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Bijlage 1: Alba academica

Album academicum van het atheneum illustre en van de Universiteit van

Amsterdam (Amsterdam 1913).

Album promotorum academiae franekerensis (1591-1811). Samengesteld door

Th.J. Meijer (Franeker 1972).

Het album promotorum van de academie te Harderwijk. Bewerkt door O. Schutte

(Arnhem 1980). Werken uitgegeven door ‘Gelre’, vereniging tot beoefening van

Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht 36.

Album promotorum academiae Rheno-Trajectinae 1636-1815. Samengesteld door

F. Ketner (Utrecht 1936).

Album studiosorum academiae franekerensis (1585-1811, 1816-1844). Onder

redactie van S.J. Fockema Andreae en Th.J. Meijer (Franeker 1968).

Album studiosorum academiae Gelro-Zutphanicae MDCXLVIII-MDCCCXVIII.

Samengesteld door D.G. van Epen (’s-Gravenhage 1904).

Album studiosorum academiae Groninganae. Uitgegeven door het historisch

genootschap te Groningen [bevat tevens de promoties aan de Groninger univer-

siteit] (Groningen 1915).

Album studiosorum academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV

(’s-Gravenhage 1875).

Album studiosorum academiae Rheno-Traiectinae MDCXXXVI-MDCCCLXXXVI

(Utrecht 1886).

Slee, J.C. van, De illustere school te Deventer 1630-1878 Hare geschiedenis,

hoogleeraren en studenten, met bijvoeging van het album studiosorum

(’s-Gravenhage 1916).
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Bijlage 2: 47 Weeskamerinventarissen
wegens vermogensonderzoek1787

1700/31, Carst Jans; 1702/41, Jacob Derks Huizinga; 1706/11, Pieter Derks

(Medendorp); 1707/42, Hindrik ten Cate; 1713/3, Gerrit Mattheussen van Calcar;

1715/3, Grietje Sijgers wed. Derk Hindriks (Beerta); 1716/29, Jan Heerkes; 1720/

31, Jan Pieters Dijk; 1721/47, Antonie Deknatel; 1722/65, Willem de Booser;

1722/88, Jan Jobs; 1724/43, Derk Jans Backer; 1725/48, Casper Luies; 1726/12,

Harm Fransen; 1726/26, Pieter Tammes Huizinga; 1726/31, Gerrit Reints Beerta;

1726/36, Luitje Everts; 1726/40, Abraham Berends Hulshoff; 1727/12, Pieter

Arends Dijk; 1727/23, Gerrit van Delden; 1728/61, Onne Roelofs; 1728/66, Claas

Rintjes Verver; 1729/10, Harmen Barlagen; 1730/36, Jacob Pieters (Saaxuma);

1730/37, Jacob Willems Hesselink; 1730/77, Gerrit Lamberts Knijpinga; 1731/11,

Focke Roelofs; 1731/12, Willem Harckes; 1732/19, Aldert Syrts Dijk; 1735/7,

Derk Marna; 1735/47, Ate Roelofs Swart; 1737/15, Abraham Berends Hulshoff;

1737/37, Luitje Melles; 1739/37, Alle Pieters Medendorp; 1739/48, Steven Jans

van Geuns; 1740/29, Gerrit van Delden; 1745/10, Willem Arends Hesselink; 1747/

16, Frederik ten Cate; 1748/12, Derk Teunis; 1767/6, Albert Jacobs Hesselink;

1769/6, Abraham Izaaks Hulshoff; 1774/3, David Rudolfs; 1779/14, Jan Simons

Blaupot; 1782/3, Pieter Tijssen Buitenwerff; 1795/30, Cornelius Cremer; 1796/24,

Claas Heertes Bakker; 1799/22, Teunis Teunis Hulshoff.

1787. De weeskamerinventarissen over de periode 1700-1809 zijn te vinden in: RHC GrA, toegang 1462,

Weeskamer, 1613-1835, inv. nrs. 40-75 en 130-144, Inventarissen van boedels bij de weeskamer

opgegeven.
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Bijlage 3: 46 Weeskamerinventarissen
wegens boekenonderzoek1788

1695/34, Hindrik Adams; 1699/32, Albert Feijes; 1702/16, Wijtse Lieuwes; 1703/

42, Carst Jans; 1705/41 Toncko Jans Modderman; 1707/42, Hindrik ten Cate;

1709/7, Harmen Jans; 1712/36, Gerardus Risemius; 1713/28, Adriaan Clasens

Swart; 1715/3, Grietje Sijgers wed. Derk Hindriks (Beerta); 1716/29, Jan Heerkes;

1720/31, Jan Pieters Dijk; 1722/3, Harm Fransen; 1722/82, Sjoerd Jenties; 1722/

88, Jan Jobs; 1723/21A, Pieter Tammes Huizinga; 1726/31, Gerrit Reints Beerta;

1726/40, Abraham Berends Hulshoff; 1727/9, Jan Benes Cremer; 1727/12, Pieter

Arends Dijk; 1727/23,Gerrit van Delden; 1728/53 Hindrik Gerrits ten Cate; 1728/

61, Onne Roelofs; 1729/34, Derk Marna; 1730/11, Mete Jacobs; 1732/57, Aldert

Syrts Dijk; 1734/63, Willem Harckes; 1734/64, Peter Wolters; 1737/20, Jan Teunis

ten Cate; 1737/37, Luitje Melles; 1739/48, Steven Jans van Geuns; 1740/61, Jacob

Pieters Saaxuma; 1745/10, Willem Arends Hesselink; 1747/16, Frederik ten Cate;

1754/35, Jan Pieters Bakker; 1758/41, Berend Bavink; 1759/30, Gerrit van

Delden; 1760/32, Willem Luitjes Twijnder; 1770/13, Derk Spoor; 1774/3, David

Rudolfs; 1776/6, Claas Heertes Bakker; 1779/14, Jan Simons Blaupot; 1795/32,

Freerk Dubbelboer; 1782/3, Pieter Tijssen Buitenwerff; 1796/24, Claas Heertes

Bakker;

alsmede:

RHC GrA, toegang 2428, NG, inv. nr. 180, fol. 8 (Egbertus Vlijtsius, 1737)

1788. De weeskamerinventarissen over de periode 1700-1809 zijn te vinden in: RHC GrA, toegang 1462,

Weeskamer, 1613-1835, inv. nrs. 40-75 en 130-144, Inventarissen van boedels bij de weeskamer

opgegeven.
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Bijlage 4: Namenlijsten van
doopsgezinde vermaners en diakenen in
de stad Groningen1789

Vermaners Groninger Oude Vlamingen, Groningen

Naam: Verkozen:

Brixius Gerrits: (1566)

Arend Jans Block (1610-1679): vóór 1666, tot 1679

Oudste: vóór 1679, tot 1679

Gozen Berends (ca. 1630?-1704): 1699, tot 1704

Derk Alles (1639-1711): 1666, tot 1711

Oudste: 1679, tot 1711

Fedde Idskes (1660-1693):

Jan Berends (ca. 1640?-1689/90): in of vóór 1687

Willem Jacobs Hesselink (1648-1720): in of vóór 1694, tot mog. 1720

Alle Derks (1670-1733): 1699, tot 1733

Oudste: 1711, tot 1733

Egbert Pieters (ca. 1670?-ca. 1722-24): in of vóór 1711, tot ca. 1722-24

Derck Jans Backer (1670-1761): in of vóór 1706, tot 1706

Pieter Folkerts (ca. 1676-1756): 1716, tot wrs. 1749

Oudste: in of vóór 1726, tot 1756

Algemeen Opziener: (1755), tot 1756

Teunis Freriks (1675-1747): 1725, tot mog. 1747

Laurens Warners (Nordena) (1685-1757): 1725, tot 1757

Jacob Willems Hesselink (1684-1768): 1725, tot ca. 1733?

Aldert Syrts Dijk (1699-1779): 1733, tot 1779

Abraham Hindriks Scholtens (1709-1785): in of vóór 1768

Alle Pieters Medendorp (ca. 1705-1756): 1733, tot 1756

Harmen Scholtens Hzn (1703-1774): 1737, tot 1774

Algemeen Opziener: 1755, tot 1774

Willem Arends Hesselink (1707-1768): 1753, tot mog. 1768

Frerik Freriks van der Boogh (1722-1801): 1753, tot 1801

Beroepen:

Roelof Heuning (1727-1804): 1771, tot 1804

Pieter Klomp (ca. 1760-1832) (afb. 120): 1798, tot 1832

1789. De lijsten in deze bijlage pretenderen geen volledigheid.
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Diakenen Groninger Oude Vlamingen, Groningen

Naam: Verkozen:

Hindrik van Calcar (ca. 1649-1694): in of vóór 1679, tot 1694

Berend Feddes (1625-1691/2): in of vóór 1679, tot circa 1690

Pieter Stoffers (Meringa) (ca. 1640-na 1707): in of vóór 1690, tot in of na 1696

Alewijn Pieters (ca. 1640?-1703/4): in of vóór 1696

Derk Hindriks Beerta (ca. 1640?-1705/06): in of vóór 1695

Jan Gosses Dikland (ca. 1660?-1725): in of vóór 1693, tot 1725

Joris Simons (ca. 1665-1740): in of vóór 1719, tot na 1733

Peter Derks (Medendorp) (1677-1737): in of vóór 1724, tot 1737

Pieter Jans Backer (ca. 1680?-1736): in of vóór 1729, tot 1736

(wrs.) Luitje Everts (ca. 1680?-1739): in of vóór 1729

Jan Luirts Doornbusch (1688-na 1745): 1733, tot 1745 (‘gecensureerd’)

Harmen Geerts Alring (ca. 1702-1761): 1737, tot 1761

Berend Geerts van Olst (1702-1772): 1737, tot 1772

Frerik Freriks van der Boogh (1685-1746): 1737, tot 1746

Izaak Alles Miedema (1696-1781): 1747, tot 1781

Gerrit Garbrands Arkema (1702-1764): 1747, tot 1764

Berend Abrahams Hulshoff (1706-1793) (afb. 69): 1764, tot mog.1793

Klaas Gerrits Bleeker (1734-1815): 1783, tot ?

Willem Jacobs Hesselink (1752-1803): 1802, tot mog. 1803

Mattheus Jacobs Hesselink (1743-1807) (afb. 7): 1804, tot mog. 1807

Albert Jacobs Hesselink (1733-1802): 1780, tot mog. 1802

Teunis Derks van Delden (1737-1804): verkozen 1780

Pieter Arends Volmer (1722-1781): verkozen 1764, tot 1781

Izaak van Delden Jzn (1742-1819) (afb. 121): verkozen 1783, tot 1812

Arend van Olst Bzn (1746-1826) (afb. 122): verkozen 1802, tot mog. 1826

Hindrik Bolte Wzn (1756-1834): verkozen 1804. tot mog. 1834

Vermaners Verenigde Waterlanders en Vlamingen, Groningen

Naam: Verkozen:

Pieter Derks Botterman (ca. 1650?-1721): vóór 1690

Sijwert Fransen (ca. 1654?-1725): vóór 1690

med. dr. Gerardus Risemius: vóór 1698

Eppo Botterman (1678-1756): 1700, tot 1714 herkozen in 1725 tot 1756

med. dr. Adriaan Clasens Swart (gest. 1712): 1704

Antonie Deknatel (ca. 1687?-1755): 1716

Lucas Jurriens (Grashuis?): 1716

Pieter Bavink: 1728

Naam: Beroepen:

Jacobus Rijsdijk (1694-1744): 1729, tot 1742

Jan Pieters Rekker: 1749, tot 1751

Jan Kromhuizen (gest. 1754): 1751, wrs. tot 1754
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Egbertus Hoekstra (ca. 1724-1798): 1754, wrs. Tot 1795 1770 beroepen bij de Gro-

ninger Oude Vlamingen te Groningen, maar heeft

bedankt
1790

Arend van Gelder (1764–1798) (afb. 123): 1795, tot 1798

Willem Nieuwenhuis (ca. 1774–1806): 1798, tot 1806

Isaak Wopkes Molenaar (1776-1835) (afb. 124): 1806, tot 1808

Jacobus David Vissering (1774–1846) (afb. 125): 1809, tot 1846

Diakenen Verenigde Waterlanders en Vlamingen, Groningen

Naam: Verkozen:

Jan de Booser (1634–1714): ca. 1674, tot 1714

Derk Clasens: in of vóór 1698

Izaak van Delden (1664-1728) (afb. 83): 1720, tot 1728

Abel Cornelis (van der Meer) (ca. 1685?-na

1725):

1720, tot na 1725

Gerrit Lamberts Knijpinga (ca. 1695?-1752): 1723

Joost Denijs (na 1692-1773): 1728

Abel Thomas Langerhuizen (ca. 1700?-1770): 1728, tot 1749

Jan van Delden (1700-1770) (afb. 85): 1747

Frederik de Booser (1696-1757): 1747

Izaak de Weert (ca. 1710?-1776): 1750

Gerrit Denijs (na 1692-1795): 1750, tot 1778

Abraham Deknatel (1711-1775): 1757

Roelof Ates Swart (ca. 1720?-1793): 1757, tot 1778

Jan Simons Blaupot (ca. 1743-1813): 1773

Willem Deknatel (1745-1817): 1776

Pieter van Bergen (1744-1816): 1776

Coenraad Verver (1740-1802): 1783

Predikanten Verenigde Doopsgezinde Gemeente, per 1809

Naam:

Pieter Klomp (ca. 1760-1832) (afb. 120): afkomstig van de Groninger Oude Vlamingen

(1809)

Jacobus David Vissering (1774-1846) (afb. 125): afkomstig van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen (1809)

Diakenen Verenigde Doopsgezinde Gemeente, per 1809

Naam:

Izaak van Delden (1742-1819) (afb. 121): afkomstig van de Groninger Oude Vlamingen

(1809)

Arend van Olst Bzn (1746-1826) (afb. 122): afkomstig van de Groninger Oude Vlamingen

(1809)

Hindrik Bolte Wzn (1756-1834): afkomstig van de Groninger Oude Vlamingen

(1809)

1790. J. Hartog, ‘Uit de aanteekeningen van Joannes Cuperus’, 90.
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Pieter van Bergen (1744-1816): afkomstig van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen (1809)

Willem Deknatel (1745-1817): afkomstig van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen (1809)

Jan Simons Blaupot (ca. 1743-1813): afkomstig van de Verenigde Waterlanders en

Vlamingen (1809)
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120. Pieter Klomp (ca. 1760-1832).

Collectie RHC GrA.

121. Izaak van Delden (1742-1819),

geh. met Menje van Olst. Part. coll.

122. Arend van Olst Bzn (1746-1826),

geh. met Grietje Garbrands Arkema.

Part. coll.

123. Verm. Arend van Gelder (1764-

1798). Bijzondere Collecties, Universi-

teit van Amsterdam.

513



124. Izaak Wopkes Molenaar (1776-

1835). Bijzondere Collecties, Universi-

teit van Amsterdam.
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125. Jacobus David Vissering (1774-1846). Collectie RHC GrA.
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126. Simon Pieters Blaupot (1781-1867). Collectie RHC GrA.

Van de gefotografeerde doopsgezinde lidmaten in de stad Groningen was Blaupot,

voor zover bekend, het eerst geboren.
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127. Quirina Mathilda Tersier (1775-1841), gehuwd met Louis Wichers. Collectie

RKD, Den Haag.

Tersier was de laatste lidmaat die in de gemeente van de Groninger Oude

Vlamingen werd opgenomen. Kort daarna ging de gemeente samen met die van

de Verenigde Waterlanders en Vlamingen.
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Bijlage 5: Selectie van artikelen uit
de kerkenorde der stad Groningen,

vastgesteld den 16 september MDXCIV1791

Art. 59: Van kundinge & to samen gevinge der gener soo sick in die Ehe
begeven
Wan sich eenige willen to den echten staet begeven, die sullen te voren onsen

Secretarium anspreken, & goede bekante luiden met sich brengen, en den

Secretario onderrichtinge doen, oft sy sich nae Godes woort, & wereltlicke rechten

hylicken mogen. Ende wan wy befinden, dat sy to saemen hylicken mogen, sal die

Secretarius die naemen aen den Dienaren senden, & sollen sie als dan op drie

Sondagen opentlick van dem Predighstoel verkundigt werden. Ende so verre dan

neene verhinderinge voorgebracht wort, mogen sie nae der forme der H. Christ-

licken kercken so samen gevoecht worden. Wel verstaende, dat sie niet heime-

licken in den huisen, ofte anders waer, sonder alleen in der Kercken voor dem

aensicht der Gemeente sollen tho samen gegeven worden.

Art. 60: Van to samen gevinge deren, die niet op eenen ort wonen
Wan die proclameerden niet op eenen ort woonen, sal die Prediger sie niet to

samen geven, hy hebbe dan genoechsaem tuichenisse, dat sie aen dem ort, daer sy

woonachtich, ordentlick op drie Sondagen van dem Predighstoel afgesproken syn,

& dat daer niet tegen gebracht is.

Art. 61: Van een Boeck der contraherender Eheluiden to holden
Het sal oock in een ieder Kercken een Boeck geholden worden, daer inne die

naemen der jenigen, die sich to den Echten staet begeven, geschreven, & tho

stediger gedachtenisse bewaeret worden.

Art. 62: Waer her tho soecken, wat in Ehe saecken to bemerken
Wat sonst in den Ehesaecken aen to mercken & to holden sy, sal een ieder Prediger

uit den Conclusionibus Synodorum Dordracenae, Middelburgensis, & Hagensis;

Item ex libro Bezae de divortiis & anderen Boecken, & het also maecken, dat alles

ordentlick & stichtelick toe gaet.

1791. H.H. Brucherus, Geschiedenis van de opkomst der Kerkhervorming in de Provincie Groningen, tot

aan het jaar 1594, gevolgd door de geschiedenis van de vestiging der Kerkhervorming in dezelfde

Provincie, tot aan de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 . Uit echte stukken

zamengesteld (Groningen 1821) 425 e.v.
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Bijlage 6: Selectie van artikelen uit het
stadboek (1425)1792

LIBER II:
Art. 1 (Liber II): Van erfdele vader ende moder
Vader endemoder die eruet op hore kinder / E!n die sone veruaet die dochter e!n sie sullen

se bodelen bi vrende rade / also verre als sie doen bi vrende rade / E!n die naeste vrende

e!nmaghe sullen wesē twe die naeste manne van des vader sijde / E!n twe de naeste māne

van der moder sijde / E!n de sones e!n sulle ne ghene guede van horē oldere guede

verkopen of vertyen eer dan se horen susteren wtwisinghe of wisheit ghedaen hebben

voer hoere bodelinge van wegen hore oldere guede / E!n dat bi rade der vrende vorscreuē

/ E!nwaert dat die soens mitten vrendē niet eens en konden werden so sal dat staen to des

rades segghē e!n hore ontkēninghe. E!n waerd dat de soens yenighe guede verkoften ofte

andere verteghē hadden eer den susterē hore bodelinghe bewiset is als vorscreuvē is dat

sal wan waer wesen den ghenen die dat ghekoft heuet of anders daer mach an ghekomē

wesen ōme dat die dochteren ōmerhore bodelinghe eghen van hore oldere guede

Art. 2 (Liber II): Noch vā erfdele vad. en mod.
Ende soens kindere veruaet die dochtere die wt ghebodelt sijn mer dochte. die

onghebodelt sijn die nemet elkerlic also vele als eens soens kindere oec wo vele

der sint / E!n heuet der sonen mengher wesen so nemet elc paer kindere also vele

als ene dochter onghebodelt / Dat ene kint eruet op dat ander / E!n nicht op vader e!n

moder / e!n de broder veruaet de suster / mer ware se half brodere of half sustere soe

eruenden sie op vader e!n moder e!n vul sibe veruaet half sibbe like na.

Art. 3 (Liber II): Vā erfdele half brod. & suster
Half brodere e!n half susteren de delen e!n boren hore half brodere e!n hore half

susterē erfnisse e!n guede al ghelike / Also dat also ghboren mach dat daer ghemant

sibbere en is.

1792. Tekst ontleend aan: Het stadboek van Groningen van het jaar 1425 naar het oorspronkelijke

handschrift afgedrukt en met ophelderende aanmerkingen uitgegeven door het genootschap Pro

Excolendo Jure Patrio (J. de Rhoer ed.) (Groningen 1828)
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Art. 4 (Liber II): Van erfdele
Soe waer een man e!n ene vrouwe winnet kindere echtelike e!n die kindere steruet

also dat daer noch soens kindere noch dochtere kinder achter bleuen en sint / so

eruet de man op die vrouwe / e!n de vrouwe op den man.

Art 5 (Liber II): Van erfdel
Alde vader e!n older moder de eruet op soens kindere e!n nicht op sustere e!n

brodere e!n ne waren daer ne ghene soens kinder so eruedē se op dochter kinder

ende nicht op suster of broder mer waren daer dochte. so eruēden se op de

dochteren e!n niet op dochter kindere.

Art. 6 (Liber II): Van erfdele
Soe wan een kint steruet sunder vader e!n mod. so nemet sijn erue des vaders

broder e!n der moder broder / E!n niet des vader suster e!n der moder suster / E!n

noch olde vader noch olde moder / Mer waer een oem bi ener sijde / E!n ene moye

bi der ander sijde / So solde men dat erue like en twe delen / Allene dat menigher

ware an ener sijde dan an die ander sijde / waer oech die oem e!n die moye van

haluer sibbe soe waren die olde vader e!n olde moder rechte eruende / E!n waren

daer twe vorē baren of meer sunder oem of moye of sunder olde vader ofte olde

moder so eruet de ene vore barē op den anderē e!n nicht op den ouer oem noch op

de ouer moye.

Art. 7 (Liber II): Van erfdele
Een kint en mach ne gheen erue betalen et en kome to kerken leuendich voer den

priester e!n voer die vadderen e!n dat en moet nement behinderen.

Art. 8 (Liber II): Van so waer man ende wijf echtelike vgadert so is oer guet
half e!n half
In den iaer ons herē do mē screef dusent drehondert vier e!n tseuentich op sente

peters dach ad cathedram do ouerdroech die raed mit der wijsheit vā der stad so

waer een mā na desen daghe nemet ene vrouwe of ene ioncfrouwe e!n echteliken

beslapet so sal hoer beider guet wesen half e!n half / Also vro als hie sie beslapē

heuet.

Art. 9 (Liber II): Van erfdele
Soe waer een man e!n ene vrouwe kindere to samen hebbē steruet de man so sal de

vrouwe e!n die kindere dat guetlike delen / Mer die vrouwe nemet hore daghelikes

cleder toe voren daer se daghelikes mede to kerken gaed / E!n wo langhe dat gued

onghedeelt is so wat coste daer van gaed van na daden of van kinderen to bodelē

dat solen se ghelike gheldē / Storue die vrouwe soe waert vanden manne oec also

e!n he name sijn wapen e!n alle sine cledere te voren.

Art. 10 (Liber II): Van erfdele
Soe waer een man e!n ene vrouwe guet wt gheuen horē sone de een wijf nemet so

wāner de olderē steruē so sullē die ander brodere also vele guedes na op boren ofte

daer also vele is.
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Art. 11 (Liber II): Van erfdele daer mē de erfghenamē niet en weet
Ienich persoen de b!ynen groninghe steruet ende guet achter latet ende men sine

erfgenamen niet en weet / su sullē die borghermestere e!n raed hem des guedes

onderwinden e!n latent to samen bliuen al wanter tijt de erfghenamē na komē of

setten daer twe to de dat guet verwaren e!n latē die daer to swerē / E!n komet daer

niemant bynnen iaers na / So makent seet to ghelde de daer to sat sijn / En leuerē

den borgermeisters e!n die legghent in die stad kiste / E!n de raden daer voer alse

mene dat beste sij ter erfghenamen behoef of se komē b!ynen tien jaeren.

Art. 12 (Liber II): Van erfdele
Soe waer ene wedue heuet enē sone e!n manet e!n w!ynet dochtere ende dan steruet:

so sal hoer eerste sone mit dē laterē manne like de ioncfrouwē wt bodelen / e!n hore

noetdruft mede besorghē al wanter tijt dat se hē seluen behelpen kunnē / En dat bi

den naestē vrunde rade van elker sijde twe de naeste manne daer to ghenomen in

als sulker wise als voer inden eerstē artikel van erfdele ghescreuen staet / van enē

wedewer de een wijf nemet salt oec also wesen.

Art 13 (Liber II):
Soe waer ene wedewe heuet enē sone e!n mannet e!n wynet dochterē e!n oec sonē e!n

dan steruet so sal hoer eerste sone e!n hoer latere sone like mit den latere māne die

ioncfrouwen wt bolē en hoer noetdruft mede besorghen al wanter tijt dat se hem

seluē behelpen kunnē / E!n dat bi den naestē vrondē rade van elker sijde twe de

naeste māne daer to ghenomē in al sulker wijse als voer inden eerstē artikel van

erfdele ghesc. staet / van enē wedewer de een wijf nemet sal oec also wesē.

Art. 14 (Liber II): Van erfdele
Heuet een man ende vrouwe dochtere e!n neghenen sone e!n bodelt ene dochter of

menigher vte so solen de ioncfrouwen de onghebodelt sijn alsoe vele na op boren

of daer so vele is.

Art. 15 (Liber II): Van erfdele
Soe waer een man of ene vrouwe van horē kinderen mit der kost ghescheden sijn

of een broder van den ander of een sust. van der ander de delen hoer varende guet

bynen den iare / Daer na so en darf de clucht daer niet o tugē.

Art. 16 (Liber II): Van onechte kinde
Kindere die ghewōnen e!n gheboren wordē buten der hiligher echscap van enē

vrien vader e!n vā ener vrien moder de onbelast sijn vander hiligher exscap dat

heten / filij naturales de en moghen ghene erfnisse nemē vandes vaders guede noch

van sinē vrunden noch vander moder vrunde / dan van der moder allene / In

alsulker wijse als na ghescreuē staet mē ist dat die vader e!n de mod. sich

vergadderē inder hilig exscap na ghesatte der hiligher kerkē daer mede wordē de

kindere vollen komen echte / E!n daer na moghē de kindere erfnisse nemen e!n

boren van horē vader e!n modere e!n vā horē vrenden e!n maghē ghelike den kindere

de se na moghē w!ynen inder echscap.
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Art. 17 (Liber II): Van monikē e!n nōnen kindere e!n der ghelike
Kindere de gheboren worden de damnato coitu / dat sint de kinderen de van

moniken of vā nōnen of van papē of van anderen gheestelikē luden ofte van mene

wiuen inden bordele huse ghewonnen worden ofte de in adulterio / dat is die an

ouerspil ghewōnen worden / Dese en sullē ne ghene erfnisse nemē ofte boren van

horen vadere noch van hore modere / Noch van hores vaders e!n moders vrunde

ende maghe / E!n de kinde sullen niet meer hebbē dā hem hoere oldere geuē.

Art. 18 (Liber II): Van kindere de egē lude w!ynen
Kindere de ghewonnē worden van eghenē luden inder hiligher exscap de en sullen

neghene erfnisse moghē ontfangen van horen vrien vrunden en maghen.

Art. 19 (Liber II): Van erfdele keues kinde
Keues kindere de steruen sonder echte erue de sullen hoer to wōnen guet eruen

totten moder sijde / E!n nicht to des vader sijde / Men is den keues kindere guet van

des vadere sijde ghegheuen dat sullen si eruē in al sulker wise also in den naesten

articule hier na ghescreuen staed.

Art. 20 (Liber II): Van wo mē keues kinde. guet weder gheuen
Soe waer men keues kinderen guet geuet steruet sie sonder echten eruē so sal dat

gued dat hem ghegheuen is weder komen op den vader of op des vaders vrent e!n

nicht op der moder vrent.

Art. 21 (Liber II): Van older lose kinderen
Soe waer olderlose kindere sint of de vormontschap bederuē so sal men nemen vijf

de naeste maghe sijn of swagere beide van des vader side e!n vander moder sijde /

E!n van den viuen sal de raed enē voermont settē den de kinderē nuttest sie e!n de

andere sullen toe vogheden met den voermunde b!ynen der maent sweren / Als wan

de kinder olderloes gheworden sint elc bi ene marck to broke / E!n der kinder guet

sullen se rekenen e!n bescriuen / So sal de vormot wishede doen bi des rades

woerde dat he de kinder holde mit beholdenē guede / waer oec der kinder rente

beter dan se des iares vercostighet daer sal de voermont den vogheden elkes iaers

rekeninghe van doen bi ener marc to broke ten si dat hem de raed hogher bede dat

hi den kinderen vuldo al want se komē toe horen iaren / ware oec de kinder guet

nicht so groet dat se de voermont holdē mochte mit beholdenen guede dat des die

raed ontkande so soldemē daer bi doen bi des rades woerdē / E!n noch voermont

noch voghede sullen oniarighe kinder beraden eer si toe horen iaren ghekomen sijn

na der stad boec / sine sijn alle viue ouer een bi hore woninghe de iaer sijn anden

knechtē achtien iaer an den ioncfrouwe vijftien iaer.

Art. 26 (Liber II): Van naer cope huse hofsteden en erue dat an menigher
handē gheerft is
Waer huse hofstede erue e!n guede b!ynen onser stad en vriheiden vā groninghen

verstoruen e!n gheeruet sijn in menigher handen dan in een wort daer een deel of

meer van verkoft of ewich verhuert eer dat guet ghesceiden is so moghen de mage

de daer part e!n an deel mede an hebbē / E!n de sibbesten gaen voer naercopes daer
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van bruken e!n hebben of sie willē b!yne tween maenden na den daghe dat hem die

coep of hure witlic is gheworden voer also vele coepscattes of hure op al sulke

termyne e!n daghe to betalen als daer voerghegheuē ofte ghelouet is to betalen / E!n

willen de maghe den naer coep niet de daer part an hebben b!ynen den voers. tijt so

moghen die vreemde de daer pard e!n andeel mede an hebbē de bynnen groninghē

woenachtich sijn den naer coep daer of bruken e!n hebben of sie willē b!ynen ses

weken na der voersreuē tijt in al sulker maten e!n tijdē den coepscat to betale als

voerschreue is.

Art. 27 (Liber II): Van heymelike trouwe to done
Soe wellich man of mānes name de hier in der stat wonet de hemelike truwe doet

mit eenre vrouwe of mit eenre ioncfrouwe de inder stat wonet de breket elc vijf

marc teghens den raet / Daer to motē se uter stad varen e!n nicht mit ons wonē de

wile dat se beide leuen also verre als die vrende komen claghende voer den raed

mer als die ene steruet so mach die ander sijn buermael weder wynnen mit vier

olden frantschen schilden / E!n alle de ghene de mede sijn ou aldus daner

hememeliker truwen de breket elc vijf marc e!n hore woninghe teghen den raed /

Ende aldus dane dine sal de clucht vertughen daer dehemelike truwe in ghescheen

is / E!n mach men se nicht vertughen den mē dusdaner dinc beriet so werden se

onschuldich elc mit twen horen naestē maghen / E!n mit twen borgheren die mit der

clucht tughen moghen e!n desghelikes salt wesē vrouwen of ioncfrouwen de bynen

der stad wonē e!n truwen enē mā de butē der stad wonet / dat sal wesē also dane

broeke e!n also dane recht als vors. is / Ten ware sake dat se hore woninghe weder

costen ten den raed mer de man en mach negheē borgher werden der wile dat se

beide to samē leuē.

Art. 28 (Liber II): Van dē vrundē de voer die echtscap en huwelic der
ioncfrouwē der iongelinge e!n der wedewē radē sullen
Dese vrunden hebbē to raden e!n to consenteren voer de echtscap e!n huwelic der

ioncfrouwē der ionghelinghē e!n der wedewen to doende / Inden eersten e!n bouen

al die vader e!n de moder in hoerre tijt mit horen vrundē van beiden sijden daer na

de broders e!n de susters mittē voermūde oft mit den besorghers alst so geleghen is /

E!n omer twe vandes vader sijde de naeste / E!n twe de naeste van der moder side /

E!n wes de meere deel van desen voernoemdē vrunden die tot horen iaren comē sint

voer dat beste doen dat bliuet onbestraffet.

LIBER VIII:
Art. 26 (Liber VIII): Van een de een echte māne sijn wijf e!n sijn guet ōtfoert
So welck man de enē anderen māne sijn echte wijf ontlet of ontfoert mit sinen

guede bouen de weerde van vijff marcken of ontholdet b!ynen der stad of buten der

stad e!n mit hoer sundiget an ouer spele wort he des verwonnen e!n vertuget also

stad recht is den manne salmen dat hoeft of slaen / E!n wort he voerfluchtich men

legghene ewelike vredeloes / E!n dat wijf sal den steen dragen en sal buten stat

bliuen en al hoers gueds ontwert wesen / E!n de echte man sal des guedes allene

machtich wesen bi des rades woerden / E!n oec en sal dat wijf neghene erfnisse

nemen moghen vā horen echten manne / Al waert also gheleghē dat se sijn erfname
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wesen solde ōme dat se horen echtē māne ontrouwe gheworden is al wanter tijt dat

se hoer weder verliken e!n versonet mit horen echtē manne bi des rades segghen.

Art. 27 (Liber VIII) Van eē mā de enē anden mā vint in sijns selfs huis ī ouspil
Een man de enē anderen man vint an sines selues huus daer he !yne woent / In

bedriue der sunde van ouerspele mit sinen echten wiue / So mach de echte man mit

sinen vrenden de onechte man vanghen e!n binden onghequesset e!n onbehindert

sijnre ghesonde e!n leueren den rade ouer / Soe sal de onechte man dē rade veruallē

wesen in de broke van tein marcken / E!n den echten manne an de bote van vijftein

markē / E!n daer to sal he dat onechte wijf verlouen e!n vswerē / E!n wort he

voeruluchtich e!n bliuet ongheuanghē e!n wil he versakē demē des betiet dat he

mitten wiue ghesundighet solde hebben / In ouerspele / So machmen vertughen mit

enen raed man ofte mit twen borghers ofte mit vier besetenē buerē / Machmen niet

vertugē so do he onschult mit twen borghers / E!n doet de onechte man to der tijt

den echten māne yenighe welt an sinen lyue ofte an sinen guede bynē synē huse so

heuet he den huisvrede ghebroken / so salmē dat vertughen e!n berichten als voer

inden derden boke / Inden dertiensten artikele ghescreuē staet / So we den anderē

yenighes huses ec / En dat wijf sal den steen draghē e!n sal buten der stad bliuen e!n

oers guedes ontwaert wesen e!n ghene erfnisse boren van horen manne / In al sulker

wise als voer inden naesten articule ghescreuen staet.

Art. 28 (Liber VIII): Van enē wiue de gaet tot eens anders mans huus und
ouspil doet
Ienich echte mannes wijf de gaet to enes andere huus e!n sundiget mit enē anderen

manne e!n doet ouerspil dat wijf sal den steen draghen / E!n sal buten der stat bliuen

e!n sal al hoer guet verboret hebben / Ende de echte man sal des guedes allene

weldich wesen bi des rades woerde / E!n oec en sal dat wijf ne ghene erfnisse

moghen nemen van horen echten manne al waert also gheleghen dat se sijn

erfname wesen solde omme dat se horen echtē māne de ontrouwe bewiset heuet /

Al wanter tijt dat se hoer wedder verliken e!n versonet mit horen echtē manne bi

des rades seggē / Dit machmen vertughen ofmen versaken wilde mit enen raetmāne

of mit twe borghere of mit vier besetenen bueren machment niet vertughē soe do

dat wijf onschult mit twen borghers / Ende die onechte man de die sunde des

ouerspeles sal ghedaen hebben de betere de sunde teghens gode bi sines priesters

rade ende bichtfaders rade / E!n ist van dessen voerscreuen tween articule des

ouerspeles neghene claghe so en darf de raed daer gheē recht van doen oft sie

willen.

LIBER IX:
Art. 2 (Liber IX): Van dat vrouwē noch ioncfrouwē neen gued gheuen en motē
Noch vrouwen noch ioncfrouwē en moten nē ghener hande guet gheuen na der tijt

dat se to mane ghelouet sijn / ten sie bi oerloue hores mannes
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Art. 3 (Liber IX): Van hilixs vorwarde
Soe wanneer een mā ene ioncfrouwe eder ene vrouwe echteliken bi slapet na

ghesatte der hiligher kerken / In Groningen so is hoer twier gued half e!n half als

voer inden anderde boke ghescreuen staed / nochtans soe sint huwelics vorwerden

to holden die tusschē den māne en der vrouwe gemaket e!n beloeft sint in voertiden

e!n hier namels gheschien moghen voer raed luden bi des rades woerden / E!n

negheen mā en sal quijt scheldinghe doen of quijt gheuen yenighe huwelix

vorwerde ofte ienigher leye loften die der vrouwen e!n horē vrenden ontheten

ende gheloeft sint in vergaderinghe der effcap voer den raed luden buten consente

der vrouwē e!n hore twee naeste mundighe erfnamen van mānes personen / E!n des

ghelikes salmē dat holdē vanden ioncfrouwē en vrouwē als voerscreuen staed

vandē mannen.

Art. 4 (Liber IX): Van mānen e!n vrouwes namē van butē de exscap doen in
groninghe
Die māne die vā butē komen in groninge e!n exscap daer ynne doen die en sullen /

noch hore erfnamē en mochten / ne ghene erfnisse ofte guede vander vrouwen

guede horen nemen ofte scheidē miter vrouwē noch mit horen erfnamē / waert dat

die man ofte de vrouwe storue eer dan des mānes guede ofte die weerde vanden

guede in ghecomē sint to der scheidinge die der vrouwē eder der ioncfrouwē inder

huwelix vorwerden gheloeft ende ontheten sint voer dē raetluden / Dit is mede to

holden vanden vrouwē ende ioncfrouwen de van butē comē in groninghe en exscap

daer ynne doen.

Art. 5 (Liber IX): Van alre hande onkost e!n van brulacht to makē
Soe waer een brulacht vergaddert is / Soe mach die brudegam sinē vrenden boden

sanden e!n gaen daer mede ter bruuthuus / E!n de bruut mach horen vrenden oec

boden sanden / E!n daer en salmē to der tijt neghene onkost doen dan to bere to

kese to botter e!n to brode / E!n voert so ne salmē vor der brulacht noch soppen noch

hantgifte noch wijn coep maken bi tien markē to broke / E!n dede hier bouē yenich

man van dē rade dat were dubbelt broke.

Art. 15 (Liber IX):
In den yare van vijfteijn hundert ende neghen dē twintichstē dach in april Sint de

Borgemestere Raed ende Swoerne meente van der Stad verdragen e!n heb!n

inghesat om te verbeten de XXVII e!n XXVIII punte int achtende boeck voerscreuē

dat soe waer onder de Jurisdictie e!n dat recht der stat Groninghen man off wijff

wordt ghefonden in ouerspil ende daer voer rechtlike verwonnē dat wijff sal

gebroken heb!n XXV gude golden rynsche gulden e!n de mā weert sake he in dē

Raed der voerscreue stadt weer sal he gebrokē hebn L goldē rins. g. da is he neet in

de rade so sal he XXV goldē rins. g. gebrokē heb!n / dit mach mē vtugen oft mē

vsakē wolde mit enē raetmā off mit twe borgere off mit veer besetenē burē mach

ment so neet vtugē so do de ghene de men des bethiet sijn onschult ende daert

gheen straeten meer van ys de do syn vnschult alleneghen ende wee de

vorscreuuen broke neet betalen kan dē sal men stupen an dē kaeck en dat wijff
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sal den steen dragen e!n anders solen de vorgescreuen twe pūten na horen inholde

in der macht bliuen.

Art. 22 (Liber IX):
Borghermeester e!n Raet swoerne meente mitter wijsheit vander stat dat kīdere die

olderloes sint die en moghen ghene erfachtighe guede vertyen noch vercopen buten

cōsente hoerre voermundere eer sie ghecomē sint tot XXV Jaren dede oec yement

daer en bouen dat sal vā gheenre weerdē wesen.

Art. 56 (Liber IX)
Borghemestere: Raedt Oldt ende Nye mit der erbarheit Taelmans vande Swoerne

meente en Bouwmestere van den Ghilden der Stad Groenynghenn hebben

vorclaerdt ende vorandersatet dat eerste anderde e!n seste punt des anderē stad-

tboekes e!n itlike ander punten nauolghende daer dat boeck niet expreslick van

vormeldende was

Item vader ennde moder sullen na desē daghe aruen vp hoer kinderen ende de

soens sullen to tasten mit twe handen ende de dochters mit eenre handt yn alle

hoers vaders e!n moders nghelaten ghuederenn ende vnreplick

Dat ene kindt sal aruen up dat ander e!n niet vp vader ende moder ende de broeder

sal to tasten mit twie handen ende de suster mit ener handt: yn alle hoer

vorstoruenn broeders offte susters nagelaten ghuderen replick ende vnreplick.

Kyndes kinderen sullen staen yunde stede horer olderen ende vntfangē arffnisse

van oldevader ende oldemoder gelyck hoer olderen solden gedaē hebben soe sie

gheleuet hadden de suster myt eenre handt ende dye broeder mit twe hande

Soe daer emant storue ende nalete oldevader olde moder half broeder half suster

oem offte moeye vul broerder offte vul suster kyndere de sullen alle ghelike na

wesen tho des vorstoruen arffnisse by hoeueden.

Geen man sal na desē daghe machtich wesen syns echten wyues unreplike

ghuederen toe vorkopē toe beswaren vorwisselē offte voranderē buten witlike

vmbedwungen syns wyes consent ende wille.

Ingeliken sal dat wyff oeck neet machtig wesen hoer eghen ghuedt noch hoer

mans guedt staende den hilick tverkopen beswaren vorwisselen noch voranderen

buten hoers mans witlike vmbedwunghen consent ende wille.

Publiceert e!n mytter clocken affekundiget vp den Sondach Judica de daer was

de neghenteynde des maents Martij Anno des geryngeren getals dre ende vyfftych.

Art. 60 (Liber IX):
(…) Vorder is beleuett ende voer billick Ingesehen / Datt een yder Man offt

vrouwes persoen de gehylicktt offt XX Jaeren oldtt is, ende gheen echte kindt oft

kynderen heft noch nalath, sall na desen dagen van zyn toegewonnen, angekoffte

ende verbeterde guederen moegen doer Raedts beredinge, oft mitt egener schriftuer

onder deser Stad Segell vry ende onbedwongen, wittich syns verstandes ende niet

in zyn veer palen oft dootbedde voer ende van weghen syn laeste ende vuterste
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wille Ordineren, statueren en disponeren soe wall arfflick als ter lyfftuchtt, off vp

andere Conditien, soe ende daer, ofte an well Idt hem best beleuen ende

guetduncken sall / Ende angaende de patriominael, anbearfde oft angestoruene

guederen, salmen allene van de helffte derseluer guederen moegen tzy arfflick off

ther lyfftuchte oft andersins woe vorscr. verordenen, Disponeren ende begifftigen,

soe ende diett hem oeck guetduncken ende belieuē sall / Sint daer oeuerst echte

Kynder de sullen tho samen voer sich hebben ende genieten ten minsten de

gerechte helfte van alle de alingen, soe wall toegewonnen als anbearfde guederen,

niett tegenstaende ennige des Olders, oft Olderen laeste wille gemaecktt als voeren

verhaelt. Ten sy datt yemant vande voerscr. Kynderen syner portie om erheefflicke

rheden by den vader offt moeder onweerdich verclaertt / ende tselue alsoe mede

van Borghermestere ende Raedt approbeert ende bestedightt worde, sall Indem

geualle de egendoem derseluer portie koemen tott proffyt syner kynder offtt anders

vptt sibbeste bloett nae den stadt Boeck / midts datt hem z!y notelicke alimentatie

ende onderholtt van de Jaerlicxsche fruchten ende vpkumpsten van dien syn

leuentlanck sall verleent ende gegeuen worden na groetheitt der guederen / tott

discretie ende verclaringe van Borghermr!n ende Readt vpgemeltt.

Dese voers. puncten vā Borgerschaft, ondaden, besaten, Voermonderschap,

ende laesten wille, zyn mitter Klocken affpubliceert vp Saterdach, den IX juni

1584.
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Bijlage 7: Selectie van artikelen uit de
Stads Nieuwe Constituties (1689)1793

Also onse Stadts Rechten op saaken van Houwlijken, Houwlijksvoorwoorden,

Testamenten, Erfenissen, Donatien ende Oevelgank, hier en daer in Onse Stadts-

boek van den jaare 1425 confuselijk verspreyt zijn; waer onder eenige oude

woorden zijn vermenght, behalven dat de Nieuwe Constitutien ende Ordonnantien

op voorz. Saeken tijdlijks gemaekt ende genoomen, na haere datum ende Jaaren

achter ’t laetste Boek sonder eenige onderscheyt zijn geinsereert, waer door

verscheydene verschillen, swaerigheden ende processen Borgerenende Ingesetenen

dikmaals zijn veroorsaekt ende ontstaan; Soo is ‘t, Dat Wy daer in willende

voorsien, om diergelijke onordening in ’t toekomende voor te komen.

Van houwlycks beloften
Art. 1 (I)
Alle trouwbeloften / tusschen twee voljarige persoonen / of minderjaerigen met

consent van haer ouderen / of de langhstlevende van dien / of derselver

voorstanderen ingegaen / sullen van soodaene kracht zijn / dat men daer van

sonder wille van sijn wederpartye niet mach afwijcken / het sy daer op de

impraegnatie gevolght ofte niet; maer soodaenige trouwbeloften moeten naege-

komen / ’t beloofde houwelijk voltrocken / en kan de onwillige door ingijselinge

en apprehensie daer toe geconstringeert ende gedwongen worden.

1793. De Stads Nieuwe Constituties zijn ondermeer opgenomen in: Corpus der Groninger rechten

vervattet in vier deelen rakende het eerste de maniere van Procederen in Stadts saaken, het twede

het Recht van persoonen en saaken, het derde Misdaden, het vierde het Oldambt en Sappemeer &c.

(Groningen 1735). Deze tekstuitgave is gebruikt voor het onderzoek en wordt hier weergegeven.

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

Hempenius-van Dijk. De Stads Nieuwe Constituties deelde, als gemeld, de artikelen in titels noch in

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

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

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

de artikelen 1-50 (I). De Stads Nieuwe Constituties nummerden vervolgens het erfrecht onder het

tweede kopje ‘Van erfenisse in ’t gemeyn’ (artikelen 1-65). Deze bepalingen worden aangeduid als

de artikelen 1-65 (II). Om dezelfde redenen wordt de regeling betreffende onwettige kinderen hier

aangeduid als de artikelen 1-7 (III) (‘Van onwettige kinderen’) en het schenkingsrecht als de

artikelen 1-15 (IV) (‘Van donatien en oevelgank’).
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Art. 2 (I)
Jae soodaene trouwbeloften moogen niet geannulleert of te niete gedaen worden /

als door ’t recht / of sententie by ’t gerichte ergaen / om sulcke oorsaecken /

daerom de bandt des houwelijcks tusschen echtelieden gescheyden wordt.

Art. 3 (I)
Alle trouwbeloften van persoonen booven de 25. jaeren / moeten duydelijck of

klaerlijck door twee ongeinteresseerde geloofweerdige getuygen / of door wet-

telijcke onderteyckeninge van de verloofde persoon / worden bewesen: andersints

is die gene / die de trouwbeloften ontkent / niet schuldigh sich met eede te

suyveren / blijvende nochtans tot discretie van ’t Gerichte of voorsz. persoonen

staen te admitteren tot den eedt van calumnie.

Art. 4 (I)
Minderjaerige mans of vrouwspersoonen onder de 25. jaeren ouderdooms /

hebbende beyde haer ouderen / ofte eene van dien in het leven / of onder

voormondt ende vooghden geseeten / sullen gheen trouwbeloften mooghen ingaen/

noch haer selven uyt-houwelijcken en beraeden buyten expres consent ende

toestemminge van haer beyderzijdts ouderen / of de langhstlevende van dien in

haer tijdt; daer nae grootvader en grootmoeder / voljarige broeders en susters / of

der selver voorstanderen / met twee naeste vrienden van des vaders / en twee

naeste vrienden van des moeders zijde; ende wat ’t meerendeel van dese boven-

geschreven vrienden / die binnen ’s landts ende voljarigh zijn / goetvinden en

besluyten / dat blijft ongestraft.

Art. 5 (I)
De ouderen ofte voorstanderen moogen haere kinderen of pupillen sonder ders-

elver onbedwongen wille niet beraeden of uythouwelijcken;

Art. 6 (I)
Ende wat by soodaene minderjaerige persoonen buyten expres consent van

bovenstaende vrienden daer tegen muchte werden gedaen / sal krachteloos en

van onwaerden zijn / en sullen die gene / die sich soodanigh verloven / ende

soodanigh houwlijck in ’t heymelijk of openbaer voortsetten / helpen bevorderen /

of over sodane houwlijks voorwoorden onbehoorlijk mede staen / buyten consent

der vrienden voorschreeven / elk tegen het recht verbreeken vijfentwintich guld: en

daer en boven haer woninge in dese Stadt ende provinci ontwaert zijn / indien de

vrienden komen klagen.

Art. 7 (I)
Indien iemandt sich aen meer als een persoon met trouwbeloften heeft verbonden /

sal de eerste voorgaen / ende de andere voor krachteloos gehouden worden;

voorbehoudens nochtans den tweeden sijn actie van interesse, voor so veel hy daer

door is benadeelt / dat de gedane trouwbeloften geen voortgangh hebben konnen

nemen.
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Van Houwlijcks Voorwoorden, Trouwe ende Houwlijcksrechten tusschen
echtelieden.
Art. 8 (I)
Alle houwlijx voorwoorden tusschen onse borgeren ende ingesetenen deser Stadt

en Stadtstaefel / voor de echte beslapinge in conformité van ’t stadtsboek ende dese

ordonnantie, wettelijk gemaekt / ende voor een borgemeester of twee raedtsheeren

belyet / salmen aen beyden zijden, sonder alle bedrogh stede vast ende onver-

broken houden ende nakomen.

Art. 9 (I)
Alle houwlijx voorwoorden buyten onse Stadt / ende desselfs jurisdictie voor de

echte beslapinge wettelijk ende in behoorlijke forma nae de maniere ende het recht

van die plaetse / daer derselve zijn opgericht / gemaekt / salmen voor goedt ende

van waerden houden.

Art. 10 (I)
Alle houwlijx voorwoorden sullen binnen jaer en ses weeken op francijn

geschreven / en met een onstraffelijk uythangende zegul bevestight worden / of

daer nae krachteloos en van geender weerden wesen / indien het by versuym der

partijen mochte naegebleven zijn.

Art. 11 (I)
In de houwlijx voorwoorden dient opentlijk worden verklaert / tusschen wat

persoonen deselve zijn opgericht / met expressie van de naemen ende toenamen

van des bruydegoms ende bruydts ouderen / ende naeste vrienden / of andere

personen / die over het sluyten van ’t houwlijk hebben gestaen / ende insonderheyt

uytdrucken / of dat by vrienden raadt / gelijk voorschreven is / gemaekt sy ofte

niet.

Art. 12 (I)
Wat in houwlijx voorwoorden niet uytdruckelijk bedongen is / blijft onder de

gemeenschap der goederen / ende sal nae stadtsrecht / ende dese ordonnantie, op ’t

stuk van erffenisse / gerichtet worden.

Art. 13 (I)
By houwlijx voorwoorden mach men van de gemeenschap der goederen afgaen /

ende de eene van de ander enige voordeelen bespreken ende bedingen: uytgeson-

dert datmen niet magh bedingen of stipuléren, deel te hebben in de winst / staende

houwlijk voorvallende / sonder aen het verlies gehouden te zijn.

Art. 14 (I)
By houwlijx voorwoorden mach men van alle het goedt / ook van toekomende

erffenissen / disponéren.
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Art. 15 (I)
Als een man ofte vrouw koomt te trouwen met een weduwe of weduenaer / echte

voorkinderen hebbende / die mach by houwlijx voorwoorden / noch by eenige

uyterste wille erffelijk niet meer bedingen / of vermaeken / als een kindts gedeelte /

en wat daer boven bedongen of vermaekt mochte worden / mogen de voorkinderen

met rechte straffen / en weder inwinnen.

Art. 16 (I)
Aen een weduenaer of weduwe kinderen hebbende / ende willende treden tot een

ander houwlijk / sal by deser Stadts weeskaemer niet mogen worden toegestaen

eenige kerkelijke proclamatien, veel min deselve in den echtenstaet nae kerke-

nordre bevestight ende gecopuleert worden / voor ende al eer hy of sy afkoop of

scheydinge ende uytwijsinge van goederen met sijne of haere voorkinderen / of

derselver voorstanderen hebbe gemaekt / op poena desen contrarie gedaen zijnde /

het houwlijk voor onwettigh ende van onwaerden gehouden sal worden.

Art. 17 (I)
Indien ook iemandt eenige houwlijks voorwoorden wil beknuppen ofte straffen /

die sal de beknuppinge of straffinge doen binnen een jaer en ses weeken nae dato

van de beredinge en oprechtinge der houwlijx contracten, of daer nae niet gehoort

worden; ondertusschen sal men den geenen / die sich voor recht daer over

beklaeght heeft, uyt de houwlijx voorwoorden geen copia mogen weygeren.

Art. 18 (I)
Houwlijx voorwoorden van onmondigen onder 25 jaeren / sullen gemaekt ende

belyet worden / ten overstaen ende met consent van beyderzijts ouderen ende

vrienden; als voor eerst vader ende moeder in haer tijdt / of de langhstlevende van

dien / daer nae grootvader ende grootmoeder / of de langhstlevende van dien /

voljarige broeders ende susters / ofte voormondt ende voogden met de twee naeste

bloedtverwanten van haer respective vaders ende moederszijde: ende by gebreeke

van sodaene personen / sullen daer over geroepen worden de twee naeste

bloetvrienden van beyde zijden / andersints sullen de voorwoorden krachteloos

wesen.

Art. 19 (I)
Voljarige personen over de 25 jaren oudt / die haers verstandts wettigh sijn ende

haer eygen goedt hebben / behoren ook over haer houwlijx voorwoorden te laten

versoeken voornoemde bloetvrienden; maer indien deselve mochten wech blijven /

of binnen ’s landts sodaene vrienden niet mochten hebben / mogen met raadt van

andere vrome lieden evenwel bondige houwlijx voorwoorden maeken.

Art. 20 (I)
Personen boven de 25 jaer oudt zijnde / ende ouders hebbende / moeten deselve

haer ouders / indien zy ’t voorgenomen houwlijk tegen spreeken met consent van

de raadt of praesiderende borgemester in der tijdt, by bott laeten daegen / dewelke

daer op de plano sullen recht doen / of door gecommitteerden laeten accordéren
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binnen acht daegen; indien de ouders door de raadt of gecommiteerden niet

mochten compareren, sal ’t gehouden worden voor een stilswijgende bewillinge.

Art. 21 (I)
De ouderen zijn niet gehouden haer ongehoorsaeme vuljaerige kinderen / die

buyten haer weeten of consent of raadts verklaringe komen te trouwen / eenige

goederen tot stuyr des houwlijks mede te geven / maer nae derselver overlijden /

sullen sy nae rechtes discretie mede tot derselver naelaetenschap toegelaten

worden.

Art. 22 (I)
De man vermach geen quijtscheldinge doen van eenige houwlijks voorwoorden

ofte beloften / die hy aen de vrouwe ende haer bloetvrienden in houwlijks

voorwoorden gedaen ende belooft muchte hebben / buyten uytgedruckt consent

van de vrouwe / ende twee van haer naeste vuljarige bloetvrienden; desgelijks

vermach de vrouwe geen quijtscheldinge doen van sodaene beloften / als aen haer

man in houwlijks contracten zijn gedaen / dan by expres consent haeres mans ende

sijner twee naeste mondige bloetvrienden: ende wat daer tegens gehandelt muchte

worden, sal van geender waerden zijn.

Art. 23 (I)
Vrouwen ende jonghvrouwen en mogen geen goedt wechgeven ofte schenken nae

de tijdt / dat sij aen een man verlovet zijn / anders als by oorlof ende consent des

mans.

Art. 24 (I)
Jonghgesellen beneden de 14 ende jongedochters onder 12 jaeren / mogen geen

houwlijk ingaen.

Art. 25 (I)
Een weduwe binnen den tijdt dat sy van haer man swanger muchte zijn / vermach

niet te treeden tot een tweede houwlijk.

Art. 26 (I)
Een weduwe behoort nae haer mans doodt / ten minsten een jaer en ses weeken te

wachten / eer sy haer met een ander wederom verselt ende trouwt: soo een weduwe

hier tegens doedt / verliest sy daer door alle het geene sy van ’t voorgaende

houwlijk / uyt kracht van houwlijksvoorwoorden / testament of andersints /

volgens Stadts recht ende dese ordonnantie soude genoten hebben.

Art. 27 (I)
Wegens bloedt verwantschap is het houwlijk verboden / Ten eersten / in de op en

deelgaende linie, dat is tusschen ouders en voorouders ter eenre / ende derselver

kinderen ende descendenten ter andere zijde / sonder eynde.

Ten tweeden / in de sijdtlinie tusschen broeder ende suster / ’t sy vol of half

sibbe.
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Ten derden / tusschen oom ende nichte / zijnde sijns broeders of susters dochter

/ kindtskindt / of verdere descendenten: desgelijks tusschen moeye en haer neve /

zijnde haers broeders of susters soon / kindts kindt / ende verdere descendenten; ’t

sy deselve zijn vol of half sibbe.

Art. 28 (I)
Maer broeders ende susters kinderen / zijnde malkanderen in de vierde graet van

bloedt-verwantschap besibt / mogen wel te samen trouwen.

Art. 29 (I)
Wegens affiniteyt off swaegerschap is het houwelijk verboden /

Ten eersten / tusschen schoonvader ende schoondochter / schoonmoeder ende

schoonsoone / stiefkinderen ende haer stiefvader ende stiefmoeder / sonder eynde.

Ten tweeden / tusschen een man ende sijns broeders weduwe / een man ende

sijns overleeden huysvrouwen suster: insgelijks tusschen een wijf ende haers

overleden mans broeder / of haer susters weduwenaer; sy zijn vol of half sibbe /

ende de verdere descendenten van voornoemde personen.

Ten derden / tusschen oom ende de weduwe van een broeders of susters soone:

desgelijks tusschen ooms weduwe ende haer overleden mans broeders of susters

soone / ende derselver descendenten, ende verders in gelijken graet van affiniteyt,

als van bloetverwantschap is geseght.

Art. 30 (I)
Wegens natuyrlijcke eerbaerheydt is het houwlijk verboden /

Ten eersten / tusschen een kindt ende sijner ouderen bruydt of bruydegom: of

tusschen een ouder ende sijner kinderen bruydt of bruydegom.

Ten tweeden / tusschen een voormondt ende sijn pupillen, soo lange hy in de

administratie van desselfs goederen is / ende geen reekeninge ende overleveringe

daer van gedaen heeft.

Art. 31 (I)
Die binnen voornoemde verboden graden van bloetverwantschap of affiniteyt met

malkanderen muchten koomen te trouwen / sullen nae de gemeene rechten tegens

de incestueusen ende bloetschendigen gestatueert, aen lijf en goedt worden

gestraft / ende daer en boven sal soodaene houwlijck van onwaerden zijn.

Art. 32 (I)
Alle personen die haer ten houwlijk in dese Stadt ende Stadts tafel willen begeven /

sullen selfs of door volmachten van weder zijden / voor de weesheeren erschijnen /

ende aldaer versoeken dat hun vergundt muchten worden drie achter een volgende

sondaeghse proclamatien in de respective kerken te doen / op dat een iegelijk / die

eenigh beletsel van bloedtverwantschap / swaegerschap / voorgaende trouwbe-

loften of andere redenen gedenkt voor te brengen / waer door ’t houwlijk geen
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voortgangh soude behooren te hebben / het selve ondertusschen doen kan voor ’t

gerichte.

Art. 33 (I)
Wanneer de voorschreven drie kerkelijke proclamatien sonder wettelijke bespie-

ringe geeyndight sullen zijn / sullen de verloofde persoonen door een predikant des

godtlijken woordts te saemen getrouwt / ende in den ehestant bevestight worden.

Art. 34 (I)
Een man mach maer een vrouwe / ende een vrouwe een man ten houwlijk hebben:

een man die twee vrouwen / en een vrouw die twee mannen trouwt / sal men met ’t

swaert het hooft afslaen: wordt hy of sy vluchtigh / sal hy of sy eeuwigh vredeloos

zijn / lib. 8, artic. 23.

Art. 35 (I)
Wanneer een man met een jongh vrouw of weduwe binnen Groningen door een

predikant wetlijk is getrouwt / ende dien echtelijken beslapet sonder voorgaende

houwlijks voorwoorden gemaekt te hebben / sijn haer beyder replijke / en onreplijke /

aengebragte / en aengeerfde goederen / praesente ende toekomende in dese Stadt

ende desselven Taeffel / of ook in een ander landt / daer soodaene gemeenschap

plaets heeft / gelegen / met in en uytschulden / gemeen / half ende half / nae Stadts

recht.

Art. 36 (I)
De gemeenschap der goederen / tusschen man ende vrouw geintroduceert,

continueert oock nae de doodt van de eene der echtgenooten: wanneer de langst-

levende ongetrouwt in een onverscheyden boedel blijft sitten / soo behoort de

helfte van alle aenwinst ende aenkomst / ’t zy by erffenisse / of andersints in den

boedel gekomen / mede aen de kinderen voor de gerechte helfte.

Art. 37 (I)
Wanneer daer nae den gemeenen boedel tusschen de langhstlevende ouder / ende

des overledenen kinderen of erfgenamen muchte worden gescheyden / sal deselve

in twee gelijke deelen gedeelt worden: soo nochtans / dat de moeder voor uyt trekt

alle haere kleederen / ende de vader sijn wapen ende alle sijn kleederen; mits dat de

kinderen het geene sy van haer ouderen of eene van beyden tot bevorderinge ende

ondersteuninge van haer houwlijk of koopmanschap mochten hebben ontfangen /

of het aequivalent van dien / wederom in den gemeenen boedel sullen moeten

inbrengen / voor die te doene scheydinge / het welke soo wel tot voordeel van de

langhstlevende ouder / als van de andere kinderen moet komen: de begraffenisse

ende andere doodtsschulden koomen alleen tot laste des overledenen erfgenamen.
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Art. 38 (I)
Wanneer een houwlijk met vrienden raadt / gelijk booven gemelt / is geslooten /

soo zijn de ouderen gehouden haer kinderen nae der ouderen discretie of ge-

legentheyt / uyt te boedelen.

Art. 39 (I)
Van een boedel / by ’t ingaen van ’t houwlijk belooft / moet men sich laeten

verwissen door beredinge van een Borgemeester of twee Raadtsheeren in der tijdt /

of met een versegelde brief / die men met recht niet straffen kan / of door eenigh

ander schriftelijk bescheyt by den boedel belooft / onderteykent; want twee of meer

borgers mogen daer van niet getuygen.

Art. 40 (I)
Geen man noch sijne erfgenamen / noch ook geen vrouw noch hare erfgenamen

mach nae versterf van de eene of de ander by scheydinge der goederen / ieets van

des anderen goedt ontfangen of genieten / ten zy dat de man of vrouw of haer

erfgenamen / die mede praetendéren tot scheydinge toegelaten te worden / eerst

hebben ingebraght ’t gheene / dat in houwlijx voorwoorden belooft is.

Art. 41 (I)
Personen die mondigh zijn / moogen haer binnen tijn jaeren nae dato van haer

houwlijk over het inbrengen van de beloofde boedel beklagen / ende sullen nae de

tijdt dat het versterf of de scheydinge des houwlijks is geschiedt / binnen een jaer

ende ses weeken haere klachte rechtelijk doen laeten / of andersints daer nae niet

gehoort worden: maer stonde dat houwlijk onverscheyden over de tijn jaeren,

sonder rechtelijke beklachten als voorsz: / magh de klaeger daer nae met recht sich

niet beklagen.

Art. 42 (I)
Het houwlijk wettelijk zijnde voltrokken / wordt de vrouwe gestelt onder de

voogdye van haer man / om voor haer in ’t gerichte te comparéren, haer ende haere

goederen nae reden en billikheydt te regeeren ende administreren: doch wanneer

een gedeelte / of alle des mans of vrouwen goederen door eenige misdaat werden

verbeurt / blijven des onschuldigen goederen dieswegen onbelast.

Art. 43 (I)
De man nochtans mach sijns echten vrouwen onreppelijke goederen buyten

desselfs vrijwilligh consent niet verkoopen / verwisselen / veranderen ofte

beswaeren.

Art. 44 (I)
Desgelijks sal de vrouwe niet moogen haer eygen vaste goederen nochte echte

mans vaste goederen verkoopen / verwisselen / veranderen of beswaeren buyten

vrywilligh consent van haer eheman.

538

BIJLAGE 7: SELECTIE VAN ARTIKELEN UIT DE STADS NIEUWE CONSTITUTIES (1689)



Art. 45 (I)
Voor vast ende onreppelijk goedt sal men houden / landt / zandt / huys / hof op

eygen grondt staende / brouw en disteleerketels / heerlijkheden ende gerechtig-

heden / legersteden ofte graeven ende gestoelten in de kerken / onlosbaere

versegelde rentebrieven / pachtbrieven over tijn ende meer jaeren / tijnden /

moolen / treckschuyten op ’t Oldampster en Sappemeerster veer / schuyren voor de

peerden daer toe behoorende / als mede het recht van de ordinaris trekvaert aldaer /

mitsgaders groote ter zee vaerende schepen / om koopmansgoederen te laden. Alle

andere goederen sullen voor reppelijk of tilbaere goederen gerekent worden.

Van scheydinge des houwlyks in ’t geheel of by provisie
Art. 46 (I)
Het echtschap tusschen man en vrouw / wordt gescheyden door den natuyrlijken

doodt van een van beyde echteluyden.

Art. 47 (I)
Om ehebreuke ende moetwilige verlatinge by eene der echteluyden begaen / mach

door sententie by het gerichte gepronuntieert, een houwlijk gescheyden worden.

Art. 48 (I)
Als ’t houwlijk om eenen van voorsz: twee oorsaaken door sententie van ’t gerichte

gedissolveert is / sullen alle de goederen van de schuldige persoon / nae aftrek-

kinge van de breucke / in eygendom vervallen op de onschuldige / indien daer geen

wettige kinderen in leven zijn.

Art. 49 (I)
In welken gevalle de onschuldige persoon ook by het leven van de gecondem-

neerden overspeelder of overspeelderesse / deserteur of desertrice geoorlooft is

wederom met een ander te trouwen.

Art. 50 (I)
Alle andere oorsaeken daerom nae de gemeene rechten een echtscheydinge mach

gemaekt worden / zijn by ons niet verder annemelijk / als alleene dat daeromme

nae discretie van het gerichte wel een scheydinge van bywoninge / bedde ende

goederen voor een tijdt-langh wordt toegelaten / blijvende niet-te-min den echtbant

onverbrooken; ondertusschen behoort het gerichte alle bequame middelen by der

handt te nemen / om die alsoo van malkanderen afgeleyde personen wederom door

goede redenen te versoenen.

Van erffenisse in ’t gemeyn
Art. 1 (II)
Onder het woordt erffenisse wordt alheier verstaen den geheelen boedel van den

overleden / bestaende in alle het recht ende last in ’t gemeen / van de versturvene /

het welke terstondt nae sijn doodt sonder interruptie overgaet in den persoon van

den erfgenaem, wordende de versturvene ende sijn erfgenaem voor een persoon

gehouden.
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Art. 2 (II)
In alle erffenissen sullen alle roerlijke goederen / personele actien, in ende

uytschulden volgen ’t recht van de plaetse des erfhuys / maer de vaste ende

onroerlijke goederen het recht daer het goedt is gelegen.

Art. 3 (II)
Een erfgenaem voor het aenvaerden van een erffenisse koomende te sterven /

vererft ende transmitteert sijn recht op sijne erfgenamen.

Art. 4 (II)
Nae dat iemant sich opentlijk voor erfgenaem verklaert / of stilswijgende sich in de

erffenisse heeft ghemengt / wordt possesseur ende eygenaer van alle des over-

ledenen goederen ende actien tegens andere / ende ook debiteur van alle des

sterfhuyses lasten ende schulden / welke hy aen de creditoren des sterfhuys in

solidum, gehouden is te betalen / alwaer het dat naemaels de erffenisse insolvent

muchte bevonden worden.

Art. 5 (II)
Die geene die des verstorvenen erffenisse sich eenichsints anmaticht, des sterf-

huyses uyt ende inschulden betaelt of ontfanght / de goederen verhuyrt / verpachtet

/ verwisselt / verkocht of andersints de goederen administreert ende uytwendigh

betoont / als of hy een heer der goederen waer / weetende dat de heer der goederen

is versturven / die draegt sich als een erfgenaem / ende geeft sich daer mede in de

opliggende lasten des sterfhuys.

Art. 6 (II)
Soo nochtans iemant uyt een godtvruchtigh voornemen muchte bestellen / dat de

verstorvene ter aerden naebehooren werde gebracht / ende dat desselfs goederen

door andere lieden niet muchten worden verstrooyt / verbracht of versuymt / die

houdt sich daer door niet als een erfgenaem / insonderheyt soo hy daer over

bevoorens geprotesteert / of daer toe rechtelijk geauthoriseert muchte wesen.

Art. 7 (II)
Soo een erfgenaem uyt vreese van eenige verborgene schulden of borghtocht / een

erffenisse voor suspect muchte houden / ende sich beswaert vinden deselve

simpelijk aen te vaerden / mach by request van de H: Heeren Borgemesteren

ende Raadt versoeken / om onder beneficie van inventaris deselve te mogen

antasten.

Art. 8 (II)
Nae het bekoomen van dit beneficium, sal de impetrant een gerichtelijk inventa-

rium van alle des verstorvenen reppelijk ende onreppelijke goederen / actien, uyt

en inschulden laeten maeken / alle deselve pertinentlijk opteykenen / van welke

inventaris een exemplaer aen de erfgenaem sal worden overgelevert / ende een

wederscheyt in des stadts secretarye, tot dienst der creditoren, worden bewaert.
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Art. 9 (II)
Daer nae sal de erfgenaem door edict de publijcque beschrijvinge alles binnen den

tijdt van 30. daegen nae des verstorvenen aflijvigheyt / over desselfs erffenisse laeten

uytgaen ende affigeren, of de beschrijvinge kan hem niet voordeeligh wesen.

Art. 10 (II)
Maer een erfgenaem die hier te lande niet woont / of die niet by huys is / ende de

doodt des verstorvenen niet geweeten heeft / sal nae gelegentheyt tot discretie van

Borgemesteren ende Raadt tijdt tot het uytbrengen van de gerichtelijke beschrij-

vinge worden toegestaen: in welcke beschrijvinge de creditoren legatarissen ende

andere / die daer aen gelegen is / haer schulden ende actien distinctelijk ende

pertinentlijk in deser stadts secretarye sullen laeten aenteykenen: ondertusschen dat

de beschrijvinge loopt / behoort het sterfhuys ende de beneficeerde erfgenaem van

de creditoren des boedels ongemolesteert blijven.

Art. 11 (II)
Hier op sal de beneficeerde erfgenaem van ’t gerichte moogen worden veroorlooft

of toegestaen / des verstorvenen goederen te moogen aenvaerden / verkopen / ende

tot meesten dienst sonder eenigh bedrogh te administreren, mits borge stellende

voor sijne administratie, ende dat hy daer uyt de creditoren, legatarissen ende

andere sal betaelen / soo ’t betaemt.

Art. 12 (II)
Indien hy geen borge kan stellen / sal des overledenen boedel ter presentie van de

gebeneficeerde erfgenaem / door een raadts gecommitteerde worden geadminis-

treert, ende de actien ende crediten des sterfhuys / in conformité de ordre op het

recht van praeferentie gemaekt of noch te maeken / worden betaelt.

Art. 13 (II)
Nae expiratie van de beschrijvinge / sullen des doodts ende begraffenisse kosten /

mitsgaders de onkosten over de beschrijvinge met den aenkleve van dien gevallen /

van ’t gerechte voor alle andere creditoren eerst worden betaelt.

Art. 14 (II)
Wanneer by de gebeneficeerde erfgenaem / dit alles naebehooren is naegekomen /

mach hy niet hoger worden beswaert / als des verstorvenen boedel strecken kan.

Art. 15 (II)
Indien naemaels den rechte genoeg bewesen wierde / dat den erfgenaem met

bedrogh in den boedel hadde ommegegaen / eenige goederen verborgen of

verbracht / sal hy ofte sijne borge / de waerdye daer van dubbelt weder geven

tot profijt der creditoren, ende voor simpel of purus haeres gehouden worden.

Art. 16 (II)
Dit beneficie van inventaris toegestaen of geaccordeert zijnde / wordt weder

ingetrocken / soo iemandt anders van des overleden bloet-vrienden de erffenisse
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simpelijk of pure wil aenvaerden. In welke gevalle magh de impetrant van sijn

verkregen beneficie afstaen / ende selver de erffenisse / als de naeste zijnde /

simpelijk antasten.

Art. 17 (II)
Des overleden weduenaer of weduwe wordt soodaene simpel aenvaerdinge van de

erffenisse tegens een beneficeerde erfgenaem niet toegestaen.

Art. 18 (II)
Een erfgenaem heeft de vryheyt om des overleden erffenisse te anvaerden of

repudieren ende verlaten; het welke van weghen onmondige kinderen of onnosele

personen by der selver vooghden moet geschieden.

Art. 19 (II)
Die een aengestorven erffenisse eenmael aftreedt / kan tot deselve daer nae geen

toegank bekoomen.

Art. 20 (II)
Desgelijks die een erffenisse eenmael heeft aengevaert / die mach daer van niet

ontslagen worden; Ten sy iemandt daer nae om sijn minderjarigheit nae Stadts

recht restitutie van Borgemesteren ende Raadt muchte bekomen / ingevalle hy

bevonden wordt verkort te zijn.

Art. 21 (II)
Indien niemandt des verstorvenen erffenis simpel of onder beneficie van inventaris

mocht aenvaerden / sal by ’t gerichte een curateur uyt de vrienden of crediteuren

over den boedel worden gestelt / ten eynde een gerichtelijke inventaris van alle des

verstorvenen goederen gemaekt zijnde / deselve openbaerlijk verkoght / ende de

penningen daer van komende in handen van deser Stadts rentemester werden

geconsigneert, tot profijt van die geene / die naederhandt bevonden sullen worden /

daer toe naest gerechtight te zijn / ingevolge de ordonnantie op ’t recht van

praeferentie gemaekt / of noch te maeken.

Art. 22 (II)
Niemandt mach een erffenisse of ’t recht van dien verkoopen / veralieneren of

beswaren / voor dat deselve verschenen ende een heer der goederen geworden is /

op poena dat hy als onwaerdigh der erffenisse / daer van versteeken verklaert sal

worden / ende sal soodaene koop ende handelinge van onwaerden wesen.

Art. 23 (II)
De bloedige handt die oorsake heeft gegeven / tot des overledenen doodt al waer

hy de naeste in bloede / ende eygen lieden moogen in Onser Stadts jurisdictie

geenderhande erffenisse ontfangen.
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Art. 24 (II)
Van alle erffenissen ofte goederen in dese Stadt ende Stadts Taeffel / verstorven op

uytheemsche lieden buyten de Eems / Lauwers ende Coeverden geseten /

competeert de Stadt een gerechte vierde part / lib. 2, par. 38.

Art. 25 (II)
Alle erffenisse sullen gaen ende gereguleert worden nae Stadts recht / ten waere in

onstraffelijke houwlijxvoorwoorden / of by testament of andere uytterste wille

anders waer gedisponeert.

VAN VERSTERF-REGT UIT HOUWLIJKS VOORWOORDEN
Art. 26 (II)
Die uyt kracht van onstraffelijke houwlijkx voorwoorden tot een erffenisse toegank

heeft / wordt voor alle andere erfgenamen / wegen ’t geene in houwlijkx

voorwoorden uytdruckelijk is bedongen / gepraefereert.

Art. 27 (II)
Indien in faveur van een derde by houwlijkx voorwoorden mochte wesen

besprooken / hoedaenigh een toekoomende erffenisse nae versterf van eene of

beyde echteluyden of derselver kinderen soude vererven; soo is door soodaene

voorwoorden niemandt bynoomen de testamentaire dispositie, om van sijne

goederen in de Stadt ende des Stadts Taeffel gelegen / voor soo veele nae

Stadts-recht is toegelaten / anders te disponeren.

Van testamenten ende andere uytterste wille
Art. 28 (II)
Alle borgeren ende ingesetenen deser Stadt die een bondigh testament willen

maeken / of by andere uytterste wille disponeren, sullen ’t selve doen uyt een vrye

onbedwongen wille / ende door raadtsberedinge ofte door eygener onderteykende

schriftuyre / met des Stadts zegul bevestigen laten.

Art. 29 (II)
Testamenten of andere uytterste wille buyten dese Stadt ende Taeffel opgericht /

nae de maniere ende het recht ter plaetse daer deselve gemaekt zijn / sullen in

forma goedt gehouden worden.

Art. 30 (II)
Een iegelijk ’t zy man of vrouws-persoon zijnde getrouwt / of volle twintich jaaren

oudt / hebbende haer eygen goederen / en geen echte kindt of kinderen / zijnde

haeres verstandts ten vollen machtigh / ende niet in haer uytterste op het doodt-

bedde leggende / vermach van alle sijne of haere aengewonnen / aengekoghte ende

verbeterde goederen voor ’t geheel bij testament / fidei commis ofte andere

uytterste wille ordonneren / ende disponeren, soo wel erflijk / als ter lijftucht /

ofte op andere conditien, soo ende daer / of aen wie het hun belieft ende goedt

dunken sal.
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Art. 31 (II)
Maer van de patrimoniale, ange-erfde of angestorvene goederen onder deser Stadt

ende Taeffel gelegen / moogen voornoemde personen ingevalle voorsz. alleene by

uytterste-wille alsoo disponeren voor de gerechte helfte / ’t sy erflijk of ter lijftocht

/ of op andere conditien, soo ende aen wien het hun goedt dunken ende believen

sal; ende sal de wederhelfte volgens Stadts recht vererven op des testateurs naeste

bloedt / niet tegenstaende desselfs uytterste-wille.

Art. 32 (II)
Iemandt kindt, kinderen of descendenten hebbende / sal van sijne soo aengewon-

nene / aengekoghte / verbeterde / patrimoniale, aenge-erfde / ende aengestorvene

goederen voor de helfte moogen ordonneren, disponeren ende begiftigen / soo en

daer het hun goedt dunken ende believen sal.

Art. 33 (II)
Maer de ander gerechte helfte van alle / soo wel aengewonnene / aengekoghte ende

verbeterde als patrimoniale, aenge-erfde ende aengestorvene goederen sal vererven

ab intestato, op ’t kindt / kinderen of verdere descendenten, niet tegenstaende by

testament of uytterste-wille van eene of beyde ouderen daer tegens waer ge-

disponeert.

Art. 34 (II)
Indien iemandt van de kinderen of descendenten om erheffelijke redenen by eene

of beyde ouderen of verdere descendenten onweerdigh mochte werden verklaert /

ende alsoo mede by Borgemesteren ende Raadt geapprobeert ende bevestight

wierde / sal indien gevalle de eygendom van derselver portie koomen tot voordeel

aen des onterfden kinderen / of andersints op ’t sibste bloedt van den testateur nae

Stadts recht / mits dat aen de onterfde de jaarlijxse vruchten ende opkomsten van

sijne portie tot sijner nootwendige alimentatie ende onderhoudt sijn of haer leven

lank sal uytgekeert ende gegeven worden / nae de grootheit der goederen / tot

verklaringe van Borgemesteren ende Raadt.

Art. 35 (II)
Wanneer iemant aen een of ander kerck / gasthuys / weeshuys of gemeene armen

ietwets tot haer profijt mochte legateren ofte vermaeken / soo worden de

solemniteyten booven gemelt / desen aengaende / soo precise niet gerequireert.

Art. 36 (II)
Een iegelijk sal sijn testament ofte andere uytterste-wille voor sijn doodtlijken

afgangh moogen veranderen / wederroepen ende te niete doen / in ’t geheel of ten

deele / mits dat ’t selve geschiede door een ander gelijk solemneel testament of

uytterste-wille / als boven art: 1. is geseght / of dat de testateur in sijn leven / ’t

selve mochte cancelleren, het zegul daer aftrecken of andersints annulleren ende

vernietigen / of ten deele veranderen.
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Art. 37 (II)
Een testateur mach ook wel meer dan een testament maken, of by andere uytterste-

wille disponeren, welke te samen konnen subsisteren ende stant grijpen / voor soo

veele deselve tegen malkanderen niet komen te strijden / in welken geval de laetste

dispositie sal gevolght worden.

Art. 38 (II)
Ongetrouwde persoonen onder de 20. jaaren ende andere booven de 20. jaaren / in

haer uytterste op haer doodt bedde leggende / die te gelijke doof ende stom zijn /

sinnelose / of die haer verstandts niet wettigh zijn / die van wegen de verquistinge

ende toebrenginge haerer goederen prodigael of Stadts kinderen verklaert zijn / die

ter doodt veroordeelt / of eygen luyden zijn, konnen geen testamenten maken of by

andere uytterste-wille disponeren.

Art. 39 (II)
Verboden ondertrouwe of houwlijk zijnde aengegaen / vermach de eene derselver

tot voordeel van den ander by legaet / testament of andere uytterste-wille in ’t

minste niet vermaken / of nalaten.

Van erffenisse by versterf
Art. 40 (II)
Als de verstorvene geen wettige houwlijx-voorwoorden / of geen bondigh

testament of andere uytterste-wille heeft gemaekt / vervalt de erffenisse nae Stadts

recht aen die geene / dewelke het recht van erffenisse hebben.

Art. 41 (II)
Alle erffenisse vervalt eerst in de deelgaende linie op des verstorvenen descen-

denten.

Art. 42 (II)
In dese erffenisse sal ieder soon / ofte die van hem heergekomen is met twee / ende

een iegelijk dochter / of die uyt haer gesprooten is met een handt toetasten / in alle

des vaders of des moeders naegelaten replijk of onreppelijke goederen.

Art. 43 (II)
Kindts kinderen ende verdere descendenten in infinitum sullen staen in plaetse

haerer overleden ouderen / ende by geslachten van haere groot-vaders en groot-

moeders ende verdere ascendenten erffenisse genieten / soo veele als haer

verstorvene ouderen / indien deselve in leven waeren / ontfangen souden hebben.

Art. 44 (II)
Edoch sullen de kinderen nae haerer ouderen doodt / in scheydinge weder moeten

inbrengen alle ’t geene / of de waerdye van dien / haer ten boedel van haere

ouderen is mede gegeven / sonder rente / ten waere deselve met de uytboelinge te

vreden zijnde / niet mede tot de scheydinge met de andere kinderen wilden treden.
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Art. 45 (II)
Een kindt by sijns vaders leven ontfangen, ende nae sijns vaders of moeders dood

gebooren / wordt gehouden / als of ’t selve by sijner ouders leven ghebooren waer.

Art. 46 (II)
Desgelijks een kindt voor den ehestant gebooren / wordt door ’t volgende houwlijk

van sijne ouderen gelegitimeert, ende voor een echt kindt gereekent.

Art. 47 (II)
Als daer geen kinderen ende verdere descendenten in ’t leven zijn / soo vererft het

eene kindt / sijn eygen goedt hebbende / op ’t ander kindt volle sibbe zijnde / ende

niet op sijn vader ende moeder: soo te verstaen / dat de volle broeder sal toetasten

met twee handen / ende volle suster met een handt / in haere verstorvene broeders

of susters naegelaten reppelijke ende onreppelijke goederen.

Art. 48 (II)
Als de verstorvene mochte naelaeten volle broeder ende volle suster kinderen / soo

sullen deselve door het recht van representatie in haer overledenen ouderen plaetse

staen / ende mede tot haer ooms of moeyen erffenisse toegelaten worden in

geslachten.

Art. 49 (II)
Indien een man ende vrouw te saemen kindt of kinderen in den ehestant mochte

overwinnen / welke kindt of kinderen sonder lijveserven ende descendenten by ’t

leven van beyde ouderen mochten versterven / soo ervet de man op de vrouwe / of

de vrouwe op de man / indien de man of vrouw geen voorkinderen uyt een ander

houwelijk heeft naegelaten / met uytsluytinge van des overledenen volle broeder

ende suster ende alle andere bloedt-vrienden.

Art. 50 (II)
Indien een weduenaer of weduwe echte voorkindt of kinderen hebbende / mochte

treden tot een ander houwelijk / ende uyt het selve ook kindt of kinderen

verwecken / dewelke by het leven van beyde ouderen mochten koomen

te versterven; soo sal de langhstlevende / ’t sy man of vrouw mede tot des eerst

verstorvene erffenisse toegelaten worden / genietende een kindts gedeelte / alsoo te

verstaen / dat soo onder de voorkinderen dochters mochten bevonden worden / sal

de langhstlevende een dochters-deel ontfangen / ofte andersints een gelijk andeel.

Art. 51 (II)
Als geen volle broeder noch volle suster / maer derselver kinderen alleen in leven

zijn / soo ontfangen en deelen sy de erffenisse by manne hoofden / sonder

onderscheyt van mannen of vrouwen.

Art. 52 (II)
Als de verstorvene gheen descendenten noch een egade / by dewelke hy kinderen

heeft gehadt / als booven geseght / noch geen volle broeder noch volle suster met
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derselver kinderen naelaet / soo vervalt de erffenisse op de vader ende moeder /

met exclusie van de half broeder en half suster.

Art. 53 (II)
Koomt iemandt te sterven naelatende groot-vader en groot-moeder / half-broeder

en half-suster / oom ende moeye / volle broeder of volle suster kinderen / deselve

sullen gelijke nae wesen tot des verstorvenen erffenisse by hoofden.

Art. 54 (II)
Groot-vader en groot-moeder sluyten halve oom ende halve moey uyt van des

verstorvenen erffenisse.

Art. 55 (II)
Laet de verstorvene nae alleen ooms ende moeyen / wordt de erffenisse onder haer

by hoofden gedeelt.

Art. 56 (II)
Als half broeders en half susters alleen tot een erffenisse geroepen worden / sal de

half broeder met twee en de half suster met eene handt toetasten in des overleden

naegelaten goederen.

Art. 57 (II)
Sijn daer oock naegebleven halve broeders ende halve susters kinderen / soo treden

deselve mede tot de erffenisse in geslachten: soo nochtans dat de broeder met twee

ende een suster ende die uyt haer heergekoomen zijn met een handt toetasten.

Art. 58 (II)
Als nu geen halve broeder of halve suster / maer derselver kinderen alleen in leven

zijn / soo wordt de erffenisse onder haer gedeelt by manne hoofden / sonder

onderscheyt van manlijk of vrouwlijk geslachte.

Art. 59 (II)
Indien de verstorvene mochte nalaten half-broeders ende half-susters kinderen /

halve oom of moeye / ende volle neve of nichte / soo wordt de erffenisse onder

haer nae hoofden in gelijke deelen gescheyden / ook sonder onderscheyt van

geslachten / als in ’t voorgaende art. ter neder gestelt is.

Art. 60 (II)
Als van bovenstaende persoonen niemandt in leven is / soo wordt de erffenisse

gedesereert aen het naeste bloedt van de verstorvene by manne hoofden tot den

echten tijnden graedt incluis, volgens den sibtal nae de keyserlijke rechten / soo /

dat het naeste lidt het verder uytsluyt, sonder eenige onderscheydt van mannelijke

of vrouwelijke geslachte / of van wat zijdt de goederen mochten uyt en

heergekoomen zijn.
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Art. 61 (II)
Welverstaende dat volle sibbe zijnde een graedt verder / met half-sibbe een graedt

naeder / te samen sullen concurréren, maer in gelijke graedt sluit volle sibbe half

sibbe uit.

Art. 62 (II)
Een steenen huys of hofstede in dese Stadt of desselfs Taeffel gelegen / op meerder

dan een persoon vererft zijnde / sal binnen 6. weeken onder de erfgenamen

gescheyden worden / nae dat een derselver een scheydinge versocht heeft: indien

de scheydinge binnen voorsz. tijdt niet mochte worden gedaen / soo blijft daer aen

/ die het meeste deel in de erffenisse toekomt / soo / dat hij sijne mede erfgenamen

na des raads woorden sal afkopen / bij ontstentenisse van een onderlingh accoord:

is ’t huis of hofstede in gelijke deelen op twee of meerder personen vererft / soo sal

het door ’t lot gescheyden worden / ende die ’t huys of hofstede te deele valt / sal

d’andere erfgenamen volgens afspraeke contentéren: zijn daer meer huysen of

hofsteden dan een vererft / sal men huys tegen huys / hofstede tegen hofstede

setten / ten overstaen van de Raadt / of derselver gecommitteerde, in cas van

verschil tusschen de erfgenamen.

Art. 63 (II)
Als de echte sibtal is gekomen boven den tijnden graedt / soo vererft de man op de

vrouw / ende de vrouw op de man.

Art. 64 (II)
Als de verstorvene ook geen ehegade naelaet / soo vervalt de erffenisse aen de

Stadt.

Art. 65 (II)
Indien een erffenisse in dese Stadt / Stadts Tafel ofte Hamrik mochte komen te

vervallen / waer van de rechte erfgenamen onbekent mochten zijn / soo sullen

Borgemesteren ende Raadt haer derselver goederen onderwinden / ende gerechte-

lijk laten inventariséren, ende door een of twee persoonen laten administréren den

tijdt van tijn jaeren langh / daer van doende alle jaeren oprechte rekeninge an

Borgemesteren en Raadt opgemelt / ende indien binnen de voorsz. tijdt geen rechte

erfgenamen mochten komen / sullen de goederen an de Stadt vervallen wesen / nae

aftrek van een redelijke gave voor die personen tot de adminstratie gecommitteert.

Van onwettige kinderen
Art. 1 (III)
Kinderen overwonnen in ehebreuke ofte bloedtschande / konnen geen erffenisse

van haere ouderen ofte haerer ouderen bloetvrienden genieten / sullen ook niet

meer hebben / als hun de ouders geven.

Art. 2 (III)
De ouderen nochtans zijn gehouden deselve in kost en kleederen te onderhouden /

tot dat sy haer broodt verdienen konnen.
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Art. 3 (III)
Deselve kinderen vererven haer goedt oock niet op haer ouderen ende derselver

vrienden / maer op hare kinderen ende descendenten, ende soo sy sonder lijves

erven versterven / vervalt alle haer naegelaten goedt op de Stadt; soo nochtans dat

haere ouderen of derselver bloet-vrienden vermoogen wederom tot haer te nemen

soodaene giften of gaeve / als sy bewijsen konnen den selven gegeven te hebben.

Art. 4 (III)
Natuurlijke kinderen geboren buyten den ehestant van een vrye vader en vrye

moeder / die wel mogen te samen houwlijken / worden alleen geroepen tot

de erffenisse van haer moeder / grootvader, en grootmoeder van moeders zijde /

ende van haer natuurlijke broeders of susters van een en deselve moeder gebooren;

ende deselve natuurlijke kinderen / sonder descendenten verstervende / erven ook

wederom op bovengenoemde personen / ende by gebreeke van dien / ten profijte

van de Stadt.

Art. 5 (III)
Natuurlijke kinderen konnen geen erffenisse ontfangen van haer vader noch sijne

vrienden / noch van hares moeders andere bloet-vrienden; de vader nochtans is

gehouden / deselve met kost en kleederen te versorgen tot des rechts discretie.

Art. 6 (III)
Voorschreven natuurlijke kinderen / vererven ook niet haere goederen op haer

vader en desselfs bloetvrienden: so nochtans dat de vader of desselfs vrienden

gerechticht zijn sodane gaven wederom te eysschen / als hy of sy den selven

gegeven mochten hebben.

Art. 7 (III)
Vondelingen daer van de ouderen onbekent zijn / sonder descendenten verster-

vende / erven hare goederen op die geene die haer opgevoet hebben of op derselver

erfgenamen / ende by gebreke van dien ten behoeve van de Stadt.

Van donatien en oevelgank
Art. 1 (IV)
Een gesondt mensche sijns verstandes wettigh / oudt over de 25. jaeren / niet

sittende onder de opsichte van haer ouderen of voorstanderen / mach wel een

redelijke gave tot de waerdye van 200 guld. uyt de handt wech geven / mits dat de

penningen of goedt met der daet sullen worden overgedraegen: maer die siek te

bedde light / mach uyt der handt niet meer wegh geven als tijn daelder.

Art. 2 (IV)
Alle donatien, by levende lijve boven de waardye van 200. gulden: sullen met

kennisse van het Recht geschieden / ende den protocolle worden geinsereert, ende

daer op metter daet van handt tot handt worden overgedragen / sullende by faute

van dien krachteloos wesen / voor soo veele de voorschreeven summa geexcedeert

mocht zijn.
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Art. 3 (IV)
Maer alle donatien by levende lijve van ange-erfde onroerlijke goederen / sullen

van onwaerden zijn.

Art. 4 (IV)
Alle donatien ende gaven, waer door der kinderen wettelijke gedeelte vermindert /

ofte de creditoren benadeelt / ende in haer uytstaende schulde geprejudiceert

worden / sullen van onwaerden zijn.

Art. 5 (IV)
Desgelijks sullen alle donatien tusschen man ende vrouw geduyrende het houwe-

lijk van geender waerden zijn.

Art. 6 (IV)
Alle donatien konnen om erheffelijke redenen / ende groote ondankbaerheyt, tot

des Rechts discretie gerevoceert worden.

Art. 7 (IV)
Oevelgank geschiedt / wanneer iemandt by levende lijve sijne goederen / voor een

gedeelte of in het geheel aen een ander vrywilligh door onderlingh accoordt met

der daedt overgeeft / om van deselve sijn leven langh daer voor behoorlijk

onderhoudt te genieten.

Art. 8 (IV)
Die geene / die sodaene goederen in een oevelgank aenneemt / wordt daer door

eygenaer / doch is gehouden voor de onderhoudinge ghenoeghsaeme borge te

stellen tot contentement van de ander.

Art. 9 (IV)
Het accoordt van oevelgank sal op francijn gheschreven / binnen een jaer en ses

weeken met een uythangent Raadts zegul bevestight ende mede geprothocolleert

worden / wanneer vaste goederen daer onder zijn begrepen in dese Stadt en Stadts

Taeffel gelegen.

Art. 10 (IV)
Niemandt magh in een oevelgank sijne goederen aen een ander overgeven / als aen

sijn presumptive naeste erfgenamen in der tijdt / welke na quota daer in moogen

treden.

Art. 11 (IV)
Edoch indien de naeste erfgenaem / tot dien eynde rechtelijk door een gerichts-

dienaer gedenuntieert zijnde / weygerde soodaene conditien by oevelgank in-te-

gaen / als een ander presenteert, sal den oevelgank sijn voortgank mogen nemen.
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Art. 12 (IV)
Maer soo iemandt sonder voorgaende rechtelijke denuntiatie met een ander een

oevelgank van sijne goederen mochte ingegaen hebben / sullen de rechte erf-

genamen binnen een jaer en ses weeken nae dato van weetenschap / deselve met

recht moogen straffen / of daer nae niet gehoort worden.

Art. 13 (IV)
Desgelijken sal ’t oock gehouden worden / als iemant al sijn goedt op lijf-rente

mochte overgeven in praejuditie van sijn rechte erfgenamen.

Art. 14 (IV)
Wie een oevelgank wil straffen / moet sibber wesen als die den oevelgank heeft

geaccepteert, want als sy beyde gelijk recht van sibtal hebben / heeft geen

straffinge plaetse.

Art. 15 (IV)
Alle oevelgank als boven wettelijk gecorrobeert, is bondigh ende irrevocabel.
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Bijlage 8: Selectie van artikelen uit de
Herziene weeskamer-ordonnantie (1724)1794

Art. 31 (I)
Wanneer nogtans iemant by testament of andere solemnele uiterste wille /

voormondt of voogden over zijn kinderen mogte stellen / begerende dat de staat

sijner goederen niet moge ontdekt worden / sullen testamentaire tutores of

curatores ongehouden zijn / daar van ter weeskamer openinge of rekening te doen.

Art. 1 (II)
Alle de geene die sig in den huwelijken staat willen begeven / van wat religie

zouden mogen wezen / zullen gehouden zijn by gemelte commissarien tot de

huwelijkse zaken zig aan te geeven / en van dezelve verzoeken de kerckelijke

proclamatien.

Art. 2 (II)
Ten welken einde gemelte commissarissen des saturdaags avonds om half ses uiren

op des stadts weeskamer zulen moeten vergaderen en praesent zijn / om de namen

der gener zoo begeeren te trouwen / aldaar an te teikenen.

Art. 3 (II)
Bruidegom en bruidt zullen aldaar in persoon moeten compareren, of gevolmag-

tigden hunnent weegen / of ten minsten laten vertonen, volkomen geloofbare

schriftelijke last en ordre.

Art. 4 (II)
Voor het anteikenen der namen / zullen de commissarissen voornoemdt onder-

zoeken / en die geene zoo geproclameerd begeeren te werden ondervragen / of zijn

minder of meerderjarig of malkanderen in bloede of zwagerschap ook bestaan / en

of in leven hebben zodane persoonen als in het vierde artikel der Stadts Nieuwe

Constituties sub rubricam van huwelijks beloften zijn geexprimeerd, en of dezelve

in het anstaande huwelijk consenteren, zonder welk consent gemelte personen niet

angeteikent zullen mogen werden.

1794. De tekst is overgenomen uit: B.S. Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 313-322 (Bijlage I B).
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Art. 5 (II)
Als mede of ook kinderen hebben uit een vorig huwelijk.

Art. 6 (II)
Zo ja / zullen an dezelve de proclamatien niet toegestaan worden / voor en aleer

met hare kinderen / of derzelver voormondt en voogden hebben gemaakt / een

afkoop van vaderlijk of moederlijk goedt / in conformité voorgaande ordonnantie.

Art. 7 (II)
Soldaaten sullen niet angeteikent mogen worden / bevorens van hun officieren, de

compagnie waar onder militeren, commanderende, hebben ontfangen / en an de

commissarissen meergemelt vertoont / schriftelijke permissie en consent.

Art. 8 (II)
De anteikeninge der proclamata zal geschieden / in een ordentlijk boek of

prothocol, inhoudende jaar / maand / en dag / voorts alleen en zonder meer / de

voor en toenamen van de bruidegom en bruid / en de namen van der weduwen

vorige mannen / derzelver geboorte plaats / benevens charges van de bruidegom /

in welker voegen ook geproclameerd zullen moeten werden.

Art. 9 (II)
Daar en boven zal an de bruidegom gegeven werden / een proclamatie cedul of

consent / by een der commissarissen of secretaris verteikent.

Art. 10 (II)
Welke cedulle aan een van de costers der drie hooftkerken (welke ten dien einde

voor of by de weeskamer op voorgestelde tijdt alle drie praesent sullen sijn) onder

wiens pandt de bruidegom woont / sal werden overgelangt / om daar na der geseide

costers proclamatie boeken te formeren.

Art. 11 (II)
Persoonen buiten dese stadt en Stadts Tafel geboren die nog geen drie jaaren in

dese stadt hebben gewoont / sullen de proclamatien niet geaccordeert werden / als

met belastinge / dat de geboden ter plaatse hunner geboorte / of vorig langdurig

verblijf mede sullen gaan.

Art. 12 (II)
Welverstaande dat die personen / dewelke met belastinge aangetekent sijn /

alvorens sullen moeten tonen attestatie, dat de geboden ter plaatse der belastinge

onverhindert sijn gegaan.

Art. 13 (II)
Gelijk mede die geene so buiten dese stadt willen trouwen / sullen moeten hebben

attestatie van de secretaris van de weeskamer / dat de geboden alhier sonder

verhinderinge sijn gegaan.
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Art. 14 (II)
Borgers of inwoonders van dese stadt / sullen buiten niet mogen trouwen / ten sy

alvorens an de boekhouder der armen hebben betaalt / een somma van 24. gulden

en sal in dien gevalle de coster van het pandt waar in deselve woonen / geen

geattesteerde konding cedullen mogen uitlangen / dan na dat hem sal sijn vertoont

de quitantie van de boekhouder opgemelt / by de breuke van 25. gulden.

Art. 15 (II)
Dog als een van beiden of bruidegom of bruidt / buiten dese stadt hebben fixum

domicilium, mogen deselve aldaar sonder breuke trouwen / mits ontfangende van

de secretaris van de weeskamer attestatie als voren.

Art. 16 (II)
Personen die sig hier mogten laten copuleren, wiens proclamata buiten dese stadt

hebben gegaan / sullen haar namen an de secretaris van de weeskamer moeten

overgeven / om aldaar geregistreert te werden.

Art. 17 (II)
De costers sullen gehouden sijn / de trouw cedullen wel te bewaren / na het

trouwen der geproclameerde te attesteren, en geattesteerdt sijnde / ten langste alle

drie maanden an de secretaris voornoemdt / of eerder op desselfs begeeren over te

langen / om ter weeskamer in het proclamatie-boek overgebragt te werden.

Art. 18 (II)
De mennoniten, die door toelatinge / door hunne leraren in haar kerken werden

gecopuleerd, sullen gehouden sijn / binnen 14. dagen na de copulatie te tonen /

attestatie van den leeraar / inhoudende jaar / maand / en dag / en waar de copulatie

is geschiedt / om meede ter weeskamer geboekt te werden / by de breuke van een

daalder / van 14. dagen tot 14. dagen te verdubbelen.
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Bijlage 9: 179 Huwelijksvoorwaarden
van Groninger Oude Vlamingen1795

5 aug. 1702, Abraham Berends Hulshoff x Fennigje Berends Scholtens; 6 okt.

1702, Jacob Derks Huizinga x Stijntje Mattheussen van Calcar*; 15 okt. 1702,

Steven Harmens van Delden x Heiltje Popkes Houttuijn; 27 nov. 1703, Menne

Feckes x Grietje Teunis ten Cate; 25 sept. 1706, Tamme Jacobs x Martje Jans; 2

okt. 1706, Geert Wessels x Grietje Derks; 4 dec. 1706, Arend Willems Hesselink x

Catalijntje Simons; 21 mei 1707, Gozen Berends Scholtens x Aafje Jans; 20 jan.

1708, Jan Jans ten Cate x Geertruida Jans ten Cate; 5 mei 1708, Tiert Hesders x

Antje Haijes; 10 aug. 1709, Jan Luirts Doornbusch x Aagje Peters; 30 aug. 1709,

Arend Pieters Dijk x Ellegien Warmolds*; 4 dec. 1709, Toncke Ulpherts Somerdijk

x Antje Jans; 2 jan. 1714, Gerrit Mattheussen van Calcar x Martje Gerrits

Hulshoff*; 1 juni 1713, Jacob Willems Hesselink x Grietje Jans; 22 mei 1716,

Gerrit Reints Beerta x Frouke Jans Dikland; 19 mei 1717, Willem Gerrits Cremer x

Martje Jacobs Saaxuma; 7 jan. 1718, Pieter Folkerts x Nieske Peters*; 26 juni

1720, Derk Joris x Nieske Jacobs; 15 juli 1720, Waalke Jans x Hijlke Tonnis; 27

mrt. 1723, Harmen Barlagen x Hillechien Jacobs Huizinga; 20 jan. 1723, Frans

Jobs x Truitje Jans; 24 juli 1723, Mattheus Jans van Calcar x Geertje Jans

Houttuijn; 5 febr. 1724, Willem Harckes x Fennechien Jans; 6 sept. 1724, Izaak

Alles Miedema x Albertje Abrahams Block; 12 okt. 1724, Hindrik Hilbrands x

Eefje Reinders; 8 okt. 1725, Rengenier Jans x Aafje Freriks; 12 febr. 1726, Aaldrik

Warners x Trijntje Jans; 14 febr. 1726, Harmen Scholtens x Menje Ulpherts; 13 juli

1726, Gerrit Gerrits ten Cate x Eltje Jacobs Saaxuma; 3 aug. 1726, Luitje Everts x

Hemke Luirts*; 10 febr. 1727, Egbert Harckes x Jantje Gerrits; 25 mrt. 1727, Jan

Derks x Swaantje Joosten; 7 juni 1727, Arend Willems Hesselink x Judith Teunis

ten Cate*; 26 mrt. 1728, Pieter Hindriks ten Cate x Hindrikje Alberts Cremer; 30

apr. 1728, Wijtse Meertens x Annigje Jans Wildeveld; 19 mei 1728, Abel Jacobs

Eemste x Willemtje Jans*; 31 mei 1728, Harmen Geerts Alring x Trijntje Derks

Modderman; 26 juli 1729, Harmen Barlagen x Fennigje Jans van Calcar*; 24 okt.

1729, Ubbe Gerrits x Aaltje Jans Stroo; 4 nov. 1729, Abraham Berends Stroo x

Bieuke Jans*; 13 febr. 1730, Jan Jacobs x Elisabeth Jans; 24 juli 1730, Alle Pieters

Medendorp x Frouke Stoffers Meringa*; 16 febr. 1731, Simon Geerts Alring x

1795. De navolgende huwelijksvoorwaarden zijn te raadplegen in: RHC GrA, VGG, inv. nrs. 3484-3934,

Minuten en concepten van akten (ten archieve bekend als III-ij), RHC GrA, FAM, inv. nr. 11, Aaltje

Jans Modderman, en RHC GrA, FAM, inv. nr. 34, Trijntje Derks Modderman.

Met een * zijn aangegeven de huwelijksvoorwaarden waarbij het voor één of beide aanstaande

echtgenoten een opvolgend huwelijk betrof. In totaal betreft dat 41 huwelijksvoorwaarden.
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Frouke Jans Diklandt*; 27 febr. 1731, Willem Harckes x Grietje Gerrits ten Cate*;

7 mrt. 1731, Alle Jacobs x Trijntje Jans Scholtens; 9 juni 1731, Berend Abrahams

Hulshoff x Jantje Alderts Rosinga; 24 juli 1731, Willem Arends Hesselink x

Annigje Gerrits van Calcar; 22 okt. 1732, Aldert Syrts Dijk x Aaltje Willems*; 30

apr. 1734, Harmen Roelofs Roseboom x Jantje Meinders; 22 mei 1734, Cars Jeltes

x Wieke Meertens; 4 juni 1734, Hindrik Gerrits ten Cate x Judith Hindriks ten

Cate; 19 aug. 1734, Pieter Derks x Menje Jans Modderman*; 24 sept. 1734, Egbert

Hindriks Veendijk x Heiltje Derks Marna; 30 mrt. 1735, Siabbe Hindriks x Geesje

Harmens; 29 juli 1735, Berend Menses x Aaltje Jans Scholtens; 27 aug. 1735, Jan

Hindriks Volmer x Grietje Tammes; 24 apr. 1736, Warner Laurens Nordena x

Lijsbeth Peters; 14 mrt. 1738, Jan Stevens van Delden x Catalijntje Alles; 4 dec.

1738, Jan Jans Dijk x Albertje Arends Hesselink; 19 febr. 1739, Lucas Jans x

Sijben Reints Beerta; 30 apr. 1739, Pieter Jacobs Saaxuma x Trijntje Meetes; 2 mei

1739, Teunis Teunis Hulshoff x Eeuwke Wijtses; 6 juni 1739, Jacob Jacobs van

Hovel x Heiltje Geerts Alring; 6 okt. 1740, Alle Pieters Medendorp x Heiltje Jans

Blaupot*; 22 jan. 1742, Reinder Joris x Elsje Simons Woubeek; 10 febr. 1742,

Popke Jans Houttuijn x Geesje Izaaks; 22 mrt. 1742, Pieter Arends Volmer x Antje

Wolters Greving; 20 nov. 1742, Lieven Calis x Anna Catharina Nallet; 10 apr.

1743, Willem Jacobs Hesselink x Eefje Derks; 15 apr. 1744, Jan Jans Dijk x

Albertje Jacobs Hesselink*; 17 nov. 1744, Teunis Jans ten Cate x Hilligje Jans; 6

apr. 1745, Willem Arends Hesselink x Trijntje Gerrits ten Cate; 2 aug. 1746, Pieter

Jacobs Saaxuma x Trijntje Harmens Rengenier*; 30 sept. 1746, Frerik Freriks van

der Boogh x Trijntje Jacobs ten Cate; 7 okt. 1746, Obbe Meertens x Albertje

Reinders; 11 febr. 1747, Pieter Hindriks ten Cate x Metje Jacobs Saaxuma*; 10

mrt. 1747, Jan Berends Houttuijn x Aaltje Izaaks Miedema; 6 dec. 1747, Teunis

Jans ten Cate x Trijntje Berends ten Cate; 29 dec. 1747, Jacob Jacobs Hesselink x

Jeltje Derks; 17 sept. 1749, Aldert Syrts Dijk x Hindrikje Derks Cremer*; 8 okt.

1750, Cars Douwes Ridder x Auke Ulpherts Wyrsema; 13 mei 1752, Pieter Jans

Woldendorp x Antje Tobias Cremer; 13 apr. 1753, Hindrik Geerts Alring x Anneke

Pieters Hesselink; 23 apr. 1753, Alle Freriks Medendorp x Bregje Harmens

Scholtens; 3 juni 1755, Willem Bolte x Martje Mattheussen van Calcar; 12 apr.

1756, Steven Gerrits Cremer x Aaltje Izaaks Miedema*; 11 aug. 1756, Garbrand

Gerrits Arkema x Catalijntje Willems Hesselink; 29 aug. 1757, Menno Sijpkens x

Mentje Egberts; 10 sept. 1757, Gerrit Jans Pol x Trijntje Jacobs van Hovel*; 4 nov.

1758, Berend Berends Doornbusch x Geertje Jans; 27 febr. 1759, Harm Jacobs x

Menje Stevens ten Cate; 9 aug. 1759, Coenraad Lankhorst x Jantje Jacobs*; 24

sept. 1759, Abraham Izaaks Hulshoff x Annigje Derks van Delden; 23 juni 1760,

Abraham Jans Woldendorp x Hilligje Jans*; 29 aug. 1760, Willem Luitjes

Twijnder x Renske Jans Huizinga*; 11 okt. 1760, Jan Hindriks Huizinga x Hilligje

Warners Nordena; 5 okt. 1761, Jan Derks van Delden x Bougje Gerrits Arkema; 13

apr. 1762, Jan Roelofs Bakker x Trijntje Heeres; 29 juli 1762, Albert Jacobs

Hesselink x Judith van Delden; 20 juli 1763, Claas Heertes Bakker x Martje

Freriks Medendorp; 11 apr. 1764, Steven Popkes van Delden x Teelke Mattheussen

van Calcar; 13 apr. 1764, Hindrik Gerrits van Delden x Aaltje Douwes Ridder; 3

dec. 1764, Anthony Smit x Frouke Siabbes; 24 febr. 1766, Izaak Bussemaker Bzn

x Grietje Barlagen; 19 mrt. 1767, Albert Jacobs Hesselink x Heiltje Hindriks
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Blaupot*; 13 apr. 1767, Fedde Tijssen Buitenwerff x Aagje Popkes Houttuijn; 15

juni 1767, Jacob Mattheussen van Calcar x Annigje Gerrits Pol; 6 febr. 1768, Jan

Teunis ten Cate x Grietje Waalkes Wildeveld; 7 okt. 1768, Reint Jans Cremer x

Trijntje Wijtses Klinkert; 20 apr. 1769, Abraham Izaaks Hulshoff x Martje

Wouters*; 25 aug. 1769, Berend Teunis ten Cate x Geertruida Popkes Houttuijn;

10 febr. 1770, Izaak van Delden x Menje van Olst; 15 mei 1770, Abraham Jans

Woldendorp x Ida van Barkel*; 25 febr. 1773, Mattheus Jacobs Hesselink x Teuna

van Olst; 22 juni 1773, Jan Cobes Boon x Aaltje Teunis Hulshoff; 26 mei 1774,

Jan Spoor x Judith van Delden; 15 mrt. 1775, Gerrit Bussemaker x Martje

Barlagen; 18 mrt. 1775, Brugt Douwes x Janneke Derks; 8 febr. 1776, Claas

Heertes Bakker x Gerritje Hilverink*; 11 juli 1776, Berend van Olst Azn x Neeltje

Taan; 8 nov. 1776, Cornelius Cremer x Aagje Reijnders; 27 febr. 1778, Frerik

Freriks van der Boogh x Trijntje van Eden; 4 apr. 1778, Gerrit Gerrits ten Cate x

Sara Gerrits van Delden; 9 juli 1778, Jacob Harckes van Dam x Janneke Teunis ten

Cate; 28 juli 1780, Harm Jans Cremer x Annigje Sebes Beerta; 26 okt. 1780,

Teunis Teunis Hulshoff x Geertruida van Hovel; 11 juni 1781, Izebrand Huizinga x

Geertruida Freriks van der Boogh; 8 aug. 1781, Arend van Olst Bzn x Grietje

Garbrands Arkema; 1 okt. 1781, Mattheus Jacobs Hesselink x Alida Jans van

Geuns*; 19 dec. 1781, Gerrit van Olst Azn x Eefje Izaaks Miedema*; 11 jan. 1782,

Hindrik van Calcar x Anna Garbrands Arkema; 22 nov. 1782, Albert Heuning x

Nieske Hindriks Alring; 5 juni 1783, Derk Jacobs Hesselink x Annigje Abrahams

Hulshoff; 17 juli 1783, Joseph Simon Muller x Aaltje Izaaks Miedema*; 7 aug.

1784, Jan Jacobs Houttuijn x Annigje Samuels Stofer; 11 aug. 1784, Willem

Jacobs Hesselink x Trijntje Alberts Hesselink; 23 aug. 1784, Roelof Heuning x

Eva ten Cate*; 1 nov. 1784, Wijtse Teunis Hulshoff x Annigje Cobes Boon; 13

febr. 1786, Willem Deknatel x Martha Hulshoff; 29 nov. 1786, Jan Beerta jr x Attje

Bakker; 25 jan. 1787, Teunis Izaaks Hulshoff x Grietje Willems Hesselink; 11 mei

1787, Jacob van Calcar x Martje Popkes van Delden; 17 aug. 1787, Jacob Lauffer

x Trijntje Hindriks*; 12 dec. 1787, J(o)an(nes) Reijnders x Frederica Hoitsema; 9

okt. 1788, Gerrit van Trojen x Swaantje Bakker; 1 okt. 1789, Wijbe Wouters x

Trijntje Garbrands Arkema; 17 apr. 1790, Jan Davids x Susanna Roelfs; 4 mei

1791, Gilles Menalda x Janneke Alberts Hesselink; 11 juli 1791, Gerrit Jans van

Delden x Hester Sijtsema; 19 okt. 1792, Gerrit Garbrands Arkema x Bregje

Hulshoff; 30 nov. 1792, Bonne ten Cate x Geertje Jacobs van Calcar; 18 febr.

1794, Steven Fiepkes ten Cate x Catharina Meurs; 5 mrt. 1794, Teunis Derks van

Delden x Tjitske Stevens Bleeker*; 31 okt. 1794, Arnoldus van Dalen x Geertruida

van Hovel*; 4 juni 1795, Gerrit van Olst Hzn x Janna Zeedijk; 9 okt. 1795, Izaak

Wopkes Gorter x Aagje Reijnders*; 10 okt. 1795, Freerk Dubbelboer x Angenietje

Lantinga; 15 juli 1796, Claas Heertes Bakker x Elisabeth Hindriks*; 13 jan. 1797,

Jan Garbrands Arkema x Geertje Abrahams Hulshoff; 17 apr. 1797, Claas Pieters

Buitenwerff x Grietje Hindriks van Olst; 8 aug. 1797, Hindrik Bolte Wzn x Anna

Bolte; 7 febr. 1798, Wijcher Geerts Starke x Teelkina Willems Bolte; 27 okt. 1798,

Hindrik Klaassens Bakker x Jantje Hindriks van Delden; 21 febr. 1799, Mattheus

Pieters Buitenwerff x Albertje Jacobs Dijk; 27 apr. 1799, Joseph Sleutelaar x

Bregje Claassen Bakker; 27 apr. 1801, Pytter de Gavere x Grietje van Olst; 28 apr.

1801, Barend Stevens Dijk x Geertje Pieters Buitenwerff; 6 apr. 1802, Edde Hotzes
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van der Pers x Lammegien Fiepkes Koolman; 2 mei 1802, Pieter Alles Cramer x

Trijntje Jans Houttuijn; 5 juni 1802, Johannes Kuipers x Stijntje Jans Leenders; 17

juni 1802, Ludolf Gisolf x Antje Luitjes van der Veen*; 29 juni 1802, Reinder

Scheltens x Eva Teunis Hulshoff*; 21 mrt. 1805, Hindrik Brugt Douwes x Annigje

Limborgh; 3 nov. 1806, Klaas Hindriks Bos x Saartje Mars; 18 mei 1808, Gerrit

van Calcar Hzn x Catalina Arends van Olst; 23 mei 1808, Gerrit Jacobs van Calcar

x Renske ten Cate*; 27 mei 1808, Jan Matthiassen Hesselink x Martha Derks

Hesselink; 25 jan. 1809, Barend Stevens Dijk x Alida Dijk*.
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Bijlage 10: 50 Huwelijksvoorwaarden
van Verenigde Waterlanders en
Vlamingen

13 oktober 1707, Pieter Tammes Huizinga x Teelke Clemmius; 17 januari 1709, Derk

Boelens x Jantje Jans; 26 september 1709, Abel Cornelis x Jeseltien Abels van der

Storck; 28 september 1720, Tjaard Geerts x Geesje Derks;19 februari 1723, Hindrik

Gerrits Hesseling x Geesje Alberts; 11 november 1723, Hindrik Kroeger x Antje

Daniels; 8 mei 1727, Pieter Jacobs Cremer x Elsje Simons Swart; 26 mei 1729, Jan

van Delden x Sofia de Booser; 25 september 1725, Jan Jacobs Cremer x Lupke

Harms; 4 april 1725, Iegele Oenekes x Annegien Derks; 15 januari 1739, Hindrik

Gerrits Hesseling x Mayke Wijbes Zeeman; 8 juni 1739, Izaak de Weert x Aagje

Bavink; 22 juni 1740, Pieter Jacobs Cremer x Antje Passchier; 16 mei 1743, Bene

Jans Cremer x Annegien Jans; 11 juli 1746, Roelof Swart x Trijntje Jacobs Hesseling;

1 december 1747, Jan Rijsdijk x Annegien Joukes Hesseling; 21 juli 1755, Eppo

Botterman x Mena Crans; 23 september 1756, Harmannus Schmaal x Elsje van

Bergen; 24 november 1758, Jan Pieters Bakker x Trijntje Pieters; 6 januari 1759,

Iegele Oenekes x Wijpke Geurts; 13 december 1759, Jacob Jans Cremer x Anna

Hoexema; 8 juli 1762, Egbertus Hoekstra x Grietje Deknatel; 6 april 1763, Pieter

Jans Cremer x Mena Hindriks Hesseling; 19 oktober 1763, Matthias van Geuns x

Sara van Delden; 25 juni 1764, Berend Lulofs x Geertruida Knijpinga; 25 juni 1764,

Hindrik Coenraad Pothoff x Elsje Knijpinga; 12 oktober 1764, Johannes Wieringa x

Trijntje van Bergen; 28 juni 1765, Coenraad Verver x Geesje Joukes Hesseling; 27

april 1767, Jacob Jans Cremer x Margien van Bergen; 1 maart 1770, Jan Doedes

Cremer x Roelfje Simons; 23 augustus 1771, Gerrit Hindriks Hesseling x Eefje

Tijssen Buitenwerff; 12 september 1771, Jan Simons Blaupot x Susanna Deknatel;

12 september 1771, Pieter van Bergen x Sofia Deknatel; 13 februari 1772, Nicolaus

Mennes x Grietje van Bergen; 22 september 1772, Wolter Geerts Cool x Elizabeth

Pieters Cremer; 30 december 1775, Roelof Ates Swart x Elizabeth Verver; 9

december 1778, Jan Doedes Cremer x Trijntje van Bergen; 16 juni 1779, Jan Simons

Blaupot x Elsje Hansen Drost; 3 april 1783, Jan Human x Jantje Rotgers; 13 mei

1783, Alle Freriks Medendorp x Alida Hilverink; 23 augustus 1784, Wijtze ten Cate

x Geertruida Knijpinga; 3 oktober 1785, Jan Hindriks Blaupot x Heiltje Vissering; 30

maart 1786, Jan Simons Blaupot x Margien van Bergen; 8 november 1787, Gerrit

Knijpinga x Cornelisje Wieringa; 3 december 1789, Antonie Deknatel x Minke

Fokkes; 26 april 1792, Jan Stolts x Antje Wieringa; 10 juli 1793, Jan Jans Haak x

Antje Mennes; 6 juni 1799, Jan Wieringa x Talea Stolts; 17 augustus 1801, Reinder

van Ravenstein x Grietje Luurds; 27 oktober 1801, Hindrik Pieters Kremer x Neeltje

van Calcar.
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Bijlage 11: Ontwerp Formulier van

bevestiging in den huwelyken staat

(1752)1796

Gy toont met uw verschijninge op dese plaats / u genegen / om in den huwelyken

staat volgens uwe verbintenisse / te mogen bevestigt worden. Welke begeerte wy

u / om daar dienstbaar in te zijn /niet mogen weigeren: vermits wy erkennen dat het

huwelyk van God selve is ingesteld / zo tot voortplanting (Gen. 1:28 ) van

’t menschelyk geslagte / ter vermyding van alle ontugt, (1 Cor. 7:2) als mede ter

onderlinge hulpe (Gen. 2:18) en dienst. Gelyk we dan ook zien dat de Heere over

het huwelyk in zijn eerste instelling den zegen uitgesproken / en gevolgelijk veele

gehuiwden (Ps. 128) dezelve heeft doen ondervinden.

Dog is ter deelagtig wording van zijnen dierbaren zeegen / nodig / dat de

onderlinge verbindinge tot het zelve / en gevolgelijke belevinge in de zelve, in de

ware vreze des Heeren, geschiede. En om van het laatste / (de verbindinge reeds

geschiet zijnde) een weinig te spreken / zo blykt uit den woorde Gods / dat God /

die een God van order en niet van verwerringe (1 Cor. 7:33) is / ook de gehuiwde /

tot een vreedzame en gezegende beleving / elk haare betamelyke pligt / omtrent

elkander waar te nemen / heeft willen voorschrijven. Volgens het welke dan voor

eerst de vrouwe verpligt is om haar man gewillig onderdanig (Eph. 5:22, Coll.

3:18, Tit. 2:5, 1 Per. 3:1 en Gen. 3:16) te zijn / dewyl hy van God gesteld is om te

zijn het hooft der vrouwe / gelyk Christus is het hooft der gemeente. En gelyk nu

de gemeente Christus alle onderdanigheid schuldig is. Zo is ingeslyks de vrouwe

een gehele onderdanigheid (Eph. 5:24) schuldig aan haaren man / zo verre zulx

niet tegens Christus / haar beider hooft / en een goede conscientie kome te stryden.

Tegens welk een ordinantie Gods / zig niemant door eyen-wille en vleeslyke

uitvlugten / tot versmading der ordeninge Gods / mag verzetten. Voorts is de

vrouwe verpligt haar man behorelyk te eerbiedigen (1 Pet. 3:6) hem in zijn last te

ondersteunen / of op alle wyzen na vermogen behulpzaam (Gen. 2:18) zijn.

Hebbende insgelyks op haar huishoudinge (Tit. 2:5) behoorlyke agt en opzigt.

Bezonderlyk bedoelende om in alle goede tugt / eerbaarheid / (1 Pet. 3:2) zonder

weereldlyke pragt, (1 Pet. 3:3-5) andere tot een goed exempel / te wandelen.

De man is / na het woord des Heeren / verpligt / om zijn wettige huisvrouwe

lief te hebben (Eph. 5:25-28, Coll. 3:19) gelyk Christus de gemeente lief gehad

heeft / en nog bemind. Hy moet ook / na de mate der genade en wysheid zo hy

1796. A.S. Dijk, Nutte bybel-oeffening over gewigtige waarheden en toestanden des Christendoms vervat

in vraagen, en antwoorden: en uitgegeven van de opzienderen der Doopsgezinde tot Groningen, die

men de oude Vlamingen noemt (2e druk; Groningen 1752) 337-342.
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ontfangen heeft / haar zoeken te leeren, te vermanen, wyslyk te leyden, en

ingevalle des nodig zijnde / vertroosten en beschermen (vergel. Eph. 5:29). Zijn

magt nergens in misbruikende tot eenige verbitternig (Coll. 3:19) maar alleen ter

verbetering / en handhaving der Godlyke ordening. Wonende zo by zijn huis-

vrouwe met verstand / en haar ook als een swak vat eere gevende (1 Pet. 3:7) als

zijnde zy / nevens den man (zo veel ze namel. beyde den Heere aanhangen (1 Cor.

6:17) een mede erfgenaam der genade des levens met hem: houdende zijne

verpligtinge ontrent zyn huisvrouw te meer dierbaar / op dat zijne / als ook haar

onderlinge gebeden niet verhindert en worden. Waar by het ook nog de man zijn

schuldige pligt is / om met zijn handen arbeid / of ’t handhaven van een eerlijk

beroep / zijn huishouden na vermogen te geneeren (Gen. 3:17-19, 1 Tess. 4:11, 2

Tess. 3:12, 13) en om ook wat te konnen mededelen aan de behoeftige. By deze

wederzytze verpligting / zijn gehuiwde ook gelijkelijk verbonden / om malkander

zuiverlijk te beminnen (‘t welke dan geschiet / alsze elkander om en in den Heere

liefhebben). Zy hebben den een den ander / nevens onderlinge vermaninge / met

een goed exempel voor te gaan / en kinderen hebbende of krijgende / die op te

voeden in alle vermaninge (Deut. 6:7, Eph. 6:4) en onderwijzing in den Heere / en

geenzints in eyen behaaglykheid / ter voldoeninge van het vlees.

Eyndeling blykt ook dat het de Heere behaagt / de gehuiwde door de

huiwelijksband zo nauw te verêenigen / datze als een vleesch (Gen. 2:24, Matth.

19:5, Eph. 5:31) te noemen zijn. Waar omze elkander / zelf boven vader en moeder,

hebben aan te hangen: den een / den ander om geenerley oorzaken / (gelyk wel by

de wet plaats had) verlaten / dewyle Christus / zo wel scheid-brief, (Matth. 19:6-8)

als ’t nemen van meer als een vrouwe / heeft afgeleerd: zo dat daar nu geen

scheiden plaats heeft / als door de dood: ten sy om hoererye (Matth. 19:9) en

overspel / waar voor de barmhertige God u bewaare.

Hebbende nu wedersytze verpligtinge der gehuiwde / nevens haar nouwe

verbintenisse na den woorde Gods / opengelegd zo staan u / êer we u nader

bevestigen / op twee vragen te antwoorden. En wel eerstelyk of gy nu genegen

zijt / om agtervolgens die van God ingestelde ordeninge des huiwelyks /

insluitende wederzytze verpligtinge der gehuiwde / u nu ook in den huiwelyken

staat te laten bevestigen?

Wat zegt gy bruidegom? Antwoord Jaa Wat zegt gy bruid? Antwoord Jaa (Den

dienaar spreekt verder)

Uw beginzel zy / wensch wy / in den name des Heeren. Hy zelve zeegene u

voornemen. En tot een teiken van u verbintenisse zo verzoek wy dat gy op

staande / malkander de regterhand moogt toereiken / terwijl wy nu / eer wy onze

hand daar aanleggen / u nog een tweden vragen.

Bekent gy dan nu voor God / en deze getuigen / dat gy bruidegom, deze uwe

bruid: en gy bruid, deze uwen bruidegom; die gy malkanders regterhand hebt

gevat / nu den een / den ander / aanneemt voor uw wettigen egtgenoot / om met

malkander / in onderwerping van de Godlyke ordening / in den egten staat te

leven?

Wat zegt gy bruidegom? Antwoord Jaa
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Wat zegt gy bruid? Antwoord Jaa

Op uwe verklaringe / dat gy voor den Heere / en deze getuigen / elkander voor

wettige egtgenoten aanneemt / zo leg wy onze hand op den uwen / met

aanroepinge van des Heeren naame / tot uwer bevestiging en voltrekkinge uwer

plegtiger belofte. Tot dien eynde zy dan ‘De God Abrahams / de God Izaks / ende

de god Jacobs (Exod. 1:15) met u. Hy zelve verbinde uwe herten aan hem / en aan

malkander; en Hy zegene u op alle wyzen / na dat gy zynen zegen in alle

bezonderheden behoeft / en des ontfank’lijk zijt. Hy make by aan of voortgang u

eens gezint na Jesum Christum (Rom. 25:3) om zo getrouw te konnen zyn aan

Hem / en aan malkander / tot in den dood. Aamen. ‘tzy alzo!’

Terwyl alles aan den zegen des Heeren hangt / zo vermanen wy u / om over

uwe knieën / nevens ons / den Alzegenaar om een gepaste zegen ’t zamen te

bidden / waer toe wy deze hierzynde getuigen / ook willen verzogt hebben.

N.B. Wie van de dienaren onder ons, zulzx liefst ook knielend en stille verrigt,

die kan zig ook dus gedragen. En wie liefst staande eenstemmelyk gebed doet, die

kan zulx op deze, of diergelyke wyze (want hier in is men minder te bepalen)

opentlyk bidden.

Gebed:

Goedertierene en alwyze God, die zelve den insteller zyt van den huwelyken staat,

en den gehuiwden uwen zegen, indienze anders het huwelyk in uwe ordeninge

ingaan, en u voorts heyliglyk vreezen, hebt belooft, en menigmaal aan de zodanige

ook bewezen. Wy bidden u dat Gy uwe barmhertigheden ook aan deze nieuw

getrouwde bewyzen wild. Gy kent haar beginzel en oogmerken, alles wat in meer

of mindermate niet zuiver genoeg voor u is, wild dat genadelyk verzoenen, haar

ook met eene inleidende in een ware verootmoediginge voor U, op dat niets dien

zegen hindere, welke wy haar gaarne wensschen, of welke gy weet datze in haaren

staat en bezondere betrekkingen, nodig hebben. En terwyle gy om nergens in ’t

evangeli om groote rykdommen, eere, en andere voordelen der weerelt, leert

bidden: maar ons veeleer de gevaren daarvan voorsteld: en egter de arremoede ook

zyne verzoekinge heeft, zo durf wy zulx voor haar zo onbepaald niet begeeren:

maar wel, dat gy haar langs midlyke en voeglyke wegen, geven moogt het

dagelykze brood, of haar bescheiden deel, en een vergenoegt herte met het zelve,

gepaart met alle gewillige naarstigheid, om zulks door haar handen arbeid, of

gepaste wegen te zoeken. Met een geneigt herte, om ook mede te deelen aan

behoeftige. Indien haar egter een ruimer porsi als daaglyks brood toegevallen mogt

zyn, of nog mogt toevallen, zo wil haar dog bewaren, datze daar over haar zouden

boven andere verheffen, of op de onzekere rykdommen enig vertrouwen stellen:

maar dat al haar hope alleen zyn mag op den levendigen God, datze gaarne geven

en gemeenzaam zyn, zoekende steets schatten te vergaderen die een grond hebben

in ’t toekomende, om ryk te worden in God, haar uitterlyk vermogen alleen

aanziende als een rentmeesterschap waar van gy haar eens rekenschap af eyschen

zult, hoe, en voor wienze het, aan haar geleende, hebben aangeleid. En wyl de

huwelyks staat ook zyne bezondere beproevingen heeft, zo wild hare herten in de

wegen van ware boetvaardigheid en verootmoediging, zo bereiden, datze zo wel de

tegenspoeden als de meerdere voorspoed, als van uwe hand mogen aannemen,

geduldiglyk dragen, op dat alles, onder een mededelinge van uw godlyke liefde,
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haar mag medewerken ten goede. Eyndeling schenk haar die barmhertigheid om

malkander suiverlyk in u te leeren beminnen, op datze voor onliefde bewaart, en

dog door geene te vleeslyke liefde, onderling nadeel lyden, maar datze bequaam

mogen worden, om elk zig zelven, en ook malkanderen, in ’t gebed aan u op te

offeren. En als gy eens door de dood weder scheiding maken zult, de nablyvende

dan zyn egtgenoot aan U, als wettige eygenaar en Heere van leven en dood, in

ware gelatenheid, mag opofferen: in verwagting en hoop, om elkander in U eens te

mogen wedervinden. Verhoort ons, o Vader der barmhertigheid! In de name, en om

de verdiensten uwes lieven zoons, die met U en den heyligen geest, als een eenig

God, leeft en regeert tot in alle eeuwigheit.

Wy besluiten deze plegtigheid met deze verdere korte vermaninge en wensch: u

vermanende om de nu gedane verbintenisse / waartoe gy u onderling verpligt hebt /

u veel te erinneren / ook dezelve tot een regel makende in al uw gedrag en

onderlinge betrekking. God ook veel biddende om zyn nodige zegen en bystant.

Boven al zo is voor u nu getrouwde / als voor yder nodig / om met Hem die zig als

minnaar der zielen ter huwelijks vereeniginge aanbied (Hoz. 2:18,19) ook in ware

boetvaardigheid en met verloochening van alles wat in de weg mag staan / het

huiwelijks verbond met Hem zeg wy / onze dierbaarsten Emanuël, te sluiten.

Welke met deze huiwelijks voorwaarde de ziele toeroept: Hoort o dogter ende ziet,

neigt uwe oore ende hoort: vergeet u volk, ende uwes Vaders huis zo zal de Koning

aan uwe schoonheit lust hebben, en terwyle Hy uwe Heere is, zo buigt u voor hem

neder (Ps. 45:11,12).

De Heere drukke dit in uwe / en elc herte. En Hy make die zegeninge waar

mede Hy wel eer zyn volk heeft belast te zegenen (Num. 6:22-27) in u waarheid:

namel. deze. De Heere zeegene u en behoede u, de Heere doe zyn aangezigte over

u ligten, en zy u genadig. De Heere verheffe zyn aangezigt over u, en geve u vrede.

Amen.
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Bijlage 12: Formulier zoals by het

trouwen op het raadhuis in groningen,

thans in gebruik is (1796)1797

BRUIDEGOMS en BRUIDEN!

Daar wy veronderstellen, dat gy gene onberadene keuze gedaan, met eerlyke

inzichten u verënigd, en over die verëniging den zegen van Hem, aan wien gy alles

verschuldigd zyt, afgesmeekt hebt, maken wy dan ook geen zwarigheid om te

voldoen aan uwe billyke begeerte, door het zegul der Wet te drukken op uwe

wederzydsch verklaarde liefde en gedane belofte van trouw.

Vooräf echter zullen wy u, uwe plichten kortelyk herinneren.

Gy bruidegoms zult zyn, als Mannen, de Hoofden uwer Huisgezinnen, en

verplicht, door vlyt, naarstigheid, eerlykheid en goed beleid, in dien post of dat

beroep, waar in gy gesteld zyt, uwe huishoudelyke belangen voor te staan en te

bevorderen: voorts zult gy u omtrent uwe Huisvrouwen als liefhebbende Mannen,

jegens uwe kinderen als rechtgeaarte Vaders, en ten aanzien van uwe Huisgezinnen

in alles als verstandige bestuurders behoren te gedragen.

Gy Bruiden zyt verplicht u als liefhebbende Vrouwen jegens uwe Mannen te

gedragen, en hem, als hoofden van het Huisgezin, met alle bescheidenheid te

erkennen en te gehoorzamen. Gy zult, als Bestuurderessen der Huishouding, de

belangen daar van getrouwelyk behartigen, en daar in de verëischte spaarzaamheid

gebruiken, overeenkomstig de omstandigheden waarin gy u geplaatst vind: ook

zult gy uwe Kinderen, als rechtgeäarte Moeders, ene behoorlyke opvoeding geven,

hen verstandiglyk naar uw vermogen leiden en onderwyzen, en alle zeden

bedervende toegevendheid vermyden.

Gy bruidegoms en bruiden, beiden zyt verplicht, en verbind u elkanderen

hartelyk en duurzaam lief te hebben, u niets onbehoorlyks, ten nadele van één van

beiden te verőorloven, – wederzydsche tydelyke en eeuwige belangen te beharti-

gen, – uwe Kinderen niet slechts teder te beminnen, en voor derzelver zedelyke en

Godsdienstige opvoeding te zorgen; maar hen ook, door gepaste lessen en goede

voorbeelden, tot nuttige Burgers voor het Vaderland trachten op te kweken. Alles

zoo als goede Burgers en Burgeressen van ene welgeregelde Maatschappy

betaamt.

Neemt gy Bruidegoms uwe Bruiden, hier tegenwoordig, als uwe Huisvrouwen,

ELK VOOR ZICH DE ZYNE, al zo aan? Hierop antwoordt men met buiging, Ja.

1797. RHC GrA, VPO, inv. nr. 1122, Resolutie omtrent de trouwplechtigheden en het formulier daartoe.
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Neemt gy Bruiden uwe Bruidegoms, hier tegenwoordig tot uwe Mannen, ook

ELK VOOR ZICH DEN HAAREN, alzo aan? Hierop antwoordt de Bruid met een

buiging of neiging, Ja.

GEEFT ELKANDER DE RECHTER HAND.

Erkent Gyl. nu aldus, in de tegenwoordigheid van een alwetend God, en ten

aanhoren van uwe vergaderde Medeburgers, elkanderen ten Huwelyk te hebben

aangenomen, en, onder de uitoeffening der aan u voorgestelde plichten, met

elkander te zullen leven en zaam te woonen, tot dat de dood u van den anderen

scheid? Hierop antwoorden beide met ene buiging of neiging, Ja.

God, die de Liefde zelve is, make u getrouw aan uwe belofte, beware u voor

Huislyke ongenoegens, bekrone uwe Echtverbintenis met de beste Zyner Zege-

ningen, en zy met u in alle de omstandigheden uwes levens!

GEDENKT DEN ARMEN.
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