verschil komt mogelijk door een trek van vrouwelijk huishoudelijk

personeel naar de stad.1433 Dat meer vrouwen dan mannen zich op de stedelijke

huwelijksmarkt bevonden, is waarschijnlijk een oorzaak dat een aanzienlijke groep

vrouwen in de stad ongehuwd bleef, zoals bijvoorbeeld bij de stedelijke Groninger

Oude Vlamingen.

De aanwezigheid van militairen moet een dempend effect hebben gehad op het

stedelijke vrouwenoverschot. Het aantal militairen dat om proclamaties in de

stad verzocht, was aanzienlijk, namelijk 10-20 procent van de ingediende ver-

zoeken in de onderzochte jaren. Uitzonderlijke jaren waren bijvoorbeeld 1705 en

1745. Bij maar liefst 44 procent, respectievelijk 31 procent van het totale aantal

proclamaties in die kalenderjaren was een militair een van de verzoekers. Het jaar

1705 vormde met 163 militaire verzoeken een piekjaar. Vanwege de Spaanse

successieoorlog (1701-1713) was mogelijk een veel groter garnizoen in de stad

gehuisvest. Het Staatse leger was in deze jaren in elk geval veel groter van omvang

dan gebruikelijk.

Regionaal karakter stad-Groninger huwelijksmarkt

Gedurende de gehele achttiende eeuw was het karakter van de stad-Groninger

huwelijksmarkt zeer regionaal. Meer dan twee derde van de aanstaande echtgenoten

was in de onderzochte jaren geboren in het gewest Stad en Lande. Na 1750 liep dat

nog verder op tot drie vierde.

Afstand en bereikbaarheid speelden een rol bij huwelijkspartnerkeuze.1434 Dat

verklaart waarom de huwelijkspartners voornamelijk kwamen uit het gewest Stad en

Lande. Opmerkelijk is echter dat ze niet even vaak uit het nabijgelegen Friesland of

Drenthe kwamen. Van de hierboven genoemde 526 tot 728 personen die zich in elk

van de onderzochte jaren bij de commissarissen tot de huwelijkse zaken meldden,

1432. In 1700 werden 273 verzoeken om proclamaties en huwelijken geteld, in 1800 waren dat 290.

1433. Het ontbreken van migratiegegevens maakt het onmogelijk te bepalen of deze vrouwen na hun

huwelijk vervolgens naar het platteland terugkeerden.

1434. P.Th.F.M. Boekholt, ‘De actieradius van de huwelijkskandidaten in Drenthe’, Nieuwe Drentse

Volksalmanak 107 (1990) 6.
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waren maar 5-10 personen afkomstig uit Friesland, uit Drenthe kwamen maar 10 tot

20. Jonge vrouwen uit aangrenzend Noord-Drenthe, Achtkarspelen, Smallingerland

of Opsterland trokken kennelijk niet naar de stad Groningen voor werk. Deze Friese

vrouwen waren kennelijk op Friese steden georiënteerd.1435

Taalbarrières zullen van dit huwelijksgedrag niet de reden zijn geweest. Stad-

Groningse vrouwen huwden bijvoorbeeld wel in grote getale met mannen uit een

van de vele Duitse landstreken.

Het voorgaande verklaart nog niet waarom de stad-Groninger huwelijksmarkt

verder regionaliseerde na 1750. Beurtschippers en postkoetsen zorgden eerder voor

betere dan voor slechtere verbindingen. Afnemende economische perspectieven van

de stad Groningen als vestigingsplaats moet de beslissende factor zijn geweest voor

deze ontwikkeling. De bevolkingsontwikkeling stagneerde vanaf 1760.1436 De

arbeidstrek vanuit de Duitse gebieden naar de stad verminderde bijvoorbeeld.

Duitsers, afkomstig uit de Nassause landen en Münsterland, vormden normaliter

de grootse groep buitenlanders op de stad-Groninger huwelijksmarkt. Afgaande op

de proclamatieboeken kwamen mogelijk meer Duitse mannen dan vrouwen naar

de stad. In de periode 1700-1750 waren in de onderzochte jaren 10-15 procent van de

verzoekers om proclamaties afkomstig uit Duitse gebieden. In de tweede helft van de

eeuw nam dat percentage af. In 1800 was dat nog maar ruim vijf procent.1437

Naast Duitsers begaven zich amper overige internationale partijen op de stad-

Groninger huwelijksmarkt. Incidenteel kwamen (vooral) mannen uit België of

Frankrijk. Meestal ging het om militairen, soms om een hoogleraar van de Groninger

universiteit. Echtgenoten uit de Scandinavische landen of Baltische staten waren een

zeldzaamheid, ook al was vanuit Groningen scheepsvaart op die landen. Buiten

huwelijken met Duitsers, werden zelden andere internationale huwelijken bevestigd

in de stad.1438 In de eerste helft van de achttiende eeuw zorgden Franse protestantse

en Zwitserse doopsgezinde vluchtelingen nog voor enig internationale kleur.

Huwelijkspartners uit de overige delen van de Republiek waren eveneens een

zeldzaamheid op de stad-Groninger huwelijksmarkt. In voorkomende gevallen

ging het weer meestal om mannen. Zij waren vrijwel altijd militair of afkomstig uit

een patriciërsfamilie of – opmerkelijk genoeg – gegoede doopsgezinden. Deze

militairen waren vooral geboren in garnizoenssteden, zoals Geertruidenberg,

’s-Hertogenbosch, Maastricht en Sluis. Kennelijk ging hun beroep over van vader

op zoon.

1435. Het onderzoek van Boekholt naar de actieradius van de huwelijkskandidaten in Drenthe in de

periode 1600-1811 bevestigt deze uitkomst. Hij telde slechts 1.621 huwelijkspartners uit het gewest

Stad en Lande op een totaal van 32.780 in de jaren 1600-1811. Dat was nog geen vijf procent. Van

de drie omliggende provincies waren Drenten voor huwelijkspartners vooral georiënteerd op

Overijssel, zie: Boekholt, ‘De actieradius’, 14.

1436. Zie par. II.1

1437. Deze uitkomst correspondeert met de afname na 1780 van het aantal Duitsers dat in de Republiek

kwam werken, zie: Boekholt, ‘De actieradius’, 20. Zie over Duitse trekarbeid naar de Republiek:

J.M.W.G. Lucassen, Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspektief, 1600-

1900 (Gouda 1984).

1438. Buiten zicht blijven uiteraard de huwelijken die uitsluitend buiten de landsgrenzen werden

geproclameerd en voltrokken.
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Cyclische perioden

Dat de huwelijksmarkt gedurende de achttiende eeuw zeer sterk regionaal

georiënteerd bleef, verhulde grote schommelingen. De stedelijke huwelijksmarkt

blijkt in de achttiende eeuw in vier perioden onder te verdelen waarbij deze in de

derde periode, gedurende tien jaar (1765-1775) in een stevige crisis verkeerde.

Periode I: ca. 1700-1720

De eerste huwelijkscyclus duurde mogelijk ongeveer twintig jaar. Onbekend is

namelijk wanneer de cyclus begon, omdat vóór 1700 niet-gereformeerden hun

huwelijken doorgaans niet lieten afkondigen in gereformeerde kerken.

De eerste periode kenmerkte zich door een forse stijging van het aantal

toegestane huwelijksproclamaties in de periode 1700-1705 om vervolgens gedu-

rende vijftien jaar te dalen naar ongeveer het niveau in het jaar 1700. De stijging in

korte tijd werd vooral veroorzaakt door het hierboven genoemde gegroeide aantal

militairen dat in het huwelijk wilde treden. In 1705 waren dat 163 ten opzichte van

54 in het jaar 1700. Zowel in 1700 als in 1720 was ongeveer 65-70 procent van de

verzoekers om huwelijksproclamaties geboren in het gewest Stad en Lande.

Periode II: 1720-1745

In de jaren 1720-1730 steeg het aantal proclamaties met ruim een derde ten

opzichte van 1720. In 1730 werd een ongeveer even hoog aantal toegestane

proclamaties geteld als in 1705. Anders dan in 1700-1705 valt de stijging in de

jaren 1720-1730 niet geheel toe te schrijven aan militairen. Weliswaar waren in

1730 meer militairen voornemens te huwen dan in 1720, maar deze stijging was

ontoereikend om het gehele aantal extra verzoeken om proclamaties te verklaren.

Een toename van personen geboren in Duitse gebieden (waaronder zich ook een

groot aantal van de al genoemde militairen bevonden) verklaart ook maar een deel

van de groei. Uit het aantal toegestane huwelijksproclamaties van 1730 blijkt dat

ruim veertig procent van de groei ten opzichte van 1720 veroorzaakt werd door in

de stad Groningen geboren verzoekers. De oorzaak van de groei moet dus in de

stad zelf gezocht worden. Voor de hand ligt een stedelijke bevolkingsgroei in de

jaren 1690-1705, zoals ook Matthey veronderstelt.1439Voorts is denkbaar dat een

grotere volwassenensterfte in de jaren twintig meer personen tot hertrouwen deed

besluiten. Hiervoor zijn echter geen aanwijzingen gevonden.

Ondanks het gegroeide aantal Duitsers onder hen, waren de verzoekers nog

steeds voor circa zeventig procent afkomstig uit het gewest Stad en Lande.

Evenals in de jaren 1705-1720, daalde vanaf 1730 gedurende een periode van

vijftien jaar het aantal verzoeken om proclamaties. In 1745 was het jaarlijkse aantal

weer terug op ongeveer het niveau van 1700 en 1720.1440 De daling in de jaren

1730-1745 werd voornamelijk veroorzaakt, omdat minder in de stad geborenen in

het huwelijk traden. De economische neergang in de jaren dertig en veertig heeft

hen mogelijk doen besluiten een huwelijk voorlopig uit te stellen. Die economi-

sche neergang wordt bevestigd door het aantal afgenomen verzoeken om procla-

maties van in Duitse gebieden geborenen in deze periode. Duitse seizoensarbeiders

1439. Zie par. II.1

1440. In 1745 werden nog maar 268 huwelijken afgekondigd tegenover de 265 in 1720 en 258 in 1700.

353

VIII.1. HUWELIJKSMARKT STAD GRONINGEN, 1700-1805



bleven weg of trokken weg; het aantal huwende militairen, waaronder Duitsers,

bleef namelijk in die tijd gelijk.

De stedelijke huwelijksmarkt werd in deze periode niet meer of minder

regionaal dan voorheen, omdat het aantal geboren stad-Groningers en het aantal

Duitsers dat om huwelijksproclamaties verzocht tegelijkertijd verminderde.

Periode III: 1745-1775

De eerste jaren van de derde periode bevestigen het patroon van de twee eerdere

cycli. In jaren 1745-1750 steeg het aantal verzoeken om proclamaties weer snel

vergeleken met de voorgaande vijftien jaren van daling. Net als in de jaren 1720-

1730 werd deze groei veroorzaakt door een flink groter aantal aanstaande echtge-

noten dat was geboren in de stad.1441 Generaties van 25 jaar lijken hiermee

bevestigd te worden. Na deze korte groeiperiode, zou weer over een periode van

vijftien jaar een daling naar het niveau van de jaren 1700, 1720 en 1745 kunnen

worden verwacht. Dat was ook het geval. In 1765 was het aantal toegestane

proclamaties weer op ongeveer hetzelfde niveau als in 1700, 1720 en 1745.

Evenals in de jaren 1730-1745, daalde het aantal verzoeken van aanstaande

echtelieden die in de stad waren geboren weer harder dan die van verzoekers

die in de provincie waren geboren, doch in minder sterke mate als in de

voorgaande perioden van krimp. De daling in de jaren 1750-1765 werd vooral

veroorzaakt door een flink verminderd aantal trouwlustigen geboortig uit de rest

van de Republiek, Duitsland en het overige buitenland. Met andere woorden, het

karakter van de stad-Groninger huwelijksmarkt werd nog regionaler dan voorheen

in jaren 1750-1765. Het percentage verzoekers dat geboren was in het gewest Stad

en Lande liep op tot ruim 75 procent.

Crisis op de stad-Groninger huwelijksmarkt 1765-1775

Na de daling van het aantal huwelijken in de jaren 1750-1765 zou weer een

stijging verwacht mogen worden, indien de huwelijksmarkt de levenscycli van de

in de stad geborenen enigszins volgde. Vanaf 1765 zette echter geen stijging van

het aantal jaarlijks toegestane proclamaties in, maar nam dat aantal gedurende tien

jaar juist verder af. Deze ontwikkeling vormde een trendbreuk met de periode ca.

1700-1765.

De daling in de jaren 1765-1775 was niet te wijten aan het nog meer wegblijven

van huwelijkspartners geboren buiten de stad. Hun aantal bleef stabiel ten opzichte

van het al gedaalde aantal in de jaren 1750-1765. De voortgezette daling in 1765-

1775 werd daarentegen voor twee derde veroorzaakt door een afnemend aantal

verzoeken om proclamaties van in de stad geborenen. De oorzaak van de crisis op

de stad-Groninger huwelijksmarkt had in deze jaren dus vooral te maken met

huwelijksgedrag van stedelingen die in de stad zelf waren geboren.

1441. Ongelukkigerwijs ontbreekt in het jaar 1750 bij 7,2 procent van de aanstaande echtgenoten de

geboorteplaats in de proclamatieaantekening. In 1750 is slechts 61,7 procent van de bekende

echtgenoten uit het gewest Stad en Lande afkomstig. Het is niet ondenkbeeldig dat dit onbekende

percentage van 7,2 procent van de aanstaande echtgenoten uit het gewest Stad en Lande afkomstig

was, omdat het percentage van 61,7 procent veel lager is dan in de overige onderzochte jaren. De

cijfers over het jaar 1749 bevestigen dat.
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Het voorgaande wijst op economische laagconjunctuur: trouwlustigen van

buiten bleven weg, huwelijken werden uitgesteld of bleven geheel uit. Hierboven

bleek dat mannen en vrouwen van het tweede geboortecohort (1725-1749) op

latere leeftijd huwden en vaker ongehuwd bleven dan de mannen en vrouwen van

het eerste geboortecohort (1700-1724). Het huwelijksgedrag van de Groninger

Oude Vlamingen was dus niet specifiek.1442

De stad Groningen zou een van de plaatsen op de lijst geweest kunnen zijn

waarnaar de auteur in De Denker van 1773 verwijst. Daarop stonden plaatsen

genoemd, waar een zesde, een vierde, een derde, ja zelfs de helft van het aantal

huwelijken minder werd gesloten dan in vorige jaren, ofschoon het bevolkingscijfer

daar geen daling vertoonde.1443 Al eerder, in 1769, werd op het dalend aantal

huwelijken in de Republiek gewezen door De Denker

De auteur weet het aan de slechte economie. Het ‘lager soort’ volk trok volgens

hem weg bij gebrek aan vooruitzicht op werk. Het wegblijven van Duitsers op de

stad-Groninger huwelijksmarkt past in deze opvatting. De rang van ‘brave koop-

lieden’ of mensen die fabrieken aanhielden, huwden volgens de auteur minder

vanwege de kwijnende koophandel en slechte staat van de fabrieken. De rijken

zouden een huwelijk niet hoeven uit te stellen vanwege een deplorabele economie,

maar omdat zij hun weelde in stand wilden houden, huwden ook zij minder dan

voorheen.1444Deze verklaring van het huwelijksgedrag van de rijken sloot aan op

de wijdverbreide opvatting in die dagen, dat de slechte economische staat van de

Republiek mede werd veroorzaakt door de pracht en praal van de rijken.1445

Periode IV 1775-1800

De vierde periode viel precies samen met het laatste kwart van de achttiende eeuw.

De jaren 1775-1785 vertoonden een stijging van het jaarlijkse aantal proclamaties

tot aan een vergelijkbaar niveau van de voorgaande topjaren 1705 (periode I), 1730

(periode II) en 1750 (periode III). De stijging in 1775-1785 werd hoofdzakelijk

veroorzaakt door een relatief snellere stijging van verzoeken om proclamaties door

personen die in de stad waren geboren. Vanwege de aangetrokken economie en

stedelijke bevolkingsgroei vanaf circa 1740 is deze stijging waarschijnlijk ver-

oorzaakt door een toegenomen stadsbevolking. Daarnaast zal vermoedelijk sprake

zijn geweest van een relatief groot aantal hertrouwenden wegens de vele slacht-

offers als gevolg van de dysenterie-epidemie in de jaren 1779-1782.

De vanaf circa 1750 ingezette verdere regionalisering van de stad-Groninger

huwelijksmarkt zette zich voort, omdat in de jaren 1775-1785 ook het aantal

1442. Zie par. II.3.3.: tabel II.10.

1443. De Denker XI (1774) nr. 553, 2 augustus 1773, 247 en S.I. von Wolzogen Kühr, De Nederlandsche

vrouw in de tweede helft der 18e eeuw (Leiden 1920) 52. Uit het onderzoek van Hart blijkt dat in

Amsterdam in deze jaren geen sprake was van een crisis op de huwelijksmarkt, zie: S. Hart,

Geschrift en getal (Dordrecht 1976) 136, tabel 2 (totaal der ondertrouwden voor eerste huwelijk te

Amsterdam in vijfjarige perioden, 1601-1800).

1444. De Denker VII (1770) nr. 330, 24 april 1769, 132.

1445. Behalve wegens de economische omstandigheden van die dagen, is de crisis op de stad-Groninger

huwelijksmarkt mogelijk verder verdiept door een verhoogde kindersterfte in de stad in de jaren

veertig, waardoor minder huwelijkspartners beschikbaar waren in de jaren 1765-1775.
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verzoeken om proclamaties door personen die in de rest van het gewest Stad en

Lande waren geboren harder steeg dan van buiten het gewest. In het jaar 1785 was

bijvoorbeeld nog steeds 75 procent van de verzoekers om toestemming voor

proclamaties geboren in het gewest Stad en Lande.

Overigens, ook huwende militairen hadden grote invloed op de groei in de

jaren 1775-1785. Mogelijk was omstreeks 1785 weer een groter garnizoen in de

stad ondergebracht.

Ten slotte was in 1785-1800 weer sprake van een daling van het toegestane

aantal proclamaties. In het jaar 1800 was het aantal toegestane proclamaties 290,

slechts twaalf procent hoger dan in het jaar 1700 waarmee het onderzoek

begon.1446

Tot besluit

De beperkte omvang van de verschillende doopsgezinde gemeenten in de stad

Groningen dwong doopsgezinden die hun huwelijkspartner binnen eigen denomi-

natie zochten, vergeleken met hun overige stadgenoten, zich vaak buiten de regio

op de huwelijksmarkt te begeven. Zolang de economische situatie van de stad

Groningen relatief gunstig was, waren huwelijkspartners van elders nog wel

genegen zich in de stad Groningen te vestigen. Een verslechterende economische

situatie van de stad, zoals in het laatste kwart van de achttiende eeuw, leidde tot

afnemende migratie van potentiële, mannelijke doopsgezinde huwelijkspartners

naar de stad. Buitentrouw nam vanaf het derde geboortecohort (1750-1774) dan

ook een grote vlucht onder de Groninger Oude Vlamingen.1447

VIII.2. Huwelijkspartnerkeuze

‘Een jong mensch, die geen welvoeglijk vrijmoedigheid op zijn tijd bezit, en altoos

bevreesd is van afgeslagen te zullen worden, of die ook geen afslag met gratie kan

opneemen en evengoed weer spelen – kan het niet ver brengen in de wereld.’
1448

Eind achttiende eeuw zocht de in de stad Groningen woonachtige doopsgezinde

Jacob van Geuns (1769-1832) (afb. 106) een geschikte huwelijkspartner. Deze

zoektocht is buitengewoon goed gedocumenteerd door de bewaard gebleven

uitvoerige briefwisselingen tussen Jacob, zijn ouders en diverse andere familie-

leden.1449 Jacobs verslagen van zijn vorderingen, de aanmoedigingen van zijn

familie en vaderlijke vermaningen, zoals geciteerd in de aanhef van deze paragraaf,

zijn door Van Eeghen bijeengebracht in haar boek Meniste vrijage1450

1446. De periode 1785-1800 verliep om onduidelijke redenen iets grilliger dan de voorgaande cycli. In

1790 was bijvoorbeeld sprake van een kleiner aantal toegestane proclamaties dan in 1785.

1447. Zie par. VIII.2.1.

1448. Van Eeghen, Meniste vrijage, 79.

1449. HUA, FVG, inv. nrs. 141-143, Ingekomen brieven van Matthias van Geuns en Sara van Delden,

1784-1817, alsmede inv. nrs. 144-145, Ingekomen brieven van diverse personen, 1784-1817.

1450. Van Eeghen, Meniste vrijage
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In die tijd behoorde Jacob als gepromoveerd geneesheer tot de doopsgezinde

bovenlaag van de stad Groningen. Zijn potentiële huwelijkskandidaten, in de

correspondentie ‘voorwerpen’ genoemd, hadden met elkaar gemeen dat ze be-

hoorden tot de gegoede stedelijke bovenlaag en, overwegend, hetzelfde geloof

beleden. Daarnaast waren ze leeftijdsgenoten en in de stad Groningen woonach-

tig.1451Pas toen de zoektocht in de stad op niets uitliep, begon hij, op aandrang van

familie, zich elders te oriënteren.

Dat Jacob in eerste instantie binnen de stadsmuren naar een huwelijkspartner

zocht, past binnen het geschetste, zeer lokale karakter van de stad-Groninger

huwelijksmarkt aan het einde van de achttiende eeuw.1452 De drie overige

kenmerken van Jacobs potentiële huwelijkspartners stemden overeen met de

criteria waaraan een echtgenoot diende te voldoen voor een gelukkig huwelijk,

aldus achttiende-eeuwse moralisten, zoals J. van Nuys Klinkenberg en de Am-

sterdamse doopsgezinde predikant Willem de Vos.1453

Uit de briefwisselingen blijkt voorts dat Jacob een grote mate van vrijheid had

om zijn eigen huwelijkspartner te kiezen.

In het navolgende wordt onderzocht of de drie genoemde criteria, alsmede

Jacobs keuzevrijheid, representatief waren voor de huwelijkspartner-/contractspart-

nerkeuze van stad-Groninger doopsgezinden in de achttiende eeuw. Tevens wordt

nadere aandacht besteed aan de rol die de hierboven genoemde wettelijke

belemmeringen speelden als iemand een huwelijkspartner zocht.1454

Dat onderzoek kan niet worden verricht met bronnen van betrokkenen zelf.

Voornoemde correspondentie is uniek.

VIII.2.1. Godsdienstige belemmeringen

Het bleek dat verboden op kerkelijk gemengde huwelijken weinig in het positieve

recht werden vastgelegd in de Republiek tot 1795.1455 Voor een goed huwelijk

waren volgens moralisten en predikanten van de verschillende godsdienstige

richtingen in de Republiek overeenstemming in godsdienstige opvattingen tussen

beide echtgenoten van het grootste belang. Doopsgezinden uit alle sociale lagen

van de verschillende denominaties in de stad Groningen gedroegen zich rond 1700

overwegend in overeenstemming met deze opvatting. Van hen zijn bijna geen

gevallen van buitentrouw bekend in die tijd. Bij de Groninger Oude Vlamingen

1451. Jacob van Geuns had zijn oog onder meer laten vallen op drie doopsgezinde dochters: één van de

lakenkoopman Albert Jacobs Hesselink (1733-1802), één van de grootondernemer Abraham Izaaks

Hulshoff (1735-1821), alsmede één van azijnfabrikant Berend van Olst Azn (1748-1806). Tevens

was hij geïnteresseerd in zijn gereformeerde achternicht Titia Busch. Haar grootmoeder behoorde

tot de doopsgezinde familie Van Delden, die tot de bovenlaag van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen behoorde. Ten slotte schrijft hij over zijn belangstelling voor een meisje uit de

gereformeerde familie Mees.

1452. Zie par. VIII.1. Jacob van Geuns vond uiteindelijk zijn echtgenote Regina Christina Voombergh

(afb. 107) buiten Groningen.

1453. Haks, Huwelijk en gezin, 105-109.

1454. Zie par. V.3.

1455. Zie hoofdstuk V.
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was dat mogelijk mede het gevolg van de grote ban die op buitentrouw stond. Nog

in 1748 keurden de afgevaardigden op een sociëteitsvergadering van de Groninger

Oude Vlamingen buitentrouw af op straffe van ontzegging van de geestelijke

gemeenschap tot nader goedvinden. De Verenigde Waterlanders en Vlamingen

waren op dat punt verdraagzamer en kenden toen niet een dergelijke sanctie.1456

De later in de eeuw op schrift gestelde doopsgezinde geloofsbelijdenissen zouden

de indruk kunnen wekken dat gedurende de achttiende eeuw deze opvattingen over

het huwelijk nog gedeeld werden door de lidmaten, hoewel deze geloofsbelijdenissen

niet door iedereen werd opgevat als een samenvatting van de waarheid van

dogmatische punten.1457Voegden de stad-Groninger doopsgezinden bij hun huwe-

lijkspartnerkeuze de daad bij het geschreven woord in de achttiende eeuw?1458

Buitentrouwende doopsgezinden in de stad Groningen

In de jaren na 1700 blijken al regelmatig huwelijken van lidmaten van de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen (zowel mannen als vrouwen) met niet-

lidmaten voor te komen. Deze niet-lidmaten waren uitsluitend afkomstig uit

protestantse kringen. In het geval het een huwelijk betrof tussen een lidmaat en

een collegiant, zullen betrokkenen hun huwelijk overigens zelf niet als buitentrouw

hebben opgevat. Bij beide predikte namelijk vermaner Eppo Botterman (1678-

1756). Na 1740 nam buitentrouw met gereformeerden een grote vlucht bij de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen. Het dalend ledental werkte dat in de hand.

Ook elders in de Republiek nam het aantal doopsgezinden af, waardoor het aantal

huwelijkspartners dat naar Groningen zou kunnen verhuizen eveneens kromp.1459

Vermoedelijk was gedurende de achttiende eeuw buitentrouw onder de lidmaten

van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen in de stad Groningen een fenomeen

van de lagere sociale lagen. Families, zoals De Booser, Deknatel en Van Geuns, die in

materiële gegoedheid niet onderdeden voor de bovenlaag van de Groninger Oude

Vlamingen, bleven namelijk in eigen kring huwen.

1456. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der doopsgezinden in Friesland, 227.

1457. Binnen de Verenigde Waterlanders en Vlamingen in de stad Groningen was bijvoorbeeld een

stevige strijd ontstaan over de rol van geloofsbelijdenissen in de tijd dat Jacobus Rijsdijk (1694-

1744) daar vermaner was. Hij was rechtzinnig en meende dat doopsgezinden de hoofdzaken van de

belijdenissen moesten aannemen of anders vertrekken, zie: Zijlstra, ‘Jacobus Rijsdijk’, 67-90.

1458. Volgens de geloofsbelijdenis van de Groninger Oude Vlamingen (1755) was het huwelijk ‘de

allernauwste vereeniging alleen van twee gelovige persoonen’. Zij sprak zich niet uit over de

geloofsgemeente waartoe de huwelijkspartner van een lidmaat van de Groninger Oude Vlamingen

moest behoren, zie: Geloofs belydenisse der Doopsgesinden, bekent onder de naam van Oude

Vlamingen. Hunne Societeits vergaderinge houdende in de Botteringe-straat te Groningen. In den

jaere 1755 uytgegeeven volgens besluyt der algemeene Societeits vergaderingh (Groningen 1755).

De geloofsbelijdenis van de Zwitsers wijdde verschillende pagina’s aan de huwelijkspartnerkeuze.

Zij verbood uitdrukkelijk huwelijken met joden en benadrukte een huwelijk tussen leden behorend

tot Gods zichtbare gemeente. Op buitentrouw stond de ban, zie: J. van Koomen, Belydenisse des

geloofs onder de doopsgezinde christenen (Groningen 1744) 234-235 en 239-240.

1459. Om kritiek op zijn standpunten over het Socianisme voor te zijn, achtte Jacobus Rijsdijk (1694-

1744), vermaner van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen, het nodig zich te verontschuldigen

over het recente huwelijk van zijn dochter (Sara) met een gereformeerde predikant. Dat huwelijk

was tegen zijn zin, maar hij had het huwelijk om bijzondere redenen, ‘thans niet te melden’, moeten

toestaan, zie: C. Sepp, Johannes Stinstra en zijn tijd. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kerk en

school in de 18de eeuw 2 (Amsterdam 1866) 99.
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Vanwege bronnengebrek valt over buitentrouw onder de Vlamingen geen

uitspraak te doen. De Zwitserse doopsgezinde vluchtelingen huwden vanaf hun

aankomst in 1711 opmerkelijk snel met lokale doopsgezinde ingezetenen. Deze

waren in eerste instantie afkomstig uit de kringen van de Groninger Oude

Vlamingen, de denominatie die in geloofsopvattingen het dichtst bij de Zwitsers

stond.1460Van buitentrouw is in deze gevallen waarschijnlijk geen sprake, omdat de

niet-Zwitserse huwelijkspartners na hun huwelijk waarschijnlijk lidmaat werden van

de Zwitserse gemeente. De tuchtopvattingen van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen stonden te ver af van de Zwitsers om huwelijksbanden te smeden. Van

geen enkel lidmaat van deze gemeente is een huwelijk met een Zwitserse doops-

gezinde bekend.

Anders dan bij de Verenigde Waterlanders en Vlamingen was tot 1740 van

buitentrouw bij de Groninger Oudvlaamse lidmaten hoogstzelden sprake.1461

Mannen en vrouwen van het geboortecohort 1700-1724 huwden vrijwel steeds

binnen de eigen geloofsrichting.1462Nadien nam het fenomeen mondjesmaat toe in

het geboortecohort 1725-1749. De vrouwen gingen daartoe iets vaker over dan de

mannen. Het vastgestelde vrouwenoverschot verklaart dat. In de voorkomende

gevallen van buitentrouw vonden de mannen uit de eerste twee cohorten hun

huwelijkspartner bij andere doopsgezinde denominaties, de vrouwen juist vaker bij

de gereformeerden.

Bij de Groninger Oude Vlamingen behoorden de buitentrouwers uit de eerste

twee geboortecohorten eveneens tot de lagere sociale lagen van de gemeente. Bij

de doopsgezinde bovenlaag van die cohorten kwam buitentrouw hoogstzelden

voor.1463 Pas in de jaren tachtig van de achttiende eeuw gingen leden uit de

bovenlaag mondjesmaat daartoe over.1464 Zij deden dat pas in een tijd dat ook de

overige trouwlustige mannen en vrouwen van het geboortecohort 1750-1774 meer

dan voorheen buitentrouwden. Van dit derde cohort huwde namelijk inmiddels één

op de tien mannen en één op de vijf vrouwen met iemand die geen lidmaat was of

werd van de Groninger Oude Vlamingen. Zowel de mannen als de vrouwen

1460. In 1722 huwde bijvoorbeeld al de Zwitserse vermaner Hans Anken met de stad-Groningse

Willemtje Luirts Doornbusch, zie: RHC GrA, BS, inv. nr. 176, Ondertrouwboek 1719-1727, fol.

91v.

1461. Een dergelijke uitzondering vormde het na te noemen huwelijk van Derk Jacobs Huizinga en

Grietje Pieters Ploegh in 1706.

1462. Tot deze eerste gevallen van buitentrouw kunnen gerekend worden de huwelijken van Lieven Calis

(1742), Geertje Jeltes (1743), Reinder Hindriks van Norden (1761) en Jantje Jacobs (1759).

1463. Een uitzondering daarop vormde het geval van Frouke Jans Dikland (1695-1753). Ze behoorde niet

tot het eerste geboortecohort vrouwen, voorts betrof haar geval van buitentrouw niet haar eerste

huwelijk. Frouke, dochter van een vroegere Groninger Oudvlaamse diaken, was al tweemaal eerder

gehuwd geweest in eigen kring, voordat ze in 1742 haar derde huwelijk aanging met een diaken van

de Verenigde Waterlanders en Vlamingen. Dikland ging vervolgens over naar de gemeente van haar

man.

1464. Mattheus Jacobs Hesselink (1743-1807) huwde in 1781 in tweede echt met Alida van Geuns (1751-

1837), behorend tot de Verenigde Waterlanders en Vlamingen. Martha Hulshoff (1745-1827)

huwde in 1786 met de weduwnaar Willem Deknatel (1745-1817), behorend tot dezelfde gemeente

als Alida van Geuns. Aaltje Izaaks Miedema (1726-1806) huwde in 1783 in derde echt met de

gereformeerde Joseph Simon Muller (1755-1821). Ten slotte huwde Anna Roorda (gest. 1806) in

1784 met de gereformeerde jur. dr. Gerard Gilles Woldringh (1756-1832).
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vonden hun huwelijkspartners hoofdzakelijk onder gereformeerden. In slechts in

een enkel geval was sprake van een lutherse huwelijkspartner. Dat zoveel mannen

uit het derde cohort een gereformeerde huwelijkspartner vonden, is opmerkelijk.

Het doopsgezinde vrouwenoverschot weerhield hen kennelijk niet van hun

keuze.1465

Broederlijke huwelijksexaminatie

Het gesignaleerde verschil in ontwikkeling tot 1740 tussen de twee grootste

stedelijke doopsgezinde gemeenten werd mijns inziens veroorzaakt door de

broederlijke huwelijksexaminatie bij de Groninger Oude Vlamingen. Negeren

van de uitslag kon tot oplegging van een tuchtmaatregel leiden.

De eerder genoemde resolutie van 19 december 1698 (verplichte onderwerping

van doopsgezinden aan examinatie door de commissarissen tot de huwelijkse

zaken) betekende voorlopig niet dat de invloed van de gemeente van Groninger

Oude Vlamingen op de huwelijkspartnerkeuze van (toekomstige) leden afnam.

Voordat (toekomstige) leden op zaterdag een bezoek brachten aan de commissa-

rissen tot de huwelijkse zaken, hadden zij namelijk al een examinatie doorlopen

binnen de eigen geloofsgemeente. Deze broederlijke examinatie bestond mogelijk

al vóór 1698.1466Het bestaan van de broederlijke examinatie valt af te leiden uit het

verslag dat lakenkoopman Derk Jacobs Huizinga (1684-1750) gaf over de

totstandkoming van zijn huwelijk met Grietje Pieters Ploegh (1687-1758), die

tot de Verenigde Waterlanders en Vlamingen behoorde.

Huizinga schreef dat hij op woensdag 6 januari 1706 had

‘bekend gemaakt dat ik haar ten huwelijk versogte, des avonds om 8 uur’.
1467

Na haar instemming wendde Huizinga zich de volgende dag tot vermaner Derk Jans

Backer die nog dezelfde dag achter de vermaning gemelde uitwisseling van

trouwbeloften bekend maakte. Mogelijk hing aan de achterzijde van de vermaning,

waar zich de hoofdingang bevond, een glazen kastje waarin dit soort mededelingen

konden worden opgehangen. Backer stond hem voorts toe dat hij de volgende dag,

op vrijdag 8 januari, zijn bekendmaking aan de gemeente deed. Het ging hier om een

broederlijke vertoeving die in gezamenlijkheid besliste of ze hun voorgenomen

huwelijk mochten laten afkondigen. Deze broederlijke vertoeving functioneerde als

een doopsgezinde variant op het bezoek aan de commissarissen tot de huwelijkse

zaken. De nadruk van de examinatie zal op godsdienstige aspecten van het

voorgenomen huwelijk hebben gelegen, zoals verboden graden en buitentrouw.

1465. Dat de Verenigde Waterlanders en Vlamingen en Groninger Oude Vlamingen in de achttiende eeuw

niet met katholieken huwden, komt overeen met de bevindingen van Paping. Hij deed onderzoek

naar het percentage huwelijken tussen katholieken en protestanten in de Ommelanden in de periode

1731-1800. In deze periode bleek van de gehuwden 95 procent van de protestanten niet met een

katholiek te huwen, zie: R.F.J. Paping, ‘Twee geloven op één kussen. Gemengde huwelijken tussen

katholieken en protestanten in de Groninger Ommelanden 1731-1800. Een voorlopige inventa-

risatie’, Gruoninga 40 (1995) 128.

1466. Dat valt af te leiden uit de problematische huwelijksplannen van Wensing, zie par. VIII.2.4.

1467. SAA, VDGA, inv. nr. 1397, Genealogische aantekeningen over enige doopsgezinde geslachten,

samengesteld en verzameld door Huizinga (19e eeuw).
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Het tweetal doorstond de vrijdagbijeenkomst. De drie donderdagen daarop

werd vervolgens het voorgenomen huwelijk binnen de Groninger Oudvlaamse

gemeente afgekondigd. Huizinga berichtte daarover:

‘en ben alzoo na drie weken gevrijt te hebben den 28sten January, donderdag s

avonds de bruydegom geworden.’

Op 6 februari bezocht Huizinga met een gevolmachtigde van Ploegh de commissa-

rissen tot de huwelijkse zaken. Na de examinatie en toestemming om hun voorge-

nomen huwelijk te mogen laten afkondigden, volgden op 7, 14 en 21 februari de

afkondigingen in één van de drie gereformeerde hoofdkerken van de stad.1468

De door Huizinga beschreven gang van zaken toont dat de nieuwe stedelijke

regeling tot een verlenging van de procedure had geleid. Het primaat lag nog

steeds bij de Groninger Oudvlaamse gemeente, omdat hun examinatie voorafging.

Huizinga’s opmerking dat hij zich zelf al bruidegom beschouwde na de drie

ongehinderde afkondigingen in de Groninger Oudvlaamse gemeente maakt duide-

lijk dat hij meer gewicht hechtte aan de goedkeuring van zijn gemeente dan aan die

van de stedelijke overheid en de overige stadsbevolking.

De Groninger Oude Vlamingen hebben waarschijnlijk nog tot circa 1735

een eigen examinatie aan de stedelijke vooraf laten gaan. Een aantal bewaard

gebleven brieven van trouwlustige doopsgezinden wijst in die richting.1469 De

brieven zijn geschreven door of namens doopsgezinde mannen van buiten de stad

die een bepaalde vrouw, behorend tot de stad-Groninger gemeente van Groninger

Oude Vlamingen, als echtgenote op het oog hadden. De brieven waren waarschijnlijk

geschreven, omdat de betrokken mannen zelf niet in de gelegenheid waren bij de

broederlijke huwelijksexaminatie aanwezig te zijn.1470De tijd die gemoeid was met

de huwelijksafkondiging van Etta Alring (1747-1767) laat de mogelijkheid open dat

zelfs nog in 1762 een voorafgaande broederlijke huwelijksexaminatie voorkwam in

bijzondere gevallen. In casu was de beoogde bruid uitzonderlijk jong: 15 jaar.1471

1468. Tegelijkertijd met de gereformeerde kerken werd het voorgenomen huwelijk ook afgekondigd in de

vermaning van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen. Dat was niet standaard. Huizinga

behoorde weliswaar tot de gemeente van Groninger Oude Vlamingen, Ploegh was echter lidmaat

van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen.

1469. RHC GrA, DGG, inv. nr. 1, Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. De bewaard gebleven

brieven dateren uit 1719-1735.

1470. Om onbekende redenen volgde niet altijd een huwelijk in de betrokken gevallen. Zo wilde ene

Fekke Sijpkes huwen met Catalijntje Alles (1707-1774), de dochter van vermaner Alle Derks. Zij

zou pas tweeënhalve jaar later huwen met Jan Stevens van Delden (1711-1759) uit Deventer.

1471. In een brief van 13 februari 1762 liet de moeder van Etta weten dat ze met haar dochter

geresolveerd is om ‘op den 10 deeser’ het aanzoek van Gerrit van Olst Azn publiek te permitteren.

Als daarmee 10 maart is bedoeld, zou de maand maart gebruikt kunnen zijn voor de Oudvlaamse

afkondigingen. Of bedoelde ze daarmee de maand april? Blijkens het proclamatieboek bezocht

Gerrit van Olst inderdaad op zaterdag 10 april 1762 de commissarissen tot de huwelijkse zaken.

Vanaf zondag 11 april vonden de drie zondagse afkondigingen in de gereformeerde kerken plaats.

Had Etta’s moeder enkel twee maanden bedenktijd gevraagd en was van broederlijke examinatie

geen sprake?
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Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat deze extra broederlijke examinatie

(toekomstige) lidmaten naar uitwegen deed zoeken. Notulen van de sociëteits-

vergaderingen van de Groninger Oude Vlamingen maken geen melding van

geschillen over de uitkomst van examinaties. Evenmin weken leden van Groninger

Oudvlaamse families uit naar andere kerken in de stad om daar hun huwelijk

te laten bevestigen. Zij die dat vóór 1740 wel deden, waren doorgaans nog

geen lidmaat van de gemeente, maar frequenteerden de bijeenkomsten van de

collegianten. Laatstgenoemden huwden namelijk doorgaans in gereformeerde

kerken.1472 In de gevallen dat na 1740 buiten de eigen vermaning werd gehuwd,

betrof het, behalve collegianten, vooral gemengde huwelijken.

Verhindering van een huwelijk door de geloofsgemeente leidde waarschijnlijk

evenmin tot een huwelijksbevestiging buiten de stad. In het geval een lidmaat buiten

de stad huwde was meestal één of beide partners buiten de stad geboren. Ontwijking

van de broederlijke huwelijksexaminatie lijkt dus niet aan de orde te zijn geweest.

Een rol zal daarbij hebben gespeeld de sociale druk die uitging van de geloofs-

gemeente. Na de huwelijksbevestiging was men toch weer op de geloofsgemeen-

schap aangewezen, indien men er bij wilde horen en niet wilde verhuizen.1473

Of voorgenomen huwelijken van Zwitsers en Vlamingen vooraf aan een

vergelijkbare broederlijke huwelijksexaminatie onderworpen werden, is onbekend.

Dat is wel aannemelijk, omdat de Zwitserse geloofsopvattingen het dichtst die van

de Groninger Oude Vlamingen naderden. Bij de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen ontbrak waarschijnlijk de broederlijke examinatie al zeven jaar na de

resolutie van 19 december 1698, althans Huizinga repte er niet over.

Door de procedure van broederlijke examinatie te handhaven, beschikte de

gemeente van de Groninger Oude Vlamingen (langer) over een extra instrument

om buitentrouw tegen te houden dan de Verenigde Waterlanders en Vlamingen.

Dat verklaart het verschil in de mate waarin buitentrouw voorkwam bij deze twee

gemeenten in de periode 1700-1740.

Buitentrouw onder de verschillende protestantse richtingen rekende de stedelijke

overheid niet tot haar taak. Art. 4 jo 5 (II) HOW besteedden daaraan dan ook geen

aandacht.

Tot besluit

De samenstelling van de twee grootste doopsgezinde gemeenten maakte het voor

mannelijke lidmaten gemakkelijker om in eigen kring een huwelijkspartner te

vinden dan voor de vrouwelijke. Ook tijdens de krimp van deze gemeenten bleven

vrouwelijke lidmaten oververtegenwoordigd. Tenzij deze vrouwen de ongehuwde

staat verkozen, hebben zij minder gevolg kunnen geven aan de norm dat voor een

goed huwelijk binnentrouw vereist was.

1472. Ondanks hun organisatiegraad moet de groep collegianten in de stad Groningen niet als een

afzonderlijke doopsgezinde gemeente worden aangemerkt, zie par. II.2.

1473. Overigens, ontduiking was mogelijk door de voorgenomen doop uit te stellen tot na de huwelijks-

bevestiging. Niet-lidmaten mocht de gemeente immers niet examineren. Echter, daarmee werd het

probleem alleen maar verlegd naar het moment dat iemand lid wilde worden.
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Daarnaast speelde nog een factor een rol. Door de toegenomen welvaart van

vele gemeenteleden nam de mogelijkheid op een sociaaleconomisch gelijke

huwelijkspartner in eigen kring af voor de lagere sociale lagen, waaruit de twee

grootste gemeenten bestonden. Vooral armere vrouwen die niet wilden buiten-

trouwen, moeten daardoor vaker ongewenst ongehuwd gebleven zijn.

De toegenomen welvaart van de bovenlagen van de twee grootste gemeenten

had overigens ook een negatief effect op het huwelijksperspectief van trouwlustige

mannen en vrouwen die daartoe behoorden. Hun afkeer van buitentrouw en

standsbesef bracht hen in een steeds lastiger positie op de huwelijksmarkt in de

loop van de achttiende eeuw.1474 Zij bleven vaker dan voorheen ongehuwd met

accumulatie van vermogen binnen deze families ten gevolge.

VIII.2.2. Leeftijdsverschil echtgenoten

Naar opvatting van moralisten in de achttiende eeuw dienden echtgenoten in

leeftijd niet te veel van elkaar te verschillen om een goed huwelijk te hebben.1475

Erasmus pleitte in zijn Christiani matrimonii institutio (1526) al voor gelijkheid op

basis van leeftijd tussen huwelijkspartners. Over de opvattingen van stad-Gronin-

ger doopsgezinden over de ideale leeftijd van huwelijkspartners is weinig be-

kend.1476Uit het hierboven gesignaleerde huwelijksgedrag van de Groninger Oude

Vlamingen valt echter wel iets af te leiden. Bij gebrek aan nadere gegevens

betreffende de huwelijksleeftijd van de overige huwenden in de stad Groningen,

kan deze uitkomst niet in de lokale context worden geplaatst.

Leeftijdsverschil

De gemiddelde huwelijksleeftijden van de Groninger Oude Vlamingen lagen dicht

bij elkaar in de achttiende eeuw.1477 Aanwijzingen ontbreken dat de gehuwde

lidmaten van de Verenigde Waterlanders en Vlamingen in de stad daarvan

afweken. Als de gehuwde lidmaten van beide gemeenten meer dan enige jaren

in leeftijd van hun huwelijkspartner verschilden, dan was dat doorgaans maximaal

tien jaar. De bruidegom was dan meestal de oudere.

Leeftijdsverschillen van tien tot twintig jaar zijn bij de lidmaten van de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen in de stad niet aangetroffen, bij de Groninger Oude

1474. Zie par. VIII.2.

1475. Haks, Huwelijk en gezin, 106.

1476. In een brief van 1 mei 1717 van de stad-Groninger doopsgezinde Jacob Derks Huizinga (1659-

1736) kwam het huwelijksaanzoek van de 39-jarige weduwnaar Tobias Alberts aan de twintigjarige

Trijntje Jans van Geuns ter sprake. Huizinga had met zijn vrouw en kinderen het leeftijdsverschil

tussen de twee besproken en zij raadden de vader van de jonge vrouw eensgezind het huwelijk af.

De man was volgens hen te oud. Tegen de tijd dat zijn vrouw in de kracht van haar leven zou zijn,

zo voerde Huizinga als bezwaar op, zou de man aan het ‘ofslijten’ zijn. Daarnaast achtten zij het

bezwaarlijk dat de voorkinderen van Tobias bijna even oud waren als Trijntje zelf, zie: A.M.

Cramer, ‘Brief betreffende den stamvader der familie Van Geuns hier te lande, en de nederigheid

der oude doopsgezinden, met name der Oude Vlamingen’, Doopsgezinde lectuur ter bevordering

van Christelyke kennis en godzaligheid 3 (1858) 329-330. Het huwelijk zou uiteindelijk niet

doorgaan. Met Pinksteren 1718 huwde Trijntje met Sieuke Harmens Alring.

1477. Zie par. II.3.3.: tabel II.9.
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Vlamingen in slechts enkele gevallen. Opmerkelijk is dat in die gevallen bijna iedere

keer de bruid jonger was dan twintig jaar, wat op zich zelf al weer een uitzondering

was in stad-Groninger doopsgezinde kringen.1478 Bovendien behoorden in deze

gevallen beide echtgenoten tot de doopsgezinde bovenlaag.1479Financiële belangen

hebben mogelijk een rol gespeeld bij het verlenen van de vereiste toestemming aan

de minderjarige bruid.

De 32-jarige Willem Jacobs Hesselink (1752-1803) en zijn zestienjarige bruid

Trijntje Alberts Hesselink (1768-1841) (afb. 28) hadden nog niet van hun ouders

geërfd ten tijde van hun voorgenomen huwelijk. Het financiële belang van het

huwelijk valt daarom minder vast te stellen.

In het geval van de 28-jarige Gerrit van Olst Azn (1734-1807) en zijn vijf-

tienjarige bruid Etta Alring (1747-1767) is dat duidelijker waarneembaar. Afkomstig

uit een familie van gegoede kooplieden zal Van Olst zich rond 1762 hebben

georiënteerd op mogelijkheden voor een eigen koophandel. Aan de Hoge der A

was op dat moment een azijnfabriek gevestigd, waarvan de doopsgezinde eigenaar

kort tevoren onverwacht was overleden. Het bedrijf werd sindsdien voortgezet door

de weduwe, die slechts één vijftienjarige dochter had. Bij de overwegingen van de

moeder om in te stemmen met een huwelijk van haar kind zal de continuïteit van het

bedrijf een rol kunnen hebben gespeeld. Van Olst heeft de fabriek na het huwelijk

inderdaad tot aan zijn dood voortgezet.

Van Olst heeft wellicht ook overwogen de zestigjarige weduwe te huwen.

Afgezien of betrokkenen daartoe genegen waren, een dergelijk groot leeftijds-

verschil zou in stad-Groningse doopsgezinde kringen hoogst ongebruikelijk zijn

geweest. Onder de Groninger Oude Vlamingen kwam dat in de achttiende eeuw

slechts tweemaal voor in de stad. In 1783 huwde bijvoorbeeld de 57-jarige Aaltje

Izaaks Miedema, dochter van een diaken, met de dan 28-jarige Joseph Simon

Muller. Voor de bruid was het haar derde huwelijk.1480

Ook bij de Verenigde Waterlanders en Vlamingen in de stad was, voor zover

bekend, in de achttiende eeuw slechts één keer sprake van een generatieverschil

tussen bruidegom en bruid. In 1753 huwde de 31-jarige monsieur Jan Blijdesteijn

met de op dat moment 52-jarige juffer Angenieta Blijdenstein.

Leeftijdsverschillen van meer dan tien jaar of zelfs een generatieverschil tussen

echtgenoten waren dus zeer uitzonderlijk onder stad-Groninger doopsgezinden in

de achttiende eeuw. De norm dat huwelijkspartners van ongeveer gelijke leeftijd

dienden te zijn, was tot circa 1740 bij de Groninger Oude Vlamingen iets

makkelijker te handhaven vanwege de broederlijke examinatie. Echt nodig was

dat waarschijnlijk niet, dat toonde het gedrag op dit punt van de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen die het zonder deze examinatie stelden.

1478. Leeftijden van bruiden en bruidegommen die de minimumleeftijd van art. 24 (I) SNC naderden, zijn

bij de stedelijke doopsgezinden niet aangetroffen.

1479. Volgens Knappert was het niet ongewoon in deftige kringen in de achttiende eeuw dat zestienjari-

gen in het huwelijk traden, zie: Knappert, Verloving en huwelijk, 81.

1480. Een tweede geval betrof het derde huwelijk van uurwerkmaker Claas Heertes Bakker (1741-1821)

in 1796 met Elisabeth Hindriks (ca. 1771-1853). Gezien de inhoud van hun huwelijksvoorwaarden

was Hindriks mogelijk een dienstbode van Bakker, zie par. IX.2.1.
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Het voorgaande wijst er voorts op dat het onder de stedelijke doopsgezinden

sociaal geaccepteerder was, dat een flink oudere man een minderjarige vrouw huwde,

mits hij niet een generatie in leeftijd van haar verschilde, dan andersom. Stad-

Groninger doopsgezinde vrouwen hadden deze vrijheid kennelijk niet. Volwassen

doopsgezinde vrouwen in de stad huwden nooit een minderjarige man in de

achttiende eeuw.

Voorts kwam het bij uitzondering voor dat een volwassen man een vrouw van

een oudere generatie huwde. Volwassen vrouwen hadden ook deze vrijheid

kennelijk niet. Geen enkele doopsgezinde volwassen vrouw trad in het huwelijk

met een man van een oudere generatie. Uit het voorgaande vloeit voort dat niet

aannemelijk is dat de doopsgezinden, behorend tot de twee grootste gemeenten, uit

geldelijk gewin met veel oudere partners huwden.

Tenslotte, opvallend is eveneens dat de aangetroffen uitzonderingen zich vooral

voordeden in de gegoede doopsgezinde bovenlaag. Zij konden zich kennelijk

makkelijker een uitzondering op sociaal wenselijk gedrag permitteren dan anderen.

VIII.2.3. Vrijheid van huwelijkspartnerkeuze?

Uit de briefwisselingen aangaande de zoektocht naar een huwelijkspartner van

Jacob van Geuns, behorende tot de Verenigde Waterlanders en Vlamingen, blijkt

dat hij een grote mate van vrijheid kreeg van zijn ouders.

Haks stelde vast dat in het gewest Holland de huwelijkspartnerkeuze formeel vrij

was en dat liefde als motivatie bij het huwelijk werd toegestaan, of zelfs aangemoe-

digd in de achttiende eeuw, juist bij de onderkant van de samenleving en de lagere

middengroepen.1481 Haks neemt aan dat ouders in de hoogste Hollandse kringen

strakker de teugels in handen hadden bij de huwelijkspartnerkeuze van hun kinderen,

omdat schakingen in deze kringen vaker voorkwamen dan bij lagere sociale

groepen.1482Deze opvatting past bij die van Shorter die meent dat huwelijkspartner-

keuze uit liefde ontstond bij lagere volksklassen in de achttiende eeuw.1483

Over de mate van vrijheid van huwelijkspartnerkeuze in de stad Groningen is

weinig bekend. Naar het aantal schakingen in het gewest Stad en Lande is bijvoor-

beeld geen onderzoek verricht.1484Het is denkbaar dat de huwelijkspartnerkeuze vrij

1481. Haks, Huwelijk en gezin, 228.

1482. Ibidem, 227. Overigens is ook denkbaar dat de hoogste kringen zich eventuele nadelige financiële

consequenties van een schaking, zoals onterving, beter konden permitteren dan andere leden van de

samenleving die het daarom wel uit hun hoofd lieten.

1483. Shorter, The making of the modern family (New York 1975) 148-161 en 165-167. Noordam

constateerde hetzelfde in Maasland in de achttiende eeuw, zie: D.J. Noordam, Leven in Maasland.

Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in de achttiende en het begin van de negentiende

eeuw

Hollandse studiën 18 (Hilversum 1986).

1484. In ‘doopsgezinde’ kring is één schaking bekend. De gereformeerde H.C. Hoising (ca. 1720-1781)

huwde in 1757 in tweede echt met Ettje Derks Modderman (1708-1761). Zijn eerste huwelijk had

hij afgedwongen door de gereformeerde J.J.S. Douglas te schaken. Zie hierover: P. Spierenburg,

Zwarte schapen. Losbollen, dronkaards en levensgenieters in achttiende-eeuwse beterhuizen

Publikaties van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, Erasmus Universiteit

Rotterdam, Maatschappĳgeschiedenis 18 (Hilversum 1995) 24-26.
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was, omdat gedurende de gehele achttiende eeuw de huwelijksleeftijden van

Groninger Oudvlaamse bruidsparen dicht bij elkaar lagen. Een groter leeftijds-

verschil tussen echtgenoten, zou op aansturing vanuit de familie kunnen wijzen.1485

Schaarse bronnen doen vermoeden dat Groninger Oude Vlamingen over het

algemeen niet werden gekoppeld, zoals Voolstra veronderstelde bij de Dantziger

Oude Vlamingen.1486Voorts zijn geen voorbeelden bekend van testamenten waarin

doopsgezinde ouders hun kind belemmerden in de vrijheid om een huwelijks-

partner te kiezen.1487De rol van ouders lijkt beperkt te zijn geweest tot aanwijzin-

gen. Uit diezelfde schaarse bronnen spreekt vooral ouderlijke bezorgdheid.

Linnenreder Jacob Harms Alring (1702-1762), woonachtig in Leer (Oost-Fries-

land), was vader van een aantal huwbare dochters die tot de huwelijkskandidaten van

doopsgezinde jongemannen uit de stad Groningen gerekend kunnen worden. In een

van zijn brieven berichtte Alring over het op handen zijnde huwelijk van zijn dochter

Hester. Hij benadrukte daarin zijn genegenheid voor haar:

‘Hetie ziet mij na an, heb daar ock veel onder te liden dat ik haar zal missen, zy

heft noet onwilligh gewest’

en hij merkte op:

‘hadde ick Hetie cunnen brengen an emant dat zy gemackelick door dit leven coen

comen, zouw het jaa grag daen hebben.’
1488

Zijn vaderlijke bezorgdheid was mede door zijn geloof ingegeven, zo blijkt

verderop in zijn brief:

‘ik hope dat onse liven heme[l]sse vader die wil haar segen en bewaren, dat als zy

an het einde van haar leven magh graeken salligh magh worden daar het alle an is

gelegen.’
1489

Ook de weduwe Alring-Modderman, een verre verwante van voornoemde linnen-

reder, verwoordde haar bezorgdheid en betrokkenheid in deze fase van het leven

van haar dochter Etta en schreef:

1485. Zie par. II.3.3.

1486. S. Voolstra, ‘Huiskopers of Dantziger Oude Vlamingen’, Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 29

(2003) 114.

In het geval van de Groninger Oude Vlamingen blijkt uit drie bewaard brieven dat mannen een

aanzoek deden aan een meisje waarop deze en haar familie in beraad ging, zie: NHA, VMT, inv. nr.

104: brief van Trijntje Alring-Modderman, 13 februari 1762, Groningen, SAA, AFB, inv. nr. 1273:

brief van Jacob Harms Alring, 29 januari 1751, Leer, en A.M. Cramer, ‘Brief betreffende den

stamvader der familie Van Geuns’, 329-330.

1487. Zie hierover bijvoorbeeld: H. Kooiker, ‘Belemmering van de vrijheid van huwelijkskeuze door

voorwaarden in testamenten in de negentiende eeuw’, in: R. van den Berg, O.E. Tellegen-Couperus

en W.J. Witteveen (red.), Tussen recht en geschiedenis. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van de

negentiende en twintigste eeuw. Studiedag Tilburg 1995 (Tilburg 1996) 221-235.

1488. SAA, AFB, inv. nr. 1273: brief van Jacob Harms Alring te Leer, 29 januari 1751.

1489. Ibidem.
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‘van wat gewigte het voor een ouder is een kind ten huwelijk te geeven en wel een

goed huwelijk daar men den zeegen des Alderhoogsten in verwagten kan’.
1490

Als ouder van een minderjarige diende zij toestemming voor het huwelijk te geven.

Ze wilde slechts een besluit over haar dochter nemen

‘dien haar tijdelijk geluckig kan maaken en eeuwig haar zielenwens vervullen.’

Deze keuze diende zowel voor haar dochter als voor de weduwe zelf ‘hier in de tyd

en namaals best’ te zijn. Behalve van ingewonnen adviezen van naaste familie-

leden, verwachtte de weduwe nadrukkelijk hulp van gebed. Ze vroeg ook naaste

familieleden voor de juiste keuze te bidden:

‘ik bid uiwe myne herte vrinden, treed met mij en myn lieve kind voor den troon

der goddelyke mayesteyd dat die ons na zynen raad bestiere, ons na den geest

verligt, met zyn genade en cragt versterke om dan een keuse te doen, na zyn

Heylige wille zoo als het voor myn dochter en my hier in de tyd en namaals best

is, ik dit waarde vrinden niet sonder traanen schryven, dat met diepe versuchtingen

over dit gewigtig stuk ben aangedaan, dus laat uwe dit niet verwonderen, alzo het

voor een van beyder leven is, zo het haar saak mogt worden en het eeuwige wel

hangt daar grootendeel van aff ‘

Ze besloot deze vrome woorden vervolgens routineus met

‘en wat dies meer is enz. ‘
1491

Het zal overigens niet verbazen dat niet iedere trouwlustige diep over zijn besluit

nadacht. In elk geval niet Hindrik Tyabbes, behorend tot een doopsgezinde gemeente

in Appingedam. Hij schreef op 23 februari 1725 aan de vermaners van de Groninger

Oude Vlamingen in de stad Groningen dat hij graag met ene Anye Jacobs wilde

huwen. Dat liep kennelijk niet goed af. Binnen vier maanden zond hij alweer een

brief. Dit keer was zijn verzoek gericht op ene Nantie Geerts. Met laatstgenoemde

trad hij datzelfde jaar nog in het huwelijk.1492

VIII.2.4.Wettelijke beperkingen

Inleiding

Stad-Groninger doopsgezinden traden niet in het huwelijk met katholieken in de

achttiende eeuw. Evenmin kozen zij voor een joodse huwelijkspartner. Of dat een

gevolg was van de genoemde wetgeving of van de eigen (geloofs)overtuiging,

blijft open.1493

1490. NHA, VMT, inv. nr. 104: brief van Trijntje Alring-Modderman te Groningen aan haar oom en moeij

Taan te Oost-Zaandam, 13 februari 1762, Groningen.

1491. Ibidem.

1492. RHC GrA, DGG, inv. nr. 1.

1493. Zie par. V.3.2.
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De besproken verboden graden regeling zou een krimpende geloofsgemeente,

waarvan de leden voor een huwelijkspartner sterk gericht waren op de eigen groep,

problemen hebben kunnen bezorgen, met een verhoogd aantal ongehuwde lidma-

ten ten gevolge.

Het onderzoek van Haks naar het dispensatiebeleid van de Staten van Holland

leverde slechts zeventig verzoeken om dispensatie van verboden huwelijken op

van christelijke inwoners in de jaren 1580-1795.1494Huussen telde in achtduizend

onderzochte criminele vonnissen slechts 24 personen die in Friesland betrokken

waren bij een proces wegens overtreding van de verboden graden in de periode

1701-1811.1495 De beperkingen voor christelijke huwelijken wegens verboden

graden vielen in deze gebieden kennelijk mee in de praktijk, althans men wilde in

weinig gevallen het verboden huwelijk doorzetten. Deze zeer geringe aantallen

verzoeken om dispensaties ontmoedigen een tijdrovend dispensatieonderzoek in het

gewest Stad en Lande om aldus vast te stellen of doopsgezinden in hun huwelijks-

partnerkeuze werden belemmerd door de verboden graden regeling.1496 Van een

dergelijk onderzoek is te weinig te verwachten.1497Vruchtbaarder is vast te stellen of

de stedelijke doopsgezinden, ondanks endogamie, net als de Friese adel, Goudse en

Hoornse elite, een neef-nicht huwelijk afkeurden wegens inbreuk op de eerbaar-

heid.1498Dat zou namelijk de huwelijkspartnerkeuze beperken. Het antwoord op deze

1494. Haks, Huwelijk en gezin, 43-44.

1495. Huussen jr., ‘Verboden graden van bloed- en aanverwantschap rond 1800’, 228.

1496. Er is in elk geval één dispensatieverzoek bekend van de doopsgezinde Christoffer Medendorp. Hij

wilde in 1776 in het huwelijk treden met de tante van zijn overleden vrouw, zie: RHC GrA, toegang

1462, Weeskamer, 1613-1835, inv. nr. 12, Requesten en andere ingekomen stukken 1750-1811. Uit

een steekproef onder huwelijken van de bovenlaag van de Groninger Oude Vlamingen in de

periode 1750-1780 blijkt, dat zeker in twee gevallen sprake was van een huwelijk waarbij de

verboden graden werden overtreden. In 1760 huwde Aaltje Izaaks Hulshoff (1739-1814) met

Teunis Hindriks Hulshoff (1729-1795). De bruid was een achterkleinkind van Berend Jans

Hulshoff, de bruidegom was van hem een kleinzoon. In 1761 huwden Bougje Gerrits Arkema

(1732-1799) en Jan Derks van Delden (1733-1813). Zij was via haar moeder een zesde graads

nazaat van Berend van Delden, terwijl hij van hem een vijfde graads nazaat was. In beide gevallen

ging de bloedverwantschap zo veel generaties terug, dat het nog maar zeer de vraag is of partijen

zelf van de verboden graden hebben geweten, toen ze de vragen van de commissarissen tot de

huwelijkszaken moesten beantwoorden in verband met art. 4 en 5 (II) HOW.

In twee andere gevallen speelde de volgorde van de huwelijken een rol om strijd met de verboden

graden te voorkomen. In 1730 huwden bijvoorbeeld Alle Pieters Medendorp (ca. 1705-1756) en

Frouke Stoffers Meringa (1702-1736), in 1734 hertrouwde vervolgens de vader van Medendorp

met de moeder van Meringa. In omgekeerde volgorde was het huwelijk van Medendorp en Meringa

niet mogelijk geweest: de aanstaande echtelieden zouden dan immers als elkaars broer en zuster

worden aangemerkt. Een vergelijkbare situatie deed zich voor in de familie Hulshoff. Berend

Abrahams Hulshoff (1706-1793) huwde in 1731 met Jantje Alderts Rosinga (1708-1788). In 1737

hertrouwde vervolgens de vader van Hulshoff met de moeder van Rosinga (afb. 69).

1497. Het door C.L. ten Cate gesignaleerde leviraatshuwelijk van twee doopsgezinden (weduwe hertrouwde

met broer van haar overleden man) is waarschijnlijk een curiositeit. In de stad Groningen is niet één

vergelijkbaar geval aangetroffen. Zie: C.L. ten Cate, ‘Leviraatshuwelijk van een Twentse Oude

Vlaming rond 1700’, Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 15 (1989) 115-120.

1498. Kuiper telde slechts zes gevallen in de achttiende eeuw, zie: Kuiper, Adel in Friesland, 123-124.

Ook kwamen huwelijken tussen neef en nicht weinig voor bij de stedelijke elite van Gouda en

Hoorn, zie: De Jong, Met goed fatsoen, 147 en Kooijmans, Onder regenten, 125.
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vraag is temeer van belang, omdat de Groninger Oude Vlamingen nog aan het einde

van de zeventiende eeuw zelfs huwelijken afkeurden tussen achterneef en -nicht.

Neef-nicht huwelijken

Onder Groninger Oude Vlamingen leefde aan het einde van de zeventiende eeuw

de opvatting dat een huwelijk tussen achterneef en -nicht niet was toegestaan, zo

blijkt uit de problemen waarin Christoffer Wensing (1659-1703) verzeild raakte,

toen hij in het huwelijk wilde treden in 1681. De vaders van Wensing en zijn

verloofde waren neven van elkaar. Ook na twee vergaderingen met afgevaardigden

van naburige geloofsgemeenten konden de Groninger Oude Vlamingen niet

instemmen met dit huwelijk wegens gemelde verwantschap. Het voorgenomen

huwelijk werd daarom geagendeerd op de sociëteitsvergadering. Een meer-

derheid van de aanwezigen op deze vergadering besloot, anderhalf jaar later,

uiteindelijk ‘met kommer’ in te stemmen met het huwelijk. Aan de instemming

was de voorwaarde verbonden dat men in het vervolg altijd dergelijke huwe-

lijken zou afraden en ze in een nader geval van bloedverwantschap nooit zou

toestaan, dan na verkregen instemming van alle bij de sociëteit aangesloten

gemeenten.1499

Ook al vonden met name gegoede stad-Groninger doopsgezinden hun huwe-

lijkspartners in Deventer, Oost-Friesland, Overijssel, Sneek of de Zaanstreek, de

strenge opvatting die zelfs huwelijken tussen achterneef en -nicht verbood, was niet

vol te houden. Juist voor de gegoede bovenlaag van de twee grootste doopsgezinde

gemeenten was minder keuze om in eigen kring te huwen. In 1695 volgde al in de

stad Groningen het huwelijk tussen Abraham Alberts Block (ca. 1673-1696/7) en

zijn achternicht Eefje Hindriks van Calcar (ca. 1672-1705/6). Opmerkelijk genoeg

waren beiden nauw verwant aan verschillende vermaners en diakenen.1500 In de

periode 1750-1780 werden inmiddels twee op de drie huwelijken binnen de

Groninger Oudvlaamse bovenlaag bevestigd tussen tussen achterneven en -nichten

en achter-achterneven en -nichten.

Huwelijken tussen neef en nicht bleven daarentegen een zeldzaamheid in de

gegoede stad-Groninger doopsgezinde kringen in de achttiende eeuw, terwijl juist

zij veel sterker kerkelijke buitentrouw bleven afwijzen.1501Opvallend is dat nauwe

1499. J.G. de Hoop Scheffer, ‘Trouwen in de familie’, Doopsgezinde Bijdragen 19 (1879) 12-13.

1500. Abraham Alberts Block was een kleinzoon van Oudste Arend Jans Block (1610-1679). Eefje

Hindriks van Calcar was van moederszijde een kleindochter van Arends broer Egbert Jans (1619-

1654).

1501. Gevonden is een elftal huwelijken: Martje Popkes van Delden (1740-1793) huwde in 1787 haar

neef Jacob Mattheussen van Calcar (1738-1824), Hindrik Popkes van Delden (1742-1807) huwde

in 1779 zijn nicht Heiltje Mattheussen van Calcar (1743-1780), Gerrit Gerrits van Calcar (1717-

1784) huwde in 1741 met Anneke Berends van Calcar (1710-1774), Martje Teunis ten Cate (ca.

1773-1812) huwde in 1797 haar neef Jan Davids (1765-1821), Willem Jacobs Hesselink (1752-

1803) huwde in 1784 Trijntje Alberts Hesselink (1768-1841), Jacob Jacobs Hesselink (1748-1819)

huwde in 1783 met Jantje Freriks Hesselink (1760-1826), Jacob Willems Hesselink (ca. 1789-1868)

huwde in 1811 met Anna Derks Hesselink (1791-1879), Derk Teunis (1701-1745) huwde in 1730

met Martje Jans van Delden (1695-1746) en Jan Modderman (1700-1755) huwde in 1733 met Ettje

Derks Modderman (1708-1761). Bij de Verenigde Waterlanders en Vlamingen huwde Jan van

Delden (1700-1770) in 1729 met Sofia de Booser (1704-1758) en Willem de Booser (1665/6-1722)

in 1693 met Grietje Frederiks Torringa.

369

VIII.2. HUWELIJKSPARTNERKEUZE



verwantschap tussen echtelieden binnen bepaalde families op minder bezwaar

stuitte.1502

VIII.2.5. Standsverschillen als huwelijksbelemmering

‘Dat plan van huwlijk van dr. R. frappeert mij – dat zal ook garen scheering zijn

met zijden inslag! Mij dunkt ik had gepaster vrouw voor dien man geweten.’
1503

Inleiding

Naast de al in dit hoofdstuk genoemde factoren die een rol speelden bij de

huwelijkspartnerkeuze, was ook de gesignaleerde gelaagdheid van de stadsbevol-

king en van de stedelijke doopsgezinden van groot belang.1504 De onderlinge

verschillen uitten zich in een standsbesef die, op een zo regionaal georiënteerde

huwelijksmarkt als de stad-Groningse, een extra hindernis opwierp tijdens

de zoektocht naar een geschikte en geaccepteerde huwelijkspartner. De stedelijke

doopsgezinde bovenlaag maakte het zich daarbij nog extra moeilijk door het langst

vast te houden aan een huwelijk binnen de eigen denominatie. Het afnemend aantal

potentiële huwelijkskandidaten maakte de spoeling nog dunner.

Dat op de hoeveelheid geld van de (familie van de) huwelijkskandidaten werd

gelet, was algemeen in de Republiek. In achttiende-eeuwse geschriften, zoals De

Denker, kwam veelvuldig het economische aspect van een huwelijk ter sprake: de

huwelijksband als geldband. Schrijvers trokken flink van leer tegen huwelijken

louter gebaseerd op financieel gewin.1505

Een aantal achttiende-eeuwse schrijvers, zoals de doopsgezinde predikant Willem

de Vos, J.F. Martinet en IJ. van Hamelsveld, achtten liefde tussen echtelieden de

grondslag voor een huwelijk.1506 In regentenkringen heeft genegenheid of liefde in

veel gevallen een rol gespeeld bij het aangaan van een huwelijk. Verschillende

onderzoeken naar stedelijke elites wijzen in die richting.1507Voor de overige lagen

van de bevolking is het ongewis of liefde dan wel de financiën de doorslag gaven.

Stad-Groninger doopsgezinden verloren in elk geval het financiële aspect van

een huwelijk niet uit het oog, zo zal duidelijk blijken uit de door hen opgemaakte

huwelijksvoorwaarden.1508 Daarmee weken ze waarschijnlijk niet af van de

1502. Binnen de familie Hesselink bleven ook in de eerste helft van de negentiende eeuw huwelijken

tussen achterneven en -nichten uit eigen familie voorkomen. In 1808 huwde Jan Mattheussen

Hesselink (1784-1861) met Martha Derks Hesselink (1786-1822), in 1825 huwde dezelfde Jan

Mattheussen Hesselink met Heiltje Hesselink (1791-1875) (afb. 108) en in 1850 huwde Jacob

Abrahams Hesselink (1826-1910) met Bregje Freriks Hesselink (1828-1908).

1503. Fragment uit een brief, 6 maart 1804, van prof. dr. Matthias van Geuns over de huwelijksplannen

van de stad-Groninger doopsgezinde med. dr. J(o)an(nes) Reijnders (1759-1814), zie: Van Eeghen,

Meniste vrijage, 127-128.

1504. Zie hoofdstuk IV.

1505. Zie bijvoorbeeld aangehaalde literatuur in: Haks, Huwelijk en gezin, 108 en 263, noot 15.

1506. Zie de door Haks, Huwelijk en gezin, 109 en 263, noot 18, aangehaalde literatuur.

1507. Feenstra, Spinnen in het web, 238; De Jong, Met goed fatsoen, 143-145, 147 en 157 en Prak,

Gezeten burgers, 179-180.

1508. Zie hoofdstuk IX.
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overige stad-Groningers. Volgens bovengenoemde Groninger jurist Paulus Laman

was het bijvoorbeeld algemeen bekend dat bij het aangaan van een huwelijk zeer

veel acht werd gegeven op de inkomsten van de toekomstige echtgenoten.1509

Behalve uit de inhoud van de te onderzoeken huwelijksvoorwaarden, blijkt

deze financiële kant van het huwelijk ook een enkele keer uit correspondentie van

doopsgezinden.1510 Vader en zoon Van Geuns refereerden bijvoorbeeld in hun

hierboven genoemde brieven, meermalen naar de financiële vooruitzichten van een

‘voorwerp’. Ook de al eerder aangehaalde doopsgezinde linnenreder, Jacob Harms

Alring (ca. 1702-1764) liet in zijn correspondentie blijken dat de financiële

vooruitzichten van zijn aanstaande schoonzoon niet aan zijn aandacht waren

ontsnapt. Toen zijn dochter Hester in het huwelijk ging treden, berichtte de vader

dat heugelijke nieuws per brief aan een zakenrelatie. Als enige vermeldens-

waardige informatie over de aanstaande schoonzoon en diens familie selecteerde

hij de informatie die een rol speelde bij de erfrechtelijke vooruitzichten van de

jongeman: de leeftijd van de aanstaande bruidegom, de aanwezigheid van drie

broers en het vooroverlijden van zijn vader. Met betrekking tot zijn nog in leven

zijnde moeder merkte Alring alleen haar leeftijd op en:

‘wat an gaet haar cap[i]tal zal wees meer zyn als de myn.’
1511

Standsverschillen en standsbesef1512

De doopsgezinde armsten, waaronder veel vrouwelijk huishoudelijk personeel,

hadden hun eigen sociaaleconomische belemmeringen te overwinnen om een

huwelijkspartner te vinden. Het constante doopsgezinde vrouwenoverschot -

gedurende de onderzoeksperiode waren er immers telkens meer vrouwelijke dan

mannelijke lidmaten - vergrootte de concurrentie tussen de armste vrouwen om een

man van een zelfde sociaaleconomische positie te bemachtigen die ook nog tot

dezelfde denominatie behoorde. Indien zij daarin niet slaagden in de eerste helft

van de achttiende eeuw, moesten de trouwlustigen onder hen een strijd met hun

naaste omgeving overwinnen om iemand van buiten de geloofsgemeente te kunnen

1509. Laman, Aanleiding, 88.

1510. Voor het huwelijksvoorwaardenonderzoek, zie hoofdstuk IX.

1511. SAA, AFB, inv. nr. 1273: brief van Jacob Harms Alring te Leer, 29 januari 1751.

1512. Onderhoudend en luchtig is de bijdrage over een doopsgezinde huwelijkspartnerkeuze in Het

Weekelyks Orakel van 7 december 1735. Auteur behandelde de vraag welke huwelijkspartner het

meest geschikt is voor een huwbare dochter, wier doopsgezinde vader over zeer veel middelen

beschikt, doch die nog in de eenvoudigheid van zijn voorvaderen leeft. Is het de jongeman van goed

oordeel en met veel levenservaring, maar met een onaanzienlijk beroep en gering van middelen, of

is het de doopsgezinde man, behorende ‘tot de aller-allerswierigste familien van Menno synde’, met

ruime geldmiddelen, die zich echter gedraagt als ‘de eerste heer van de stad’? Volgens auteur dient

de keuze op de eerste te vallen: de man kan zijn lage beroep verlaten en met weinig moeite zijn

fatsoen doen groeien. ‘Met een man die verstand heeft, die deugd, bezadigtheit en vooral ware

vreeze Gods bezit, wordt een zedige en welopgevoede dochter de gelukkigste vrouw’, aldus auteur,

zie: Het Weekelyks Orakel; of Aanmerkingen en Ophelderingen omtrent eene groote menigte van

alderley voorgeworpe zaken. Ten deele uit het Engelsch overgezet, ten deele in ‘t Nederduits

voorgesteld, en beantwoord. Door eenige Liefhebbers van Geleertheit (1735, nr. 24, 7 december

1735, 185-192.
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huwen. Anders restte de ongehuwde status.1513 Het verrast niet dat velen van de

armste vrouwelijke lidmaten uiteindelijk ongehuwd bleven. Hun geloofsopvattin-

gen waren in die dagen te sterk om zich te laten verleiden tot een huwelijk met één

van de vele garnizoenssoldaten in de stad.

In de tweede helft van de achttiende eeuw hoefde genoemde strijd minder te

worden gevoerd; velen van hen huwden inmiddels een gereformeerde man uit een

vergelijkbare sociaaleconomische laag. Een militair als huwelijkspartner bleef

echter taboe, ook al gaven in de patriottentijd doopsgezinden inmiddels blijk

minder moeite te hebben met de gewapende verdediging. Er is in de periode 1699-

1809 in de stad Groningen maar één huwelijk gevonden van een doopsgezinde

lidmaat met een militair.1514

Het standsbesef binnen de twee grootste doopsgezinde gemeenten was gedu-

rende de hele onderzoeksperiode zo sterk ontwikkeld, dus ook al in het begin van

de achttiende eeuw, dat de armste doopsgezinde mannen en vrouwen nagenoeg

nooit huwden met een lidmaat uit de gegoede doopsgezinde bovenlaag. Een en

ander overigens voor zover valt na te gaan.

Mannen en vrouwen, behorend tot de doopsgezinde middengroepen hadden

een ruimere huwelijkspartnerkeuze gedurende de gehele onderzoeksperiode. De

middengroep was groot en, vergeleken met de rest van de stad, bovengemiddeld

gegoed.1515Vanwege het zeer grote aantal doopsgezinde (koeken)bakkers was het

voor deze groep niet al te moeilijk om binnen de eigen denominatie ook nog een

partner met een vergelijkbare sociaaleconomische positie te vinden. Het bleek al

hoe nauw de relaties tussen de verschillende koekenbakkersfamilies waren.1516

Verschillende onderlinge huwelijken waren het gevolg.

Eén beperking deelden de trouwlustigen mannen en vrouwen uit de midden-

groepen met de armsten van hun geloofsgemeenten, zij het in mindere mate. De

doopsgezinde bovenlaag was gedurende de gehele onderzoeksperiode niet zo

genegen om zich door huwelijk aan hen te verbinden. Families behorend tot het

‘oude’ geld (dat wil zeggen doopsgezinde families die al vóór 1672 in de stad

Groningen woonden) en tot het ‘nieuwe’ geld (doopsgezinde families die zich na

1672 in de stad Groningen vestigden) hadden al in 1700 overwegend de voorkeur

ontwikkeld voor huwelijken in eigen sociaaleconomische kring.

Lange tijd haalden stad-Groninger doopsgezinde families uit de bovenlaag, hun

huwelijkspartners - behorend tot dezelfde denominatie - uit Deventer, Sneek, de

Zaanstreek en Oost-Friesland. Deze partners kwamen uit families, zoals Barlagen,

Bleeker, Bussemaker, Van Calcar, Cremer/Kremer, Van Delden, Taan, Volmer en

Wouters (afb. 80 en 111-114). Minder dan bij de middengroepen, speelde bij hun

1513. Voor Zwitserse mannen, vrouwen en hun nazaten speelde dat extra, omdat de Zwitserse geloofs-

gemeente het strengst vasthield aan binnentrouw.

1514. Het betreft Sieke Eppes die op 5 maart 1787 te Groningen huwde met Johannes Fredrik Copp, ruiter

in het regiment van luitenant-generaal Pous, zie: RHC GrA, BS, inv. nr. 185, Ondertrouwboek

1784-1791, fol. 165.

1515. Zie par. IV.1.

1516. Zie par. III.2.
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huwelijkspartnerkeuze de aard van het koopmanschap van de betrokken families

een rol, het mee te brengen sociaaleconomische kapitaal echter des te meer.

Opvallend vaak vervulden verschillende leden van deze niet-Groningse families

functies, zoals diaken en vermaner.

Met het krimpen van de omvang van talloze doopsgezinde gemeenten in de

Republiek en in Oost-Friesland, nam het aantal potentiële huwelijkspartners voor

de stad-Groninger doopsgezinde bovenlaag af in de loop van de achttiende eeuw.

De ‘oud’ geld-families waren in de jaren 1720-1750 soms nog wel genegen om

beneden hun stand te huwen, de hen vervangende ‘nieuw’ geld-families echter veel

minder in bijvoorbeeld de periode 1750-1780. In deze tweede periode verkozen

huwbare vrouwen en, ondanks het vrouwenoverschot, zelfs ook de huwbare

mannen, liever de ongehuwde status. De gesignaleerde crisis op de stad-Groninger

huwelijksmarkt versterkte dat effect.

Het voorgaande wijst erop dat standsbewustzijn van de leden van de ‘nieuw’

geld-families sterker een rol speelde bij huwelijksoverwegingen dan bij ‘oud’ geld-

families gewoon was geweest. Deze gedragswijziging van de doopsgezinde

bovenlaag vond plaats in dezelfde periode van toegenomen materiële rijkdom.1517

Het was ook de tijd dat de bovenlaag haar gewoonten veranderde op het gebied

van de huwelijksbevestiging.1518

Alle nieuwe sociale contacten opgedaan in de genoemde genootschappen en

sociëteiten ten spijt, ze leverden, uitgezonderd voor de familie Modderman, geen

vergroting op van de huwelijksmarkt voor de doopsgezinde bovenlaag.1519

Enerzijds was dat te wijten aan de trouwlustigen en hun families zelf. Zij bleven

immers het langst vasthouden aan een huwelijk binnen eigen denominatie.

Anderzijds werden zelfs de rijkste fabrikanten nog niet als potentiële huwelijks-

kandidaten aangemerkt voor dochters uit regentenkringen. Deze huwelijken

werden tot 1809 in het geheel niet voltrokken.

Ter illustratie dient de weerstand die de doopsgezinde geneesheer J(o)an(nes)

Reijnders (1759-1814) ondervond tijdens zijn zoektocht naar een huwelijkspartner.

Hij had een aanzoek gedaan aan Ida Lohman, behorend tot een stedelijke regen-

tenfamilie. Het meisje en haar moeder, de weduwe Lohman-Gockinga, voelden

daar wel voor, maar haar ooms en een tante konden niet instemmen met de plannen

van de minderjarige Ida. De doopsgezinde prof. dr. Matthias van Geuns begreep

dat verzet wel. Volgens hem zou dat huwelijk een geval zijn geweest van garen

schering met zijden inslag, zie het citaat in de aanhef van deze paragraaf.1520

1517. Zie par. III.3.

1518. Zie par. X.1. Opvallend is dat zonen en dochters van gegoede stad-Groninger doopsgezinde

kooplieden zelden huwelijken sloten met rijke doopsgezinde boerenzonen of -dochters in de

achttiende eeuw. Kennelijk maakte het voor de gegoeden ook nog verschil of men als stedeling rijk

was geworden via koophandel of als dorpeling in de landbouw.

1519. Zie par. III.9.

1520. Over het huwelijksaanzoek van med. dr. J. Reijnders, zie: Van Eeghen, Meniste vrijage, 127-128.

Het huwelijk zou nimmer plaatsvinden.
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Het voorgaande resulteerde in een relatief groot aantal ongehuwde mannen en

vrouwen behorend tot de gegoede doopsgezinde stedelijke bovenlaag in de tweede

helft van de achttiende eeuw. Dat had als neveneffect dat eind achttiende en begin

negentiende eeuw sprake was van accumulatie van vermogen. De omvangrijke

nalatenschappen van eerder genoemde welgestelde ongehuwde juffers, zoals

Frouke van Olst (1738-1823) en Christina van Olst (1750-1820), vererfden op

hun naaste familieleden die daardoor een solide financiële start konden maken in

de negentiende eeuw.1521

Ten slotte, de rijkste stad-Groninger doopsgezinden. Ook zij worstelden al in de

eerste helft van de achttiende eeuw met de standsverschillen op de stad-Groninger

huwelijksmarkt. Voor de rijkste families, zoals Van Delden en Modderman, was de

spoeling op de huwelijksmarkt zeer dun in die tijd. Zij werden door patriciaat

en regenten gerespecteerd als leden van de hoge burgerij, zie het gebruik van

aanspreektitels, geschikte huwelijkspartners werden zij daarmee voor hen nog niet.

Alleen Johanna van Delden (1704-1782), dochter van de rijke graanhandelaar

Izaak van Delden (afb. 83) lukte het in 1735 te huwen met med. dr. Marcus Busch

(1703-1781). Busch behoorde tot de gereformeerde hoge burgerij.

De familie Modderman loste het probleem van geschikte huwelijkspartners

eerst op door keer op keer huwelijken te sluiten met leden van de doopsgezinde

familie Alring, alsmede met naaste bloedverwanten.1522Op één na hadden al deze

echtparen uiteindelijk geen nazaten. Deze huwelijkspartnerkeuzes leverden de al

gesignaleerde vermogensaccumulatie op bij de enige twee erfgenamen van al deze

vermogens: de vaker genoemde broers Toncko en Jan Modderman.1523 Aldus

konden zij gerekend worden tot de rijkste mannen van het gewest Stad en Lande

aan het einde van achttiende eeuw.

Hun rijkdom leverde de twee broers nog geen huwelijkspartner uit regentenkringen

op. Daarbij speelde ongetwijfeld een rol dat de Moddermannen, net als de andere

1521. Zie par. III.3.1. Voor de hand ligt dat een faillissement de huwelijkskansen van de betrokken

koopman en diens kinderen danig verslechterde. Vanwege het eerloze karakter van een faillissement

door eigen schuld verliet regelmatig de gefailleerde met zijn gezin de stad Groningen en moest hij

elders een nieuw sociaal netwerk opbouwen. Niet zelden bleven kinderen van een failliet

vervolgens ongehuwd. Ter illustratie dient de financiële ondergang van lakenkoopman Klaas

Bleeker Gzn (1734-1815). Hij was een vooraanstaand lakenkoopman in zijn goede jaren. Hij

behoorde tot de gegoede doopsgezinde bovenlaag van de stad Groningen en was door huwelijk

verwant aan de familie Medema (ook wel Medendorp genoemd) die oudsten, vermaners en

diakenen aan de geloofsgemeente leverde. Zelf was Bleeker ook diaken. Daarnaast was hij

maatschappelijk actief: ondermeer als assistent van het Algemeen Werkhuis en als lid van de

Oeconomische Tak. Na zijn faillissement in 1793 bleven drie van zijn vier kinderen ongehuwd.

Alleen dochter Frouke had vóór 1793 nog een huwelijk in gegoede doopsgezinde ondernemers-

kringen weten te sluiten, zie: RHC GrA, III-x-194, fol. 102, 14 juni 1793, Groningen.

1522. In 1728 huwde Trijntje Derks Modderman met Harmen Geerts Alring. In 1733 huwde Derk

Tonckes Modderman met Annigje Geerts Alring. Dat zelfde jaar huwde Jan Tonckes Modderman

met zijn nicht Ettje Derks Modderman. In 1735 huwde Grietje Tonckes Modderman met Jacob

Berends Alring en, ten slotte, in 1758, huwde Friedrich Modderman met Catharina Alring.

1523. Zie par. III.3.2.

374

DEEL IV. ‘HET SPEL’ STAD-RONINGERS EN HUN HUWELIJKSPARTNERKEUZE



gegoede stedelijke doopsgezinden, geen nuttige contacten en familierelaties in regen-

tenkringenmeebrachten die het bemachtigen van bestuursfuncties konden bespoedigen.

De Moddermannen moesten geduld hebben, maar uiteindelijk zijn zij als een

van de weinige, stad-Groninger doopsgezinden er toch in geslaagd om toegang te

krijgen tot dat deel van de huwelijksmarkt die voordien uitsluitend voorbehouden

was aan regenten. Anders dan de al genoemde, gereformeerd geworden, med. dr.

Clemmius die in de hoogste regeringskringen huwde, wisten hun nazaten boven-

dien hun nieuwe positie te handhaven en verder te verbeteren.1524De Waalse kerk,

de Heren Sociëteit en de patriottenbeweging vormden samen de toegangssleutel.

Nadat huwelijken binnen eigen familie en die van de familie Alring niet

meer mogelijk waren, er waren eenvoudigweg te weinig huwbaren over, vonden

de twee genoemde broers hun huwelijkspartner in Waalse kringen. Door deze

Waalse geloofsgemeente, de Heren Sociëteit en hun actieve deelname aan het

patriottisme ontstonden vervolgens nauwe banden met regentenfamilies die zich

ook bij de patriotten hadden aangesloten. Dat resulteerde uiteindelijk in 1802 tot

het eerste huwelijk tussen een Modderman en een man uit (patriottische) regen-

tenkringen. In 1809 volgde een vergelijkbaar huwelijk.1525

VIII.2.6. Tot besluit

Alle geschetste belemmeringen overziend, verwondert het bijna dat stad-Groninger

doopsgezinden nog huwden in de achttiende eeuw. Voor trouwlustigen die een

huwelijkspartner in eigen kring zochten, was het in elk geval zeer eenvoudig aan

elkaar bekend te zijn. Immers, de twee grootste doopsgezinde gemeenten in de stad

Groningen waren klein en werden steeds kleiner in de loop van de achttiende

eeuw.1526 De al aangehaalde Waalse studenten zullen vast niet de enigen zijn

geweest die om reden van een huwbare vrouw een predikdienst bezochten.1527

1524. Voor Clemmius, zie par. IV.3.1.

1525. In 1802 huwde Catharina Modderman (1782-1864) met mr. Joseph Gockinga (1778-1851) en in 1809

huwde Anna Maria Catharina Modderman (1788-1841) met Wiardus Hora Siccama (1775-1849). In

1867 werd vervolgens zelfs een huwelijk voltrokken tussen een lid van de familie Modderman en de

jonkersfamilie Alberda van Ekenstein: In dat jaar huwde namelijk in Groningen Wiardus Modderman

met jkvr. Catharina de Wendt Alberda van Ekenstein. In de 21ste eeuw is het inmiddels mogelijk dat

een directe nazaat van genoemde Toncko Modderman (1745-1802) - Annemarie C. Gualthérie van

Weezel – huwt met Z.K.H. Carlos J.B. prins de Bourbon de Parme. De overgrootmoeder van de bruid

was een Modderman, zie: R.J. van der Maal, R. de Neve en J.R. Smit, ‘De voorouders van Annemarie

Cecilia Gualthérie van Weezel’, De Nederlandsche Leeuw 127 (2010) 91-141.

1526. Zie hoofdstuk II.

1527. Zie par. III.9.1. De dichter Pieter Langendijk had in elk geval zo zijn literaire gedachten over de

kerkgang van doopsgezinde vrouwen, getuige het navolgende fragment uit zijn gedicht De

Zwitsersche eenvoudigheid, Klaagende over de bedorvene zeden veeler doopsgezinden, of Weer-

looze Christenen, zie: P. Langendijk, Gedichten, 1 (Haarlem z.j. [1751-1760]) 63: ‘Maar zagt waar

gaatze heen? / Och in de kerk! dat ’s niet uit Godtsdienst zo ik meen: / Maar eerder om aldaar met

heur gewaad te pronken, / (…) den minnaar toe te lonken.’
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De leertijd van het gilde bood eveneens kansen. De inwoning van doopsgezinde

jongens bij hun eveneens doopsgezinde leermeester bood gelegenheid om de

dochters van de leermeester beter te leren kennen.1528De overige zakelijke relaties

van de ouders konden meebrengen dat in en buiten de stad huwelijksbanden werden

gesmeed. Ook het afleggen van bezoeken, het volgen van een studie en lidmaat-

schappen van de verschillende bovengenoemde genootschappen en sociëteiten,

boden gelegenheden om banden aan te halen en huwelijken tot stand te brengen,

al hielden de aldaar ontmoete regenten de stedelijke doopsgezinden dus als huwe-

lijkspartner af.

Als de jongelingen zelf niet slaagden in het vinden van een partner in de stad,

konden ze een handje worden geholpen, denk aan de uitgebreide adviezen die

Jacob van Geuns van zijn familie ontving. Tijdens sociëteitsvergaderingen konden

afgevaardigden van hun gemeente informeel informeren naar huwelijkskandidaten

voor hun kinderen elders in de Republiek en in Oost-Friesland.

Wilde de zoektocht naar een geschikte huwelijkspartner desondanks niet

lukken, dan bestond nog de uiterste mogelijkheid twee personen aan elkaar te

koppelen. Bij de naam van de weduwe Aaltje Izaaks Miedema (1726-1806) stond

in het lidmatenboek bijvoorbeeld aangetekend:

‘bij de man Steven Gerrits Cramer gebracht’.
1529

VIII.3. Onderhandelingen

‘onse versoek is dat UE het soo maakt dat het niet strijdig is op dat an weerssijden

en of ander niet mogt bienadielt worden en dat het in die gunst des Heeren mogt

geschieden dan heb UE seegen te verwagten het welke wie UE toewensen.’
1530

Nadat de huwelijkspartners elkaar uiteindelijk hadden gevonden en trouwbeloften

waren uitgewisseld, brak een drukke periode aan. De huwelijksdag en de vooraf-

gaande feestelijkheden vereisten voorbereiding. Naar familie en vrienden werden

brieven verzonden waarin het voorgenomen huwelijk werd aangekondigd (afb.

105), felicitaties in ontvangst genomen en bezoek werd afgelegd en ontvangen.

Daarnaast moesten beide partijen zich verdiepen in de financiële consequenties van

het voorgenomen huwelijk. Bij het vinden van een geschikte huwelijkspartner was

daar al serieus rekening mee gehouden. Nu de trouwbeloften waren uitgewisseld,

kwam het aan op de precieze invulling van de financiële afspraken. Wilden partijen

1528. Trijntje Willems Hesselink huwde bijvoorbeeld in 1715 met Derk Teunis ten Cate. Derk was knecht

geweest bij de moeder van Hesselink, zie: RHC GrA, FM, inv. nr. 316, ‘Familijboek’ van moeder

Albertien Arents Blok.

1529. RHC GrA, DGG, inv. nr. 4, fol. 78.

1530. Fragment uit de begeleidende brief, d.d. 11 mei 1770, van Pieter Jans Woldendorp en Antje Tobias

Cremer, bij de volmacht om de huwelijksvoorwaarden te belijden van Abraham Jans Woldendorp

en Ida van Barkel, zie: RHC GrA, RA, III-ij, 15 mei 1770
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vooraf huwelijksvoorwaarden opmaken of niet? De vragen betreffende huwelijks-

voorwaarden waren niet alleen een zaak van de aanstaande echtgenoten, maar

zeker ook van de naaste familieleden.1531 In het geval van een minderjarige bruid

of bruidegom speelden ook de voorstanders een voorname rol.

Volgens Kuiper bleven adellijke vrouwen in Friesland buiten de onderhandelingen

betreffende de huwelijksvoorwaarden.1532Of dat ook voor doopsgezinde vrouwen in

de stad Groningen gold, is onbekend. Ofschoon evenmin bekend is hoeveel personen

zich inhoudelijk met de overeen te komen huwelijksvoorwaarden bemoeiden, is

waarschijnlijk dat het maar om een klein groepje ging. Bij de ‘belyinge’ waren

namelijk meestal maar 2-4 van hen aan iedere zijde partij. Er zaten dus geen grote

aantallen familieleden als een bok op de haverkist om hun legitimaire aanspraken en

het familievermogen te bewaken.

Over het verloop van deze onderhandelingen zijn weinig berichten voorhanden.

Soms wordt duidelijk dat deze moeizaam verliepen. Vier dagen voor het huwelijk

van genoemde Jacob van Geuns waren de voorgenomen huwelijksvoorwaarden

nog niet naar de zin van diens vader die maar bleef mopperen over de ongevoeg-

lijkheid en partijdigheid van de voorgestelde overeenkomst.1533Andere betrokken

partijen gaven juist blijk van grote inschikkelijkheid tijdens de onderhandelingen,

zie het citaat in de aanhef.

In het geval partijen het concept maar bleven aanpassen en verbeteren, konden de

huwelijksvoorwaarden verworden tot een figuurlijke muts met honderd keelband-

jes.1534Daarvoor was echter niet eindeloos de tijd, immers de huwelijksvoorwaarden

dienden uiterlijk voor de huwelijksbevestiging te worden beleden. Uit de combinatie

van de data waarop aanstaande echtelieden de commissarissen tot de huwelijkse

zaken bezochten, hun huwelijksvoorwaarden beleden en hun huwelijk lieten beves-

tigen, valt een indruk te verkrijgen over het tijdsverloop van de huwelijksvoorwaar-

denonderhandelingen. Het blijkt bij de stad-Groninger lidmaten van de Verenigde

Waterlanders en Vlamingen in de achttiende eeuw gebruik te zijn geweest de

huwelijksvoorwaarden kort, meestal twee dagen, voor het bezoek aan de commis-

sarissen tot de huwelijkse zaken te ‘belyen’.1535Dat betekent dat betrokken partijen

het al over de inhoud van de huwelijksvoorwaarden eens waren nog voordat de

aanstaande echtelieden toestemming tot afkondiging van hun voorgenomen huwelijk

vroegen. Met andere woorden, partijen namen het zekere voor het onzekere: de

financiële kant van het voorgenomen huwelijk was al definitief geregeld nog voordat

het voorgenomen huwelijk in het proclamatieboek werd aangetekend. Vanaf het

moment van deze aantekening kon immers een aanstaande echtgenoot alleen maar

onder de huwelijksbevestiging uit, indien sprake was van een der beperkte echt-

scheidingsgronden, zie art. 2 (I) jo 47 (I) SNC.

1531. Zie par. VII.2.3.

1532. Kuiper, Adel in Friesland, 293.

1533. Van Eeghen, Meniste vrijage, 202.

1534. De uitdrukking is ontleend aan: J. Westendorp Boerma, ‘Een muts met honderd keelbandjes’,

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 125 (1969) 487-495.

1535. Vijftig huwelijksvoorwaarden zijn onderzocht. Veertig daarvan zijn beleden voor de eerste

huwelijksproclamatie.
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De Groninger Oude Vlamingen vertoonden ander gedrag. Tot ongeveer 1730

beleed alleen de bovenlaag hun huwelijksvoorwaarden voor de aantekening in het

proclamatieboek. De anderen gebruikten ook nog de periode van de huwelijksaf-

kondigingen voor de onderhandelingen. In de periode 1730-1760 werd het echter

ook bij hen steeds gebruikelijker om de huwelijksvoorwaarden even tijdig als de

Verenigde Waterlanders en Vlamingen te belijden. De toegenomen rijkdom van deze

groep doopsgezinden zal van deze gedragsverandering de oorzaak zijn geweest.1536

1536. Een aardig detail levert de aantekening onderaan de huwelijksvoorwaarden van de doopsgezinde

Steven van Delden en Heiltje Popkes Houttuijn uit 1702. Zij beleden hun huwelijksvoorwaarden

pas op hun huwelijksdag, omdat ze het mogelijk waren vergeten. Dat noopte de dienstdoende

burgemeester om het tijdstip onder de ‘belyinge’ te vermelden. Zo was immers zeker dat het

‘belyen’ had plaatsgevonden voor de huwelijksbevestiging. Blijkens de aantekening zaten aldus

burgemeester en partijen op zondag 15 oktober 1702 al tussen 7 en 8 uur in de ochtend om de tafel,

zie: RHC GrA, RA, III-ij, 15 oktober 1702.
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105. Aankondiging ondertrouw Jouke Hesseling Hzn (1745- 1799) (zie

afb. 42) en Catharina Boon (gest. 1778), 1771. Collectie NHA.
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106. Med. dr. Jacob van Geuns (1769-

1832). Collectie RKD, Den Haag.

107. Regina Christina Voombergh

(1774-1821), gehuwdmet med. dr. Jacob

van Geuns. Collectie RKD, Den Haag.

108. Heiltje Hesselink (1791-1875), dochter van Willem

Jacobs Hesselink en Trijntje Alberts Hesselink, (zie

afb. 28), gehuwd met Jan Mattheus Hesselink. Collectie

RHC GrA.
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109. Harmen Barlagen (1701-1764).

Part. collectie.

110. Fennigje van Calcar (1708-1783),

gehuwd met Harmen Barlagen. Part.

collectie.

111. Grietje Barlagen (1737-1804), ge-

huwd met Izaak Bussemaker. Collectie

Museum Bussemakerhuis, Borne.

112. Izaak Bussemaker (1740-1792).

Collectie Museum Bussemakerhuis,

Borne.
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113. Jantje Izaaks Hulshoff (1746-1805),

gehuwd met Berend Wouters. Collectie

RKD, Den Haag.

114. Berend Wouters (1743-1818). Col-

lectie RKD, Den Haag.
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