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Verantwoording 
 

In het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw volgde ik een vierdejaars onderzoekscollege 

over de Provinciale Staten in de negentiende en twintigste eeuw bij Pim Kooij en Maarten 

Duijvendak. Samen met een aantal andere studenten maakte ik een netwerkanalyse van het 

bestuur van de provincie Groningen, elke student deed een peiljaar. Voor dat peiljaar werd 

de data verzameld en verwerkt en ieder hield er een referaat over. Mijn peiljaar was 1910. 

De bespreking van mijn referaat herinner ik me nog goed. Uit de groep kwamen heel veel 

gedetailleerde vragen over de methode, over waarom ik een bepaalde functie wel of niet had 

meegenomen, waarom voor welk peiljaar was gekozen, hoe het kon dat Jan Evert Scholten 

niet in het netwerk zat en wat het betekende als je alleen maar naar de formele bestuurlijke 

positie keek van de personen, omdat de informele contacten dan niet aan bod kwamen. De 

conclusie in de groep leek te zijn dat je met mijn methode en referaat eigenlijk niet zoveel 

kon, want er waren veel te veel zaken die je niet wist.1 

Nadat ik mijn referaat had gehouden heeft de discussie mij tot de dag van vandaag bezig 

gehouden. Op zich waren de vragen legitiem en kon ik meegaan met de twijfels en 

aangegeven beperkingen over de methode. Wat mij een onbevredigend gevoel bezorgde was 

dat de meeste referaten die volgens de traditionele historische methode waren gedaan op 

weinig bezwaar stuitten. Deze studenten hadden een aantal archiefstukken bestudeerd, 

literatuur gelezen en vervolgens een mooi stuk geschreven. Maar nergens werd een heldere 

verantwoording afgelegd over de keuze van archiefstukken, over wat er verder nog in die 

archiefstukken had gestaan waar de lezer geen weet van had, op welke manier de selectie en 

interpretatie van de inhoud van de archiefstukken was gebeurd. Alle vragen die naar 

aanleiding van de methode van de netwerkanalyse werden gesteld, konden ook worden 

gesteld over referaten die met de traditionele methode waren gedaan. Waarom heb je 

bepaalde informatie wel geselecteerd en andere niet? Op welke manier heb je betekenis 

toegekend aan deze informatie? De informatie is gebaseerd op materiaal uit archieven, hoe 

ben je omgegaan met materiaal dat je niet had, maar mogelijk wel relevant was? Een 

systematische methode maakt kwetsbaar: wat niet weet wat niet deert – maar al te veel 

inzichtelijkheid in hoe het historisch werk tot stand komt laat te zeer de beperkingen zien van 

onze kennis over het verleden. 

Inmiddels ligt mijn beroepsmatige bemoeienis met het verleden al ruim twintig jaar achter 

me. De meeste vragen over mijn onderzoek naar de Groninger bestuurders in de zeventiende 

                                                           
1 Uit dit college is mijn afstudeerscriptie ontstaan M.Peterzon, In ijver verstrengeld: een analyse van het 
bestuurlijk netwerk in de provincie Groningen 1814-1925 (Groningen 1992)  
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eeuw worden me nu niet meer gesteld door historici, maar door familie, vrienden en IT 

collega’s. De vraag in hoeverre kennis over het verleden mogelijk is hoef ik niet meer te 

beantwoorden – die wordt niet gesteld - de vraag naar het nut van de studie van de levens van 

wijlen Willem Tettema, Johan Horenken en Pieter Pott komt echter steeds naar voren. 

Meestal beantwoord ik die vraag ontwijkend, ‘Iedereen heeft een hobby, de één rijdt paard, 

de ander leest thrillers en ik onderzoek de Groninger bestuurders in de zeventiende eeuw’. 

Binnen mijn sociale ruimte is dit onderzoek niet meer dan een genealogische exercitie, een 

plezierig tijdverdrijf vergelijkbaar met het oplossen van de zaterdagpuzzel in de Volkskrant, 

en – als deelgenoot van deze sociale ruimte -bekroop mij tijdens het onderzoek ook 

regelmatig het gevoel dat ik spijbelde. Zou ik, tot nut van het algemeen, mijn tijd niet beter 

kunnen besteden aan het “echte werk”: mijn schaarse - en voor de wereld veel 

onontbeerlijkere - kennis over IT delen met studenten, bedrijven en overheden?  

De kleur van elk onderzoek wordt medebepaald door de sociale omgeving waarin het 

onderzoek wordt gedaan. Door mijn baan als IT-er heb ik, meer dan in de tijd dat ik historicus 

was, een manier van denken ontwikkeld waarbij de nadruk ligt op structuur, op data en op 

voorspelbaarheid. Eén van de simpelste wetmatigheden in de IT is dat je vrijwel altijd uit de 

computer krijgt wat je er in stopt.2 De computer kan het sneller en met meer gegevens, maar 

wat er uit komt is een logisch gevolg van wat je zelf aan het apparaat hebt aangeboden. 

Daarom is het erg belangrijk om veel aandacht te besteden aan de gegevens die de input 

vormen, om goed vast te leggen op welke manier je deze gegevens bewerkt en om bij de 

resultaten steeds weer een terugkoppeling te maken naar de data en de bewerking. Ik geloof 

dat dat niet alleen zo is met analyses die door de computer worden gedaan, ook bij analyses 

die we zelf in ons hoofd uitvoeren is het belangrijk om na te gaan op welke gegevens je je 

beweringen baseert en hoe je deze gegevens hebt verwerkt. Dat is niet zozeer kwantitatief, ik 

heb niet een kwantitatieve geschiedenis willen schrijven, maar het is wel systematisch. Als 

ik naar de manier kijk waarop ik het onderzoek heb aangepakt denk ik dat die manier van 

denken, waarbij gegevens verzameling en bewerking centraal staan, ook in dit onderzoek een 

belangrijke plaats hebben gekregen. 

Wat wel bijzonder is, is dat het onderwerp in de jaren dat ik er mee bezig ben geweest steeds 

een andere invulling heeft gekregen. Toen ik begin jaren negentig als AIO begon bij Arend 

Huussen was het onderwerp sterk in lijn met het idee van de stedenkaart van Daan Roorda, 

waarbij voor allerlei steden een prosopografisch onderzoek naar de elite zou worden gedaan 

                                                           
2 Deze zeer eenvoudige constatering doet niet af aan de enorme gevolgen van de dataficatie van onze 

samenleving. Binnen de IT is Big Data één van de belangrijkste aandachtsgebieden met verstrekkende gevolgen 
voor de samenleving. Zie de oratie van Max Welling, Van veel data, snelle computers en complexe modellen tot 
lerende machines (Amsterdam, 2014) 
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en op deze manier een totaalbeeld van elites in de Republiek zou ontstaan.3 De stad 

Groningen moest worden ingekleurd als grote stad in het noorden om zo een vergelijkend 

perspectief te vinden met steden in het westen. Dat is niet zo uit de verf gekomen, ik kreeg 

een beetje een Kwik, Kwek en Kwak gevoel – dat ik het kunstje dat bij onderzoeken naar 

Hollandse steden was gedaan nog eens over moest doen voor Groningen. Begrippen als 

oligarchisering en aristocratisering waren hierbij belangrijk en ook het idee van de 

familieregering zou worden getoetst. Uiteindelijk vormden deze begrippen een ijkpunt voor 

ideeën die mij later interesseerden over sociaal kapitaal en patrimonial state. 

Gaandeweg kwam ik in aanraking met de meer sociologische ideeën van Julia Adams en 

daardoor kwam de relatie met staatsvorming scherper in beeld. Doordat familierelaties het 

politieke en economische leven doordrongen, vormden deze de hoeksteen van de 

vroegmoderne staat. Het onderzoek is hierdoor vooral een case study naar de sociale vorming 

van de vroegmoderne staat geworden en niet een onderzoek naar de Groninger elite an sich. 

De rol van families bij de integratie van de staat, de perifere ligging en de niet 

vanzelfsprekende plek van Groningen binnen de Unie maakt nieuwsgierig naar de manier 

waarop er dan toch een eenheid ontstond. Het onderzoek van Adams is daarbij steeds een 

punt geweest waaraan ik mijn ideeën kon scherpen of me tegen kon afzetten.4 Ook hier vroeg 

ik mij met mijn systematische IT blik af waar dergelijke conclusies op gebaseerd waren en 

of er geen methoden waren die iets gestructureerder de familieregering in kaart konden 

brengen, zoals de netwerkanalyse. De regentenfamilie is binnen de Nederlandse 

historiografie over de zeventiende eeuw een belangrijk en onomstreden gegeven en ik vond 

het een uitdaging om dit gegeven meetbaar te maken. Adams ideeën over vaders en 

staatsvorming (patrimonial state) heb ik geprobeerd te toetsen met meer systematische 

methoden. Voor het toetsen van het web van families binnen het bestuur heb ik de 

netwerkanalyse gebruikt. Voor het toetsen van overdraagbaarheid van familiekapitaal heb ik 

aansluiting gezocht bij de prosopografische ideeën van Pierre Bourdieu.5 

Door het prosopografisch onderzoek kreeg ik ook de moeders meer in het vizier. Het zijn 

deze onderdelen geweest waarbij ik de meeste persoonlijke betrokkenheid voelde, ook omdat 

ik het meeste van dit onderzoek heb gedaan in de periode dat ik zelf moeder werd en de droge 

data over angstwekkend hoge kindersterfte relateerde aan de mogelijkheid van een 

patrimonial state. Dat de vrouwen in dit onderzoek een belangrijke plek hebben gekregen is 

min of meer toevallig. Het was niet de bedoeling de positie van de vrouw binnen de elite in 

het zeventiende-eeuwse Groningen te onderzoeken of om het onderzoeksonderwerp vanuit 

                                                           
3 Roorda, D.J., Het onderzoek naar het stedelijk patriciaat in Nederland in: Mijnhardt, W.W. (ed.) Kantelend 
Geschiedbeeld. Nederlandse historiografie sinds 1945 (Utrecht en Antwerpen, 1983)  
4 Adams, Julia ,The Familial State: Elite Family Practices and State-Making in the Early Modern Netherlands in: 
Theory and Society 23, 4 (1994), 505-539 
5 Bourdieu, Pierre and Loic J.D. Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology (Cambridge 1992) 
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een genderperspectief te benaderen. Maar doordat familie en de rol van elites juist 

systematisch zijn onderzocht kwam de rol van vrouwen vanzelfsprekend naar boven en 

ontstond een evenwichtig beeld van de zeventiende-eeuwse elite.6 Daarbij voerden de 

vrouwen het beheer van het vermogen en hadden ze bij het versterken van de economie een 

cruciale rol. Deze bankiersmentaliteit van vrouwen is van groot belang geweest bij het 

ontstaan van de Gouden Eeuw. Het is jammer dat deze traditie teloor is gegaan en de 

hedendaagse bankensector door mannen wordt gedomineerd. Als we naar vrouwen als 

Brooksley Born hadden geluisterd was de bankencrisis binnen de perken gebleven en de 

economie nooit zo ontwricht geraakt.7  

De eerste resultaten van het prosopografisch onderzoek nuanceerden het beeld van een 

beperkte groep regentenfamilies en zette mij op het spoor van bredere betrokkenheid van 

stadsbewoners bij het bestuur van de stad. Dit sloot aan bij ideeën over sociaal kapitaal en ik 

zag het als een uitdaging om dit te verbinden met het eliteonderzoek. Het kon niet zo zijn dat 

een elite op zichzelf stond, maar waar lag de verbinding met andere groepen? In hoeverre 

was bij het vormen van een staat een elite leidend, of ging het om een sociaal proces, waarbij 

alle verbindingen tussen verschillende sociale groepen waarde hadden. Hierbij was vooral de 

civic culture van Robert Putnam een inspiratie bron: dat het gemeenschapsleven een wapen 

tegen eigenbelang en onverschilligheid kan vormen en hierdoor bijdraagt aan economische 

en politieke voorspoed.8 De vertaling van Nan Lin naar de ideeën van de sociale 

netwerkanalyse hebben ervoor gezorgd dat er in hoofdstuk 4 uiteindelijk een netwerkanalyse 

is gemaakt waarmee de relaties tussen families en de verwevenheid tussen bestuursorganen 

zijn onderzocht.9  

Historici hebben ten onrechte moeite met het  historisch besef en het grote gebaar van Putnam 

als het gaat om de bestudering van de civic culture in de vroegmoderne tijd. De verklaring 

dat maatschappelijke betrokkenheid leidt tot economische groei werkte aanstekelijk in 

sociale en politieke wetenschappen, maar leidde tot wat zure reacties onder historici omdat 

er te weinig aandacht zou zijn voor detail.10 Juist oog- voor- detail is diep geworteld in het 

systeem van de geschiedwetenschap. Het is jammer dat de waardering voor het grote gebaar, 

het analytisch vermogen en het trekken van parallellen daardoor wel eens ondersneeuwt. De 

                                                           
6 De rol van vrouwen komt vooral naar voren in het prosopografisch onderzoek in de hoofdstukken 2 en 3. 
7 Brooksley Born was voorzitter van de CFTC tijdens het ontstaan van de bankencrisis. Voor haar pogingen de 
bankencrisis te voorkomen kreeg ze in 2009 de John F. Kennedy Profile in Courage Award. Over de rol van 
vrouwen in de bankencrisis is veel gepubliceerd. In Nederland, Irene van Staveren, Lehman Sisters in the 
Netherlands: Gender Differences in Financial Behaviour during the Crisis (2011) 
http://sustainablefinancelab.nl/files/2011/09/Irene-artikel2.pdf  
8 Putnam, Robert, Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy (Princeton, 1993) 
9 Lin, Nan, ‘Building a Network Theory of Social Capital’, Connections 22: 1(1999) 28-51 
10 Gaggio, D., ‘Do Historians need Social Capital?’ Social History 29:4 (2004) p.499-513 Zie hiervoor ook de 
uitwerking van deze kritiek in hoofdstuk 1. Civic Culture De gezworene meente na de aansluiting met de 
Republiek. 

http://sustainablefinancelab.nl/files/2011/09/Irene-artikel2.pdf
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kracht van Putnam ligt in het geven van betekenis aan ontwikkelingen in het verleden die ook 

in onze tijd tot de verbeelding spreken. Het probleem van anachronisme vind ik persoonlijk 

niet zo groot – het verleden is een anachronisme en als het gebruik van anachronistische 

begrippen ons kan helpen om ons minder van ons verleden te vervreemden maak ik daar 

graag gebruik van. In dit verband sprak een opmerking van Erik Nijhof over de sterke en 

zwakke punten van een typisch-historische benadering mij aan: ‘goed in het construeren van 

een feitelijk relaas, maar wat zwakker in de theoretische interpretatie ervan’.11 Daarbij heb ik 

ervaren dat het moeilijk en soms tendentieus  is om, op basis  van de vaak fragmentarische 

gegevens over het verleden, tot een brede interpretatie te komen. En dan kan de blik van een 

‘outsider’, bijvoorbeeld iemand uit een andere discipline, maken dat drempels minder hoog 

zijn dan ze lijken.  

Om meer nadruk te leggen op de historische specificiteit heb ik het idee van Kommunalismus 

van Peter Blickle meegenomen als het gaat om de bestudering van een bredere groep burgers 

die bij het stadsbestuur waren betrokken. De ideeën van Blickle sluiten beter aan bij de 

historische wereld.12 Blickle ziet in de periode van 1300 tot 1800 in lokale gemeenschappen 

een ontwikkeling vanuit het feodalisme naar een bestuurlijke en politieke autonomie, het 

Kommunalismus. Deze ontwikkeling constateert Blickle vooral voor de Duitstalige gebieden. 

Maar ook in de aangrenzende streken was een met Kommunalismus vergelijkbare 

ontwikkeling, waarbij Groningen in de periode tot 1600 duidelijke binding had met het 

Duitstalige gebied. Daarbij heeft Blickle meer aandacht voor conflicten dan Putnam. Als 

verklaringsmodel voor historische conflicten combineert Blickle de bredere betrokkenheid 

van burgers bij het bestuur met bijvoorbeeld oproeren van gilden. In het laatste hoofdstuk 

zijn de gildeoproeren bekeken vanuit dit perspectief van Kommunalismus. 

Veel mensen hebben bijgedragen aan dit onderzoeksavontuur en al deze mensen wil ik 

hartelijk danken. Het onderzoek was ik nooit begonnen zonder Arend Huussen en Dieneke 

Hempenius. Op 30 juni 1992 wist ik tijdens een sollicitatiegesprek op de derde verdieping 

van het Harmoniecomplex hen ervan te overtuigen dat ik de beste kandidaat was voor dit 

onderzoek. Ik denk dat ze daar later wel eens aan hebben getwijfeld, maar dat het wat langer 

geduurd heeft dan de bedoeling is niet aan hen te wijten. Ook toen ik de universiteit al lang 

de rug had toegekeerd bleef Arend hoopvol begeleiden en zonder de paleografie en 

archivistieklessen van Dieneke aan de keukentafel in Bedum was het zeventiende eeuwse 

archiefmateriaal voor mij onbegrijpelijk gebleven. In die eerste periode heb ik bij het 

                                                           
11 Nijhof, Erik, recensie van Broersma, D., Het wonderland achter de horizon. Groninger regionaal besef in 
nationaal verband 1903-1963 ( Assen, 2005,) in: BMGN, 122 1 (2007). 
12 Blickle, Peter, Deutsche Untertanen: ein Widerspruch (München, 1981) Blickle, Peter, Kommunalismus: 
Begriffsbildung in heuristischer Absicht in: Blickle, Peter, (ed.), Landgemeinde un Stadtgemeinde in Mitteleuropa: 
Ein structureller Vergleich (Munchen, 1991) 5-38  
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verzamelen en bewerken van materiaal veel gehad aan de hulp van de medewerkers van de 

Universiteits Bibliotheek, het Gemeente Archief Groningen in de Viaductstraat en het 

Rijksarchief aan de Sint Jansstraat en van Willem Doornbos, George Welling, Ellen Bakker 

en Cor de Waaij.  

Met de aanstelling als docente Informatica aan de Hanze hogeschool en de opkomst van het 

onderzoek aan het HBO kreeg het onderzoek een nieuwe impuls– want wat is nu een mooier 

voorbeeld van applied research en valorisatie dan een onderzoek naar de elite van Groningen 

in de zeventiende eeuw? Lector Hugo Velthuijsen geloofde hierin en zag altijd 

mogelijkheden. De Hanzehogeschool subsidieerde mijn onderzoek en vooral leidinggevende 

Anke Carter, en later Trijnie Faber en Jorien Helmink zorgden voor de praktische inbedding. 

Studenten en collega’s van de Hanzehogeschool zorgden voor een inspirerende en nuchtere 

sfeer en samen met de Griekse student Nikos Nikolaidis maakte ik de eerste verkennende 

netwerkanalyses. Van bijzondere waarde is bedrijfsarts Nicole Lemmers geweest, omdat ze 

me altijd heeft gesteund in mijn wens gewoon werknemer te willen zijn. 

Het onderzoek is een beetje buiten de academische wereld tot stand gekomen, vandaar ook 

de aanduiding buitenpromovendus denk ik. Gedurende het onderzoek zijn Maarten 

Duijvendak en Klaas van Berkel mijn edges met de historische universitaire wereld geweest. 

Maarten was als docent Economische en Sociale Geschiedenis begeleider van mijn 

afstudeerscriptie en nam later als hoogleraar ESG de taken als promotor van Arend Huussen 

over. Ik had me geen betere promotor kunnen wensen. Ook Klaas heeft de afgelopen 

drieëntwintig jaar met kopjes koffie, glaasjes wijn en opbeurende mailtjes geprobeerd de 

koers af en toe ook richting promotie te houden en het is vooral dankzij hem dat ik niet ergens 

onderweg de handdoek definitief in de ring heb gegooid vanwege mijn allergie voor ijdele 

prutserigheid. Afijn, het is een wonder dat Maarten afgelopen najaar de goedkeuring van de 

co-promotor en leesclub had. Zowel co-promotor, Raingard Esser, als de leden van de 

leescommissie, Yme Kuiper, Marjolein ’t Hart en Griet Vermeesch, dank ik voor hun werk 

en commentaren. 

Voor dit onderzoek is mijn eigen netwerk belangrijker geweest dan de netwerken van Willem 

Tettema, Johan Horenken en Pieter Pott. Voor mijn interesse in geschiedenis dank ik mijn 

vader, Rinze Peterzon, gepensioneerd geschiedenisleraar en kenner van de geschiedenis van 

de Friese hoofdstad Beltsum. Helaas ziet hij mijn overloop naar Groningen als verraad – maar 

nu dit onderzoek is afgerond is er misschien wel tijd voor een Friese dimensie. Mijn Peter is 

IT-er en heeft niet zoveel met geschiedenis, maar hij heeft het stuk inmiddels vaker gelezen 

dan ikzelf en trouw alle rare fouten en verspringingen er uit gehaald. De tijd is nu gekomen 

dat er op vakantie met de Eifelland geen boeken over de Groninger geschiedenis meer op de 

campingtafel liggen! Tot slot bedank ik mijn drie kleine opstandelingen, mijn moedige 

schoolhaters, mijn strijders tegen intellectualiteit. Esther, Olaf en Inge, sinds jullie er zijn is 
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alles anders en door jullie verdrietige avonturen op school zie ik wat ik eerst niet zag: 

institutioneel onderwijs is een vorm van symbolisch geweld.13 Mijn beeld van wetenschap is 

daardoor mee geëvolueerd en nu denk ik dat wetenschap vooral is: iets bekijken op een andere 

manier. En echt, daar hoef je helemaal niet geleerd voor te zijn!   

  

                                                           
13 Pierre Bourdieu en Jean Claude Passeron, Reproduction in Education, Society and Culture (Londen, 1990), 
vooral boek 1. Foundations of a theory of Symbolic Violence. 
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Inleiding 
 

 ‘Having lately seen the State of the United Provinces, after a prodigious Growth in Riches, 

Beauty, Extent of Commerce, and Number of Inhabitants, arriv’d at length to such a height 

[…] as made hem the Envy of Some, the Fear of others, and the Wonder of all their 

Neighbours’, schreef Sir William Temple in 1668.14 Van die geschetste eenheid was er een 

eeuw eerder nog geen sprake, de Verenigde Provinciën maakten toen nog deel uit van het 

Habsburgse rijk van Filips II en de eerste contouren van een eigen staat begonnen zich pas af 

te tekenen toen in 1581 acht gewesten zich onafhankelijk van Philips II verklaarden door het 

opstellen van het Plakkaat van Verlatinghe.15 In de motivatie voor hun opstandige daad 

grepen de acht gewesten terug op middeleeuwse privileges die hun landsheer Philips II 

geschonden zou hebben.16 Niet alle gebieden en steden die in de zeventiende eeuw tot de 

Verenigde Provinciën hoorden hadden zich vrijwillig aangesloten bij de opstandige 

gewesten. De in het noordoosten gelegen stad Groningen bijvoorbeeld werd pas in augustus 

1594, na een bloedige strijd van twee maanden, met de Unie van Nederlandse provinciën 

verenigd.17 

Voor de stad Groningen was het een gedwongen vereniging en het hierop volgende proces 

van integratie illustreert een aantal aspecten van de vorming van vroegmoderne staten. De 

zeventiende-eeuwse Republiek is een geliefd onderwerp als het gaat om vroegmoderne 

staatsvorming. Elementen van bovenlokaal bestuur, oorlogsvoering en bureaucratisering zijn 

duidelijk aanwezig in de Republiek en deze aspecten worden in de historiografie naar voren 

gebracht.18 Al in de tijd van de Bourgondische en Habsburgse machthebbers was er in de 

Lage Landen een op centralisatie gerichte vorm van bureaucratie ontstaan. De verdere 

vorming van de Republiek stond in het teken van de oorlog tegen Philips II waarvoor de 

                                                           
14 Sir Wiliam Temple, Observations upon the United Provinces of the Netherlands (1678) 7th edition (Londen, 
1705) preface 
https://books.google.nl/books?id=Y4o6AAAAcAAJ&pg=PP11&lpg=PP11&dq=The+United+Provinces+are+the+env
y+of&source=bl&ots=k6yQmdIopD&sig=CWqMbbWRiENISUS5vhz3a5Xxdco&hl=nl&sa=X&ei=wDy6VJrrMsL87Aa
Mz4EQ&ved=0CDkQ6AEwAw#v=onepage&q=The%20United%20Provinces%20are%20the%20envy%20of&f=false 
(17-1-2015) 
15 De acht gewesten waren: Brabant, Gelre, Vlaanderen, Holland, Zeeland, Friesland, Mechelen en Utrecht.  
16 De volledige tekst van de Acte is te vinden op: https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/verlating.html 
(17-1-2015) en met Engelse vertaling te vinden op de website van de universiteit van Groningen: 
http://www.let.rug.nl/usa/documents/before-1600/plakkaat-van-verlatinghe-1581-july-26.php (17-1-2015) 
17 Zie over het beleg: Broek, van den, Jan, Het beleg van Groningen, mei –juli 1594 in: Boekholt, P.Th.F.M. e.a. 
(eds) Rondom de Reductie, Vierhonderd jaar provincie Groningen (Assen, 1994) 9-44  
18 Adams, Julia, The Familial State, Ruling Families and Merchant Capitalism in Early Modern Europe (New York 
2005), Israel, Jonathan, The Dutch Republic, Its Rise, Greatness, and Fall (Oxford 1995), Prak, Maarten, Gouden 
Eeuw, Het raadsel van de Republiek (Nijmegen 2002), Price, J.L., Holland and the Dutch Republc in the 
Seventeenth Century. The Politis of Particularism (Oxford 1994), Tracy, James D., The Founding of the Dutch 
Republic: War, Finance and Politics in Holland, 1572-1588 (Oxford 2008). 

https://books.google.nl/books?id=Y4o6AAAAcAAJ&pg=PP11&lpg=PP11&dq=The+United+Provinces+are+the+envy+of&source=bl&ots=k6yQmdIopD&sig=CWqMbbWRiENISUS5vhz3a5Xxdco&hl=nl&sa=X&ei=wDy6VJrrMsL87AaMz4EQ&ved=0CDkQ6AEwAw#v=onepage&q=The%20United%20Provinces%20are%20the%20envy%20of&f=false
https://books.google.nl/books?id=Y4o6AAAAcAAJ&pg=PP11&lpg=PP11&dq=The+United+Provinces+are+the+envy+of&source=bl&ots=k6yQmdIopD&sig=CWqMbbWRiENISUS5vhz3a5Xxdco&hl=nl&sa=X&ei=wDy6VJrrMsL87AaMz4EQ&ved=0CDkQ6AEwAw#v=onepage&q=The%20United%20Provinces%20are%20the%20envy%20of&f=false
https://books.google.nl/books?id=Y4o6AAAAcAAJ&pg=PP11&lpg=PP11&dq=The+United+Provinces+are+the+envy+of&source=bl&ots=k6yQmdIopD&sig=CWqMbbWRiENISUS5vhz3a5Xxdco&hl=nl&sa=X&ei=wDy6VJrrMsL87AaMz4EQ&ved=0CDkQ6AEwAw#v=onepage&q=The%20United%20Provinces%20are%20the%20envy%20of&f=false
https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/verlating.html
http://www.let.rug.nl/usa/documents/before-1600/plakkaat-van-verlatinghe-1581-july-26.php
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nodige middelen moesten worden verworven. Ook daarvoor was verdere bureaucratisering 

noodzakelijk, maar omdat het accent niet voor alle gewesten en steden op het bestrijden van 

de Spaanse vijand lag, maar – zoals in Groningen - op het behouden van in de middeleeuwen 

verworven particularistische vrijheden, werd die bureaucratie een bijzondere mix van 

instellingen op allerlei niveaus. De macht lag niet noodzakelijk op het centrale niveau en de 

elites die de centrale instellingen bestuurden hadden vaak een lokale machtsbasis.19 

 

Casus: De stad Groningen en de Republiek 

 

Gedurende de middeleeuwen was Groningen vooral op de Duitstalige gebieden georiënteerd 

en onderhield relaties met Duitse vorsten, met Noord Duitsland en Oost Friesland.20 Formeel 

viel de stad onder de bisschop van Utrecht, maar in de praktijk was ze weinig verantwoording 

verschuldigd aan een heer. In 1536 kwam de stad onder heerschappij van Karel V en de stad 

ging horen tot de zeventien Nederlandse gewesten van het Bourgondische rijk. De keizer had 

een stadhouder benoemd voor het bestuur, maar die had voor de dagelijkse leiding een 

luitenant aangesteld, waardoor de afstand tussen stad en keizer vrij groot was. In de praktijk 

gingen de stadsbestuurders dan ook hun eigen gang. Ze voelden zich niet verplicht 

verantwoording af te leggen aan de luitenant. Plakkaten uit Brussel werden alleen 

afgekondigd als het in lijn was met de opvattingen van het stadsbestuur en niet uit naam van 

de koning, maar uit naam van burgemeesters en raad.21  

Op het moment dat de acht gewesten zich afscheidden van Philips II was de stad Groningen 

meer geïnteresseerd in haar eigen conflict met de Ommelanden dan in de perikelen van de 

Opstand. De stad had in de zestiende eeuw haar greep op de Ommelanden versterkt door 

strenge naleving van het stapelrecht: alle Ommelander waren moesten eerst in de stad ter 

stapel worden gebracht. De Ommelanders bestreden dit en Stad en Ommeland stonden hierin 

lijnrecht tegenover elkaar. De stad had aan het begin van de Opstand daarom niet zozeer 

problemen met landvoogdes Margaretha, maar vooral met de Ommelanden. Ook waren er 

nauwelijks godsdiensttegenstellingen. Het bloedplakkaat uit 1550, waarin allerlei vormen 

van ketterij met de dood werden bestraft, werd door de stad niet afgekondigd. Toen er 

hagenpreken werden gehouden dacht het stadsbestuur dit pragmatisch op te lossen door de 

Broerkerk te laten inrichten voor de Calvinisten, die daartoe werd ontdaan van beelden. Deze 

                                                           
19 Hierin wordt ook de historische basis voor de hedendaagse overlegcultuur gevonden, waar steeds meer 
aandacht voor is. Zie bijvoorbeeld: Prak, Maarten en Zanden, Jan Luiten van, Nederland en het poldermodel. De 
economische en sociale geschiedenis van Nederland 1000 -2000 (Amsterdam, 2013) 
20 Bos, P.G., Het Groningsche gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594 (Groningen, 1904)  
21 Formsma, W.J., De landsheerlijk periode in Formsma, W.J. (red), Historie van Groningen, Stad en Land 
(Groningen 1976) 173-206 p 184 
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handelswijze werd door Margaretha niet gewaardeerd en ze stuurde een garnizoen van 1200 

soldaten naar de stad.22  

Gedurende de Opstand bepaalden de eigen lokale en regionale problemen van de stad haar 

partijkeuze. Vooral het overwicht over de Ommelanden speelde daarbij een rol. Het ging 

daarbij om economisch overwicht (het stapelrecht) maar ook om bestuurlijk-juridisch 

overwicht, zoals de hoofdmannenkamer die door de stad werd aangesteld maar recht sprak 

over de Ommelanden. Zowel de stad als de Ommelanden bepleitten bij de 

vertegenwoordigers van de Opstand hun zaak. Alexander Farnese zag in 1579 ook dat de stad 

eenvoudig de partij koos die haar in het conflict met de Ommelanden het meeste voordeel 

bracht en hij speelde hier handig op in.23 Van maart 1580 tot juli 1594 koos de stad in de 

Opstand de Spaanse zijde. Het was in 1594 voor de Groningers dan ook geen 

vanzelfsprekende situatie dat er een eenheid met de opstandige provinciën kwam. Johan 

Julsing, de Groninger stadssecretaris in 1594, gebruikte in zijn dagboeken regelmatig het 

begrip vaderland (patria), maar Jan van den Broek wijst er terecht op dat hij hiermee 

waarschijnlijk zijn Heimat, zijn geboortestreek, bedoelt en dat zoiets als Nederland hem 

vreemd was.24  

Dat er geen sprake was van een vaderland in meer nationalistische zin was in de zestiende 

eeuw algemeen gangbaar en niet specifiek voor Groningen. De betekenis van het woord 

patria was niet een natie, maar de plaats waar iemand is geboren.25 Anders dan natie heeft 

het woord patria een emotionele connotatie: het geeft blijk van een grote betrokkenheid en 

duidt niet alleen iemands geboortegrond aan, maar geeft ook de liefde hiervoor en de 

verplichtingen die met deze liefde samenhangen aan.26 Men voelde zich sterk verbonden met 

de geboortegrond en in de late zestiende eeuw was er in de Nederlanden nog niet zoiets als 

een gemeenschappelijke identiteit, en voor zover die aanwezig was bestond die uit een 

algemeen besef van privileges en vrijheden.27 Dat besef kon evengoed een verschil als 

gezamenlijkheid uitdrukken, want juist het besef van eigen privileges en vrijheden stond de 

                                                           
22 Bos, P.G., Gild- en stapelrecht tot reductie, p 264, Schroor, Meindert en Knottnerus, Otto, Verharding en 
verscherping, 1536-1568 in: Duijvendak, M.G.J., Feenstra, H., Hillenga, M. en Santing, C.G., Geschiedenis van 
Goningen II, Nieuwe Tijd (Zwolle, 2008) 71-105 
23 Schroor, M. en Knottnerus, O.S., V. De Opstand 1568-1594 in: Duijvendak, M.G.J., Feenstra, H., Hillenga, M. en 
Santing, C.G. (red.), Geschiedenis van Groningen II, Nieuwe Tijd (Zwolle 2008), 107- 151 124 
24 Broek, van den, Jan, Het geheime dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing, 1589-1594 (Assen, 
2006) 3-4 Broek, J.F.J. van den, Groningen een stad apart. Over het verleden van een eigenzinnige stad (1000-
1600) (Groningen, 2007) 40  
25 Duke, Alastair, In defence of the Common Fatherland. Patriotism and Liberty in the Low Countries 1555-1576. 
In: Stein, Robert and Pollman, Judith, Networks, Regions and Nations: Shaping Identities in the Low Countries 
1300-1600. Studies in Medieval and Reformation Traditions volume 149 (Leiden, 2009) 217-240.  
26 Stein, Robert, Introduction, in: Stein, Robert and Pollman, Judith, Networks, Regions and Nations: Shaping 
Identities in the Low Countries 1300-1600. Studies in Medieval and Reformation Traditions volume 149 (Leiden, 
2009) 1-18 
27 Duke, Alastair, In defence of the Common Fatherland. 
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vorming van een bovenlokale overheid in de weg. Het persoonlijke van het begrip vaderland 

komt ook naar voren in het dagboek van Julsing, waaruit blijkt dat de provincies in de 

Nederlanden hem aan de vooravond van de Reductie veel minder na staan dan zijn eigen 

geboortegrond. ‘Ons vaderland doet ons – niet zonder reden - walgen en vervult ons met 

weerzin. Dat ligt niet aan het land zelf, maar aan iets van de tweede orde. De woelingen van 

oorlogen hebben ons, in verscheidene episoden, nu al bijna een hele eeuw lang opgejaagd 

geteisterd. Ze hebben vele bloeiende provincies in de Nederlanden tot de ondergang gebracht 

en de boerenbevolking ervan op verschillende manieren, meestal gewelddadig, de dood in 

gejaagd’. 28 

Toen Groningen in 1594 bij de Republiek werd ingelijfd, lag het zwaartepunt van de 

Republiek in het westen, bij de provincies Holland, Zeeland en Utrecht. Het bestuur van de 

steden binnen de Republiek verschilde van gewest tot gewest en van plaats tot plaats. In de 

historiografie wordt een ideaaltypisch onderscheid gemaakt tussen een West-Nederlands 

model en een Oost-Nederlands model. Bij het West-Nederlandse model bestond de regering 

van steden uit een voor het leven benoemd college, de vroedschap. Hierbinnen was een klein 

orgaan belast met de wetgeving en rechtspraak van de stad: de magistraat. Alleen bij 

belangrijke besluiten werden de overige leden van de vroedschap geraadpleegd. De 

vroedschap vulde zichzelf aan door coöptatie. In het Oost-Nederlandse model waren twee 

afzonderlijke colleges die de stad bestuurden: de magistraat en de gezworene meente. De 

magistraat had de uitvoerende en rechtsprekende macht en de gezworene meente had een 

controlerende en assisterende taak. De gezworene meente was de vertegenwoordiging van de 

burgerij en ze had een belangrijke taak bij het kiezen van de magistraat. Jaarlijks of 

tweejaarlijks waren er verkiezingen, maar in de praktijk werden de afgetreden 

magistraatsleden herkozen waardoor hier ook sprake was van een min of meer permanent 

orgaan.29  

Toen de stad Groningen bij de Republiek kwam was het bestuur in handen van de 

burgemeesters en raad en de gezworene meente. Al direct bij de onderhandelingen over de 

overgave met de Staten Generaal kwam het verschil in bestuurscultuur tussen Groningen en 

het centrale gezag in het westen naar voren. De Staten Generaal wilden alleen onderhandelen 

met de burgemeesters en raad, maar het was voor de stad vanzelfsprekend dat de gezworene 

                                                           
28 Broek, van den, Jan, Het geheime dagboek 43 
29Gabriëls, A.J.C.M.,De heren als dienaren en de dienaren als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft 
van de achttiende eeuw (Leiden 1989) p 15-16. Dit idee van een Oost-Nederlands en een West-Nederlands 
bestuursmodel van Gabriëls is later uitgewerkt in: Prak, Maarten, ‘Verfassungsnorm und Verfassungsrealität in 
den Niederländischen Städten des späten 17. und 18. Jahrhunderts. Die Oligarchie in Amsterdam, 
Rotterdam,Deventer und Zutphen 1672/75‐1795’, in Wilfried Ehbrecht ed., Verwaltung und Politik 
in Städten Mitteleuropas. Beiträge zu Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit in altständischer 
Zeit (Keulen, 1994) 55‐84 
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meente de onderhandelingen over het Tractaat van Reductie zouden bijwonen.30 De 

commissarissen van de Staten Generaal hadden hier geen oren naar en zeiden: “Gij moet niet 

zo scrupoloes zijn, men muste neet altijt de gemeente soe veele laten wehten”.31  

Na de omwenteling in 1594 werd Willem Lodewijk benoemd tot stadhouder en gouverneur 

van de stad Groningen en Ommelanden. Hij kreeg de bevoegdheid om samen met stadhouder 

Maurits en de Raad van State voor de eerste keer de raad en de gezworene meente aan te 

stellen en om, zo lang de oorlog met Spanje duurde, uit de gezworene meente de vijf 

keurheren te benoemen die met de magistraatskeuze werden belast.32 De keurheren die met 

de keur voor de gezworenen werden belast werden buiten beschouwing gelaten – de Staten-

Generaal achtten deze blijkbaar van minder belang. Met het Tractaat van Reductie 

probeerden de Staten-Generaal de verwevenheid tussen bestuur en stedelijke samenleving te 

verminderen. Ze probeerden de macht van het stadsbestuur binnen een kleinere groep te 

houden dan tot dan toe in de stad de gewoonte was. Volgens het achttiende artikel van het 

Tractaat werden alle colleges die voorheen invloed hadden op de regering (zoals de oud raad 

en de gezworene meente, maar ook de gilden en hun bouwmeesters) uitgesloten van de 

regering. Volgens dit artikel had de gezworene meente dus geen deel meer aan de 

stadsregering. Dit leidde tot spanningen met het stadsbestuur, dat van mening was dat op 

grond van het derde artikel van het Tractaat, waarin de stad behoud van privileges was 

toegezegd, de gezworenen ook ná de Reductie bij de regering moesten worden betrokken.33  

Op 2 augustus 1594 begonnen Willem Lodewijk, Maurits en de Raad van State met de 

uitvoering van het vijfde artikel van het Tractaat. De oude burgemeesters en raadsleden 

werden uit hun functie gezet en vervangen door nieuwe, van wie de Staten Generaal wist dat 

ze anti-Spaans en gereformeerd waren. 34 Bij de traditionele verkiezingsdag op 8 februari 

1595, een half jaar later, dachten de Groningers dat de verkiezing van de nieuwe raadsleden 

                                                           
30 In het Tractaat stonden de condities voor overgave geformuleerd. De tekst is te vinden op: 
http://www.groningerarchieven.nl/historie/groningen-in-stukken/6-1594-tractaat-van-reductie/2-de-tekst-van-
het-tractaat-van-reductie-2 (23-1-2015) 
31 Bos, P.G., ‘Het Groningsche gild- en stapelrecht na de Reductie in 1594’ in: Historische Avonden II (Groningen 
1907) 200-448. p334 
32 Wiersum, E., De gedwongen vereeniging van Stad en Lande in 1594 (Groningen, 1898). p 21 
33 Tractaat van Reductie (zie voetnoot 10) artikel 3 (“Item sullen die van Groeninghen sauff rechts ende onvercort 
zijn ende blijven in alle hun privilegiën, liberteijten, rechten ende vrijheyden” ) en 18 (“Item sal de 
stadtsregieringe bestaen bij de magistraet, des wordt verstaen dat die magistraet ende geswooren gemeente 
voor dese reijse bij zijne Excellencie ende Genade met advijs van den Raede van State sal wordden gestelt ende 
dat voortsaen de verkiesinge van de magistraet zal geschieden volgens het oude gebruijck, mitz dat in de plaetse 
van het uutdeelen van de boonen zijne Genade als Stadthouder vijff van de XXIIII gezworen gemeente sal 
moeghen eligeren, die alsdan zullen procederen tot verkiesinge van de magistraet volgens den ouden gebruijck 
ende dit geduijrende dese oorloghe”). 
34Groninger Archieven (verder GrA) Toegang 835, Handschriften in folio Register Feith 1003-1984. inv.nr. 190a1, 
Regeringsboek van Stad en Lande. Lijst van de ambtenaren van de stad Groningen van 1578-1783 en die van de 
Ommelanden en provincie van 1595-1783).  

http://www.groningerarchieven.nl/historie/groningen-in-stukken/6-1594-tractaat-van-reductie/2-de-tekst-van-het-tractaat-van-reductie-2
http://www.groningerarchieven.nl/historie/groningen-in-stukken/6-1594-tractaat-van-reductie/2-de-tekst-van-het-tractaat-van-reductie-2
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weer op dezelfde manier zou gaan: uit de gezworenen zouden vijf keurheren worden geloot 

die de vervangers voor de afgaande raadsheren zouden kiezen. Stadhouder Willem Lodewijk 

besloot, echter op aandringen van de Staten Generaal, dat de burgemeesters, raadsleden en 

gezworenen nog een jaar bleven zitten. Het jaar daarop (in 1596) wees Willem Lodewijk de 

vijf gezworenen aan die de raadleden zouden kiezen. Ook de 24 gezworenen werden in 1594 

door de stadhouder benoemd en bleven het jaar daarna nog een jaar aan. Daarna verliep de 

verkiezing van de keurheren die de gezworenen kozen volgens de tradities: de gezworenen 

die de zwarte bonen uit de hoed namen deden de keur voor de gezworenen.35 De keurheren 

die de raadsheren kozen werden door de stadhouder aangewezen. 

De eenheid tussen stadsbestuur en Republiek werd direct op de proef gesteld. Volgens het 

negende artikel uit het Tractaat zou het gewest Stad en Lande bijdragen aan de generale 

middelen waaruit vooral de strijd tegen de Spaanse vijand werd gefinancierd (de 

fortificatiegelden).36 Stad en Ommeland waren het er over eens dat deze bijdrage zo laag 

mogelijk moest zijn. Ze stuurden een groot aantal rekesten naar de Staten Generaal met als 

doel hen ervan te overtuigen dat ze zich met weinig tevreden moest stellen omdat de provincie 

de weinige middelen eerst voor eigen gebruik nodig had.37 Stad en Lande en de Generaliteit 

werden het samen niet eens over de hoogte van de bijdrage. Ze lieten de beslissing 

uiteindelijk over aan de stadhouders Maurits en Willem Lodewijk, maar toen die met een 

voorstel kwamen keurden Stad en Lande dit ook niet goed. Ze bleven zich bij de Staten 

Generaal beklagen over de hoogte van de bijdrage.38 

Dat de bijdrage aan de Staten Generaal laag moest zijn, daar waren Stad en Lande het wel 

over eens, maar hoe de generaliteitslasten tussen Stad en Lande onderling moest worden 

verdeeld, daarover verschilden zij. De stad wilde jaartaxen of hoorngelden, waardoor het 

platteland zwaarder zou worden belast. De Ommelanden wilden een belasting op huren of 

opbrengsten van alle onroerende goederen: hierdoor zou de stad zwaarder worden belast. De 

Ommelanden vonden steun voor hun voorstel bij de Staten Generaal. De stad kon zich hier 

niet in vinden en uiteindelijk gebeurde de verpachting onder druk - de stadhouder bracht 

soldaten in het geweer en de Oosterstraat en Grote Markt werden bezet. De stad sloot daarop 

het wijnhuis, waar traditioneel de verpachting plaatsvond. Daarop gingen de Ommelander 

                                                           
35 Wiersum, De gedwongen vereeniging, p74 
36 Tractaat van Reductie (voetnoot 10) artikel 9: ‘Dat die stadt Groeninghen mette Ommelanden zullen int 
inwilligen der generale middelen ende contributiën tot stuer van de gemeene zake hen conformeren ende gelijck 
maken nae advenant van andere contribuerende provinciën’ zie ook: Wichers, H.L., Verklaring van het Tractaat 
van de reductie der stadt Groningen aan de Unie van Utrecht.(Groningen 1794) 
37 Reyd, E. van., Historie der Nederlantscher oorlogen begin ende voortganck tot den jaer 1601 (Leeuwarden, 
1650) p 415 
38 Nederland in vroeger tijd. Deel XXIII Groningen (Zaltbommel 1966) 23. Dit is de herdruk van de Tegenwoordige 
Staat der Vereenigde Nederlanden uit 1793. Een anonieme uitgave, maar de Groningse delen zijn vrijwel zeker 
geschreven door de rentmeester van de stadsvenen Albert Jan de Sitter p25 
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gedeputeerden zelfstandig over tot verpachting. De stad kon dit niet tegenhouden, maar gaf 

aan dat dit wat haar betrof eenmalig was en dat er geen verpachting meer zou plaatsvinden 

voordat ze door beide leden van het gewest was toegestaan. 

Men werd het niet eens over de hoogte van de bijdrage en over de verdeling van de 

belastingdruk, ook werd men het niet eens over de bestemming van het geld. Al in november 

1598 waren Stad en Ommeland het er over eens geworden dat men er samen bij de Staten-

Generaal op zou aandringen dat ze zelf mochten beschikken over de besteding van de door 

hen opgebrachte fortificatiegelden: de helft zou voor de stad zijn en de helft voor de 

Ommelanden. Dus toen de gedwongen verpachting had plaatsgevonden en het geld binnen 

was, stonden burgemeesters en raad bij gedeputeerden op de stoep om de helft van het geld 

(ongeveer 6000 gulden) te innen. Het geld moest volgens hun terstond betaald worden omdat 

de dreiging van de vijand nu groot was. De stad had daarbij eerder de dreiging van de staatse 

troepen die in en rond de stad gelegerd waren in gedachten dan de Spaanse vijand.39 Binnen 

het college van gedeputeerden ontstond nu onenigheid over de interpretatie van de afspraken 

over het geld. 

Over het conflict werd een vergadering belegd tussen het stadbestuur en de gedeputeerden. 

Het stadsbestuur nodigde daar als vanouds ook de oud-raad, de taalmannen en de gezworenen 

bij uit. De stad hield vol dat ze de baas was over stadsgelegenheden: “om datt sij de 

souveraine magistraet van deser Stadt waeren ende datt daeromme geemants buten offte 

sonder haere advys ende consent sich mochte anmatigen eenige saeken concernerende de 

hoicheyt der vorsz Stadt, gelyck als wasz de verpachtinge vande middelen in der Stadt 

vallende”.40 In de zaak over de 6000 gulden kreeg de stad gelijk van de stadhouder, op 

voorwaarde dat ze de verpachting niet meer zouden bemoeilijken. Maar de stad bleef moeilijk 

doen over de verpachting en nam zelfs de pachters van de gedeputeerden gevangen. Hierop 

escaleerde de zaak.  

 In februari 1600 legerde de Staten Generaal troepen in de stad en ook de wateren rond de 

stad werden afgesloten door oorlogsschepen. Toen de stad niet toegaf aan de druk werd de 

burgerij ontwapend en aan ten zuiden van de stad werd een dwangkasteel gebouwd. 

Burgemeester Joachim Alting, raadsheer Joost van Cleve en syndicus Hoeflin de la Faillerie 

werden door de Staten Generaal als de kern van het verzet beschouwd en moesten zich in 

Den Haag komen verantwoorden. Ze werden in Den Haag gegijzeld omdat hun aanwezigheid 

in Groningen schadelijk werd geacht. De stad beklaagde zich over haar behandeling – die 

was strijdig met de vrijheid “één dier twee groote pilaren waarop het Nederlandsch verbond 

rustede, vermids geen kasteel in eene vrije plaats geduld wierd; en hoe Groningen zulks reeds 

tweemaal in tijden van overheersing had ondervonden, maar waarom die ook telkens bij het 

                                                           
39 Wiersum, De gedwongen vereeniging p145  
40 Ibidem p151  
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opgaan eener vrijere zon weder waaren afgebroken. En dit had ook de ingezeetenen van de 

Vorsten afkeerig, en derzelver heerschappy niet bestendiger gemaakt”.41 De Staten Generaal 

meenden in haar recht te staan omdat de stad door opruiing van “twistgierige, 

heerschzuchtige en Spaanschgezinde menschen weder de oude gang was 

begonnen”.42Stadhouder Willem Lodewijk had wel begrip voor de situatie en wees de Staten 

Generaal op de armoede in de provincie die “gants notoir ende handtastelic “ was.43 Het hielp 

niet en de achterstallige gelden werden met geweld ingevorderd. 

Na dit militaire ingrijpen namen de Staten Generaal verdere maatregelen om haar positie in 

de stad te verstevigen. Deze maatregelen richtten zich voornamelijk op het uitsluiten van de 

brede burgerij van de stadsregering. Traditioneel werd de keuze van de nieuwe gezworenen 

en raadsheren gedaan door loting. Via het lot werden de gezworenen aangewezen die de keur 

moesten doen: de 24 gezworenen namen hiertoe een boon uit een afgedekte hoed. Na 1594 

werden de gezworenen die de raadsheren kozen aangewezen door de stadhouder, maar de 

gezworenen die de nieuwe gezworenen kozen werden op traditionele wijze via het lot 

aangewezen. In januari 1601 besloot de Staten-Generaal dat ook deze keurheren die de 

gezworenen kozen door de stadhouder moesten worden benoemd. Verder mochten de 

gezworenen alleen vergaderen na toestemming van de raad. Ze mochten de raad niet tegen 

werken, maar moesten de besluiten van de raad bekrachtigen. Ook de gilden moesten het 

ontgelden. Na 1601 mochten de bouwmeesters, olderlieden en hovelingen van de gilden niet 

meer betrokken worden bij het stadsbestuur en na 1605 was het zelfs niet meer mogelijk om 

tegelijk lid te zijn van een gilde en lid te zijn van de raad.44 De in Den Haag gevangen 

genomen Joachim Alting en de hoogbejaarde Raadsheer Joost van Cleve bleven tot maart 

1601 in gijzeling en mochten daarna niet meer in het stadsbestuur worden gekozen. 

Uit deze gebeurtenissen in de periode vlak na de Reductie blijkt dat de onderlinge verschillen 

binnen de Republiek nog groot waren en komt naar voren dat de Staten-Generaal nog weinig 

affiniteit had met de mensen en tradities van de stad. Niet alleen passeerden ze regelmatig de 

gezworenen en de vertegenwoordigers van de gilden bij belangrijke onderhandelmomenten, 

ook hadden ze blijkbaar weinig zicht op wie de “getrouwen” aan de Unie waren. In 1594 was 

de hele raad omgezet en de katholieke, Spaansgezinde bestuurders waren vervangen door 

bestuurders die trouw waren aan de Opstand. In dit licht is het wel vreemd dat dezelfde 

bestuurders zich al in 1595 verzetten tegen de sententies van de Staten Generaal. Ook één 

van de grote leiders van het verzet, burgemeester Joachim Alting, was in 1594 als getrouw 

aan de Staten Generaal benoemd.  

                                                           
41 Stadsresoluties april 1600 geciteerd in: Tegenwoordige Staat p21 
42 Resoluties Staten Generaal mei 1600 geciteerd in Tegenwoordige Staat p22 
43 Wiersum, De gedwongen vereeniging p159 
44 Bos, Aanteekeningen p136 en Tegenwoordige Staat p25 
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Wie meer affiniteit had gekregen met de stad was stadhouder Willem Lodewijk. Ook hij 

stond niet achter de maatregelen van de Staten-Generaal, maar hij kon er weinig aan doen.45 

Hij was belast met de maatregelen en het lijkt erop dat hij in de uitvoering de soepelheid had 

die nodig was om in de stad enig draagvalk voor de Staten-Generaal te creëren. In zijn keuze 

van het stadsbestuur zocht hij steeds naar mensen die ook binnen de stad vertrouwen hadden. 

Dat was in 1594 gelukt vanuit het oogpunt van de stad, maar vanuit het oogpunt van de 

Staten-Generaal had hij een ongelukkige hand van kiezen gehad. In 1594 kon dat nog 

onwetendheid zijn geweest van Willem Lodewijk, maar in 1600 was deze onwetendheid er 

niet meer en koos Willem Lodewijk bewust voor personen die in de stad goed lagen, en van 

wie bekend was dat ze de belangen van de Staten-Generaal van minder gewicht vonden. In 

de periode direct na 1600 ging Willem Lodewijk nog voorzichtig te werk, maar al snel hield 

hij zich bij het aanwijzen van de keurheren niet aan de regels en negeerde de traditionele 

voorschriften. Hij koos dan keurheren die niet in de gezworene meente zaten en dus niet 

gerechtigd waren tot de keur. De stadsbestuurders kozen dan als oplossing om de verkiezing 

weer op traditionele wijze via de bonen en de hoed te laten verlopen. De stadhouder maakte 

hier geen bezwaar tegen en zo was de stadhouder formeel degene die de keur deed maar 

feitelijk koos de stad zelf. In 1607 zaten in het stadsbestuur weer precies dezelfde personen 

als die in 1600 in het stadsbestuur zaten, ook Joachim Alting – die tot de leiders van het 

verzet hoorde en door de Staten -Generaal in Den Haag was gegijzeld, bleef tot zijn overlijden 

in 1625 burgemeester.46 

 

Elites en staatsvorming: de literatuur 

 

Veel beschouwingen over staatsvorming gaan uit van een ongelijke relatie tussen centrale 

overheid en de periferie. Volgens deze visie namen de Staten Generaal de macht over in de 

stad Groningen en verloor Groningen haar zelfstandigheid en droeg haar gezag over aan het 

centraal gezag. Een uitgangspunt hierbij is het idee dat de totale hoeveelheid macht en 

autoriteit binnen een staat vast staat en dat de afnemende macht van de één ten koste gaat van 

de ander: dat wil zeggen: als de macht van het centrum toeneemt, neemt de macht van de 

periferie af. Met de integratie binnen de Republiek zou de zelfstandigheid van de stad 

Groningen zijn afgenomen en de macht van het centrale gezag – de Staten Generaal – zijn 

toegenomen. 

                                                           
45 Tegenwoordige Staat p26 en Emmius, Ubbo, Friesland tussen Eems en Lauwers en de stad Groningen. Vertaling 
P. Schoonbeeg (Groningen 1989)  
46 GrA Toegang 835 inv.nr. 190a1, Regeringsboek 
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Recent onderzoek laat zien dat dit niet altijd zo hoeft te zijn, maar dat het ook mogelijk is dat 

het centrum en de periferie elkaar versterkten. Het centrum kreeg bijvoorbeeld meer 

juridische en administratieve macht, terwijl in de periferie de institutionele en corporatieve 

vrijheden uit de middeleeuwen werden versterkt. Dit lijkt in Groningen na 1594 het geval te 

zijn. De corporatieve organisaties uit de middeleeuwen vormen in deze visie niet de 

voorboden van de politieke en constitutionele orde van de moderne staat, maar juist een 

kenmerkende karakteristiek van de vroeg moderne staat. “Collectivities whose privileges and 

liberties were rooted in old feudal grants, corporations of professions and occupations, 

territories with fiscal, juridicial and even political immunities have now been placed at the 

center stage of political development from 15th to 18th centuries”.47  

De Staten Generaal richtten zich na de inname van de stad op het benoemen van bestuurders 

in de belangrijke stedelijke organen zoals de burgemeesters en raad en later ook de 

gezworenen. Deze bestuurlijke elites krijgen bij veel theorieën over staatsvorming een 

belangrijke rol toebedeeld, bijvoorbeeld bij theorieën over staatsvorming van onderaf en 

binnenuit. Deze theorieën leggen minder de nadruk op de vorming van de staat vanuit het 

perspectief van de centrale bestuursorganen die tot ontwikkeling kwamen door 

belastingheffing van de centrale overheid en meer de nadruk op de eigenheid van de 

historisch gevormde lokale instellingen.48 Staten werden niet alleen gevormd door druk van 

buitenaf (zoals oorlogen), centralisatie en institutionalisering, maar vooral door sociale 

processen in de gemeenschap. Binnen deze meer lokale benadering van staatsvorming passen 

de ideeën van Peter Blickle over Kommunalismus en gedachten over civic culture en sociaal 

kapitaal in het vroegmoderne Europa van Robert Putnam.  

In sociaal-historische benaderingen over staatsvorming spelen elites een belangrijke rol. 

Deze sociaal-historische benaderingen zijn globaal in twee stromingen te verdelen: een neo 

-Marxistische benadering, waarbij de macht over de productiemiddelen de belangrijkste 

kracht is en een institutionalistische benaderingen waarbij militaire competitie en 

expansiedrift de belangrijkste krachten achter de vorming van moderne staten zijn.49 De rol 

van elites bij de neo-Marxistische benadering ligt bij de opkomst van een machtige 

koopmannenstand in die zich verbond met de oude adel waardoor een enorme accumulatie 

van kapitaal ontstond. De rol van elites bij de institutionalistische benadering ligt bij het 

ontstaan van bureaucratische instituties als gevolg van oorlogsvoering, waarbij elites de 

posities binnen deze instituties bekleedden. Voorbeelden van de neo-Marxistische 

                                                           
47 Antonio Molho, ‘The State and Public Finance. A Hypothesis Based on the History of Late Medieval Florence’ in: 
Julius Kirschner (ed.), The Origins of the State in Italy (Chicago, 1995) p 97-135 p 101. 
48 Hindle, Steve, The State and Social Change in Early Modern England c. 1550-1640 (New York 2000) p236 
geciteerd in: Blockmans, Wim, Holenstein, André en Mathieu, Jon, (eds.) Empowering Interactions: Political 
Cultures and the Emergence of the State in Europe, 1300-1900 (Surrey, 2009) p19 
49 Gorski, Philip S., Calvinism and State-Formation in Early Modern Europe, in: Steinmetz, George (ed) 
State/Culture State-Formation after the Cultural turn (New York 1999) p150 
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benadering zijn Perry Anderson’s Lineages of the Absolutist state en Immanuel Wallerstein’s 

The Modern World System. Voorbeelden van de institutionalistische benadering zijn Brian 

Downing’s The Military Revolution and Political Change en Charles Tilly’s Coercion, 

Capital, and European States.50  

In de benadering van Anderson waren de elites van belang voor de vorming van 

absolutistische staten. Gedurende de late middeleeuwen nam de macht van de adel af doordat 

het platteland overbevolkt raakte en de bevolking naar de steden trok. In de steden werden 

door de toenemende handel de koopmannen steeds machtiger. Om de macht te behouden 

ging de adel samen met de vorsten samenwerken tegen de boeren en kooplieden. Zo 

ontstonden de nieuwe monarchieën.51 In de Republiek deed zich iets anders voor, de adel 

ging juist samenwerken met de stedelijke burgerij tegen de vorst, Philips II. Ook Wallerstein 

zag in de toegenomen handel een oorzaak van de vorming van staten. Hij maakte een 

onderscheid tussen economisch ontwikkelde en minder economisch ontwikkelde gebieden 

en in de economisch ontwikkelde gebieden ontstonden sterke staten die de belangen van de 

koopmansklasse dienden. In de Republiek waren de handelsbelangen van de elite op een 

dergelijke wijze sterk verweven met het bestuur van de staat.52 

In de meer institutionalistische benaderingen van staatsvorming ligt het accent meer op 

oorlogsvoering en de gevolgen daarvan voor de bureaucratie. Brian Downing ziet een 

keerpunt in de militaire revolutie van de zeventiende eeuw waardoor een enorme fiscale druk 

op de moderne heersers kwam te staan. Het gevolg was dat de representatieve instituties uit 

de middeleeuwen werden vervangen door een door de vorst gecontroleerde centrale 

bureaucratie. Downing noemt dit “military-bureaucratic absolutism”.53 In de Republiek was 

een dergelijk militair-bureaucratisch absolutisme minder aan de orde en voor de verklaring 

van de vorming van de Republiek vonden historici meer aansluiting bij de ideeën van Charles 

Tilly.54 Tilly zocht de verklaring voor verschillen in staatsvorming in de combinatie van 

militaire competitie en economische ontwikkeling. In economisch ontwikkelde gebieden 

waren middelen voldoende en heersers konden gebruik maken van deze middelen door 

afspraken te maken met de kapitalisten (de eigenaars van deze middelen). Volgens Tilly was 

de Republiek wél in staat om middelen te verwerven door samenwerking met de elites, maar 

                                                           
50 Anderson, Perry, Lineages of the Absolutist State ( Londen 1979), Wallerstein, I.M., The Modern World System 
(New York 1974), Downing, Brian M., The military revolution and political change : origins of democracy and 
autocracy in early modern Europe (Princeton, 1992) Tilly, Charles, Coercion, Capital, and European States 
(Cambridge 1990). 
51 Gorski, Calvinism p151 
52 Adams, Familial State.  
53 Gorski, Calvinism p153 
54 Bijvoorbeeld:’t Hart, Marjolein C., The Making of a Bourgeois State. War, politics and finance during the Dutch 
Revolt (Manchester 1993). Vermeesch, Griet, Oorlog, Steden en Staatsvorming. De grenssteden Gorichem en 
Doesburg tijdens de geboorte van de Republiek (Amsterdam 2006). Glete, Jan, War and State in early modern 
Europe. Spain, the Dutch Republic and Sweden as fiscal military States 1500-1660 (Londen en New York 2002) 
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was de Republiek niet in staat om een blijvende (centrale)institutionele infrastructuur op te 

bouwen, zodat de hegemonie van beperkte duur was.55  

In Nederland werd de relatie tussen staatsvorming, oorlogsvoering en belastingheffing 

uitgewerkt door Marjolijn ’t Hart, waarbij ook de bijzondere positie van de Republiek naar 

voren komt – want ondanks de enorme militaire inspanningen en kosten die de Republiek 

moest opbrengen bleef de centrale bureaucratie beperkt. De meeste financiële middelen 

waren in het centrumgebied aanwezig, maar toch was het niet mogelijk een centrale besturing 

te realiseren en speelden provinciale en lokale instellingen een belangrijke rol.56 De gedachte 

dat oorlogsvoering en de heffing van daartoe benodig de financiële middelen leidde tot een 

centrale coördinatie en organisatie – ‘staatsvorming van bovenaf’- kon, zelfs vanuit het 

centrale perspectief van Holland, niet worden bevestigd. Veel meer lijkt het erop dat de 

coördinatie van onderop is gekomen, door samenwerking tussen partijen met vergelijkbare 

belangen. 

In deze lijn – coördinatie van onderop - zijn de nodige nuanceringen op de visie van Tilly 

aangebracht, waarbij juist de voordelen van de niet centrale bestuurlijke infrastructuur naar 

voren zijn gebracht. Jan Glete bijvoorbeeld keek naar de relatie tussen oorlogsvoering en 

staatsvorming vanuit een decentraal perspectief. In de analyse van Glete spelen lokale elites 

een belangrijke rol. De Republiek was zo succesvol omdat de lokale elites zich 

vertegenwoordigd voelden in de staat en door die betrokkenheid steunden ze het beleid van 

de staat. Voor de staat was het daardoor gemakkelijk om beleid te realiseren – het koste 

weinig tijd en geld.57 Deze visie verandert het perspectief: de staat wordt niet meer alleen 

gevormd vanuit de centrale machthebber die belasting int om oorlogen te kunnen financieren 

(staat versus onderdanen), maar vanuit de samenleving ontstaat de behoefte aan bijvoorbeeld 

bescherming en zoekt men naar manieren om dit te realiseren door verschillende 

organisatievormen. Belasting is dan geen last, maar een investering.58  

Julia Adams combineert deze bottom-up benadering van staatsvorming met een neo-

Marxistische invalshoek. De Republiek was volgens haar geen centrale bureaucratische staat, 

maar een “patrimonial state” waarbij de elite via verticale familiebanden de institutionele 

infrastructuur beheerste. De economische (handels)belangen van deze families beheersten de 

politiek van de Republiek, waarbij de huisvaders de family heads waren die de 
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familiebelangen vastknoopten aan de belangen van de staat.59 Voor Adams is deze groep een 

redelijk stabiel en afgebakend gezelschap, dat zich vooral bevindt in Holland. Dit is 

verklaarbaar, omdat haar beweringen vooral steunen op elite studies over Holland en studies 

die als belangrijke thematiek oligarchisering en aristocratisering hebben.60 De familial state 

is hierdoor waarschijnlijk wat overbelicht en de betrokkenheid van de brede burgerij en de 

elites in de overige provincies bij de vorming van de staat is hierdoor onderbelicht. 

Juist die lokale omgeving en de rol van de brede burgerij komt naar boven bij staatsvorming 

van onderop. Een belangrijk kenmerk hiervan is dat sociale en institutionele ontwikkelingen 

in de hele samenleving een rol spelen. De staat is niet de exclusieve verdienste van koningen, 

ministers, hoge ambtenaren en generaals, maar de staat is een onbedoelde uitkomst van een 

interactief proces tussen instellingen van de staat en verschillende sociale groepen. Hierbij 

onderhandelden de instellingen van de staat met verschillende groepen uit de samenleving, 

waarbij sociale groepen hun wensen formuleerden met betrekking tot bijvoorbeeld sociale 

orde of handel en waarbij de staat in onderhandeling moest treden met deze groepen en aan 

deze wensen tegemoet moest komen.61 Door deze benadering komt er aandacht voor de 

groepen die met de staat onderhandelden en voor de manier waarop deze groepen ingebed 

zijn binnen staat en samenleving. De veronderstelling is dat het gaat om groepen op lokaal 

niveau die zich niet kenmerkten door horizontale familieverbanden maar door verticale 

gemeenschapsrelaties in bijvoorbeeld organisaties als gilden, buurten en stedelijke 

inspraakorganen zoals de gezworenen.  

De ideeën over staatsvorming van onderop kregen veel aandacht in Duitssprekende gebieden. 

Deze gebieden ontwikkelden zich, anders dan de meeste Europese landen, op een decentrale 

manier en raakten tijdens de Reformatie de weg van de centrale politieke ontwikkeling kwijt. 

Daardoor misten deze gebieden de aansluiting met de rest van het vroegmoderne Europa. 

Deze decentrale ontwikkeling kreeg een positieve stimulans door de ontdekking van de 

eigenheid van de Duitse staatsvorming. Daarbij speelden lokale gemeenschappen 

gemeenschappen een belangrijke rol. Het accent kwam te liggen op de kracht van decentrale 

                                                           
59 Adams, Familial State. Zie ook: ’t Hart, Marjolein C., Gewetenloze kapitalisten, handige fiscalisten, strategische 
huisvaders of gedisciplineerde kapitalisten? De Nederlandse Republiek als casestudy in: Bijdragen en 
mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden(verder BMGN) vol. 121 no.3 (2006) 418-438 
60 De elitestudies die in de literatuur van Adams voorkomen zijn: Aalbers, J. en Prak, M. (red.), De Bloem der 
natie, Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden (Meppel 1987) Burke, Peter, Venice and Amsterdam: A 
Study of Seventeenth Century Elites (Londen, 1973) Jong, J.J. de, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad. 
Gouda 1700-1780 (Amsterdam-Dieren 1985) Kooijmans, L. , Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. 
Hoorn 1700-1780 (Amsterdam- Dieren 1985) Prak, M. R., Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 
1700-1780 (Amsterdam-Dieren 1985). Schmidt, C., Om de eer van de familie. Het geslacht Teding van Berkhout 
1500-1950. Een sociologische benadering (Amsterdam, 1986) Dijk, H. van en Roorda, D.J. Het patriciaat in 
Zierikzee tijdens de Republiek (Middelburg 1979) en Nierop, H.F.K. van, Van ridders tot regenten. De Hollandse 
adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw (Dieren, 1984). 
61 Holenstein, Empowering Interactions p5. 



22 

regeringen, van volksbewegingen en burgerparticipatie.62 Peter Blickle interpreteerde deze 

ontwikkeling in het licht van het gemeenschapsleven dat hij duidde als Kommunalismus.63 

De Kommune was de basis van het politieke, economische en sociale en juridische leven in 

de Duitssprekende gebieden tijdens de Reformatie. Kommunalismus verwijst naar het 

zelfbestuur van steden en dorpen waarvan de legitimatie lag in het ideaal van het 

gemeenschappelijk nut (gemein nutz).64 Volgens Blickle was het Kommunalismus breed 

aanwezig in het vroeg moderne Europa en hij zag het als een voorbode van democratisering.65 

Voor Blickle vormden autonome lokale gemeenschappen met middeleeuwse privileges als 

volkssoevereiniteit en inspraak de pijlers van de moderne staat. Kommunalismus is de fase 

tussen het feodalisme en het kapitalisme, ruwweg de periode tussen 1300 en 1800, waarin de 

hiërarchie van het feodalisme plaats had gemaakt voor lokaal zelfbestuur.66 Ook bij Blickle 

vormen Hausvaters de basis van het systeem, maar anders dan bij Adams zijn de Hausvaters 

van Blickle geen familyheads die strategisch aan hun machtspositie werkten, maar lokaal 

georiënteerde (dorps)bewoners die vooral als collectief machtig waren.67 Binnen de setting 

van de gemeenschap (Gemeinde) was een betrekkelijke politieke en bestuurlijke autonomie 

en lag de nadruk op gelijke rechten. De door Blickle bestudeerde rurale setting is geen 

ingewikkelde sociale stratificatie en de hausvater valt samen met de boeren, maar in de 

stedelijke setting is dit anders. Bovendien waren ongelijkheid en sociale sluiting 

(oligarchisering en aristocratisering) belangrijk kenmerken van de vroegmoderne periode., 

die in de Kommune minder naar voren komen.68 

Heinz Schilling ontwikkelde vergelijkbare opvattingen voor de stedelijke omgeving. Burgers 

in de steden bezaten aan privileges ontleende vrijheden die hen een hoge mate van autonomie 

gaf. De steden werden bestuurd door corporatieve burgergenootschappen die een 

gezamenlijke vrijheid voorstonden.69 Ook als het gaat om de Republiek is er onderzoek 

gedaan naar varianten van het Kommunalismus. Maarten Prak spreekt over corporatisme als 

sociaal systeem dat werd gedefinieerd door stedelijke instituties. Deze stedelijke instituties 

waren een verlengstuk van het middeleeuwse organisatiewezen waarin gilden een centrale 
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rol speelden.70 Hoe verder de lokale samenleving, het Kommunalismus, is ontwikkeld, des te 

groter de kans dat een Republiek ontstond, een staat waarbinnen burgers zich konden 

ontwikkelen zonder de overheersende invloed van een monarch.71 Het Kommunalismus vond 

aansluiting bij de in de middeleeuwen ontstane sociale en institutionele verbanden. Meer dan 

bij centralistische visies op staatsvorming vormde het middeleeuwse organisatiewezen een 

basis voor de sociale en politieke verhoudingen die leidden tot een nieuwe staat. 

Blickle ontwierp zijn theorie op basis van vooral (zuid-)Duitstalige gebieden. De 

samenleving was daar ruraal en had zich vanuit een feodaal systeem ontwikkeld. In de 

verstedelijkte Republiek bestond een meer oligarchische samenleving die duidelijk zichtbaar 

was in het regentenpatriciaat en de familieregering. Dit maakt de theorie van Blickle niet 

zonder meer toepasbaar op de situatie van de Republiek. Blickles theorie heeft een lokale en 

de historische verankering in de late middeleeuwen waardoor het niet alleen mooi historisch 

is, maar voor deze studie interessant wordt. Immers ook in de Republiek bestond 

verscheidenheid in de mate van verstedelijking en  feodaliteit: sommige steden (zoals 

Groningen) hadden wel een burgervertegenwoordiging  (gezworene meente), maar in veel 

andere steden was dit minder het geval. Sommige streken bezaten aan het einde van de 

vijftiende eeuw een krachtige adel, andere streken, zoals Groningen, nauwelijks of niet.  Het 

politieke element, waarbij het lokale zelfbestuur en een hoge graad van autonomie de 

belangrijkste kenmerken waren, is volgens Maarten Prak het element dat in de Republiek het 

meest overeenkomt met de theorie van Blickle.72  

In de Duitse gebieden, waar Blickles theorie op gebaseerd is, was de verwevenheid tussen 

kerk en staat sterk. Die verwevenheid was in de Duitse gebieden erg belangrijk en in de 

Republiek niet. Maarten Prak geeft aan dat het kerkelijke element het aspect is uit de theorie 

van Blickle dat het minst overeenkomt met de steden van de Republiek. De gereformeerde 

gemeente viel eigenlijk nergens samen met de politieke gemeente. ‘Religieuze pluriformiteit 

bleef karakteristiek voor de Noord-Nederlandse steden. Stedelijke  identiteitsvorming kon 

zich daardoor onmogelijk baseren op religieuze of kerkelijke gemeenschap”.73 Om deze 

reden is in dit onderzoek het kerkelijk element niet onderzocht en is vooral gekeken naar het 

politieke en bestuurlijke element. 

Een ander verschil tussen de Duitstalige gebieden die Blickle bestudeert en de Republiek is 

de mate van verstedelijking en het verschil tussen platteland en stad. Natuurlijk waren er 

verbindingen tussen de stad en het platteland, zoals ook blijkt uit de huwelijken die werden 
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gesloten tussen de stedelijke en de landelijke elite (zoals ook in hoofdstuk 2 en 3 naar voren 

komt), maar er was toch een sterker onderscheid tussen stad en platteland dan in de 

Duitstalige gebieden. Maarten Prak benoemt dit aspect van de theorie van Blickle als een 

sterk punt, omdat hierdoor een patroon van de onderwaardering van de landelijke bevolking 

in de maatschappelijke ontwikkeling kan worden doorbroken.74 Voor wat betreft de 

geschiedenis van de Republiek is de verstedelijking en het belang van steden toch wel een 

wezenlijk kenmerk en het stedelijk patriciaat heeft in vrijwel alle studies een prominente 

plek, ik vermoed niet alleen door veronachtzaming van het landelijke aspect. 

Groningen is in dit opzicht a-typisch. Wat betreft het gewest Groningen is er juist veel 

historisch onderzoek naar de landelijke bevolking en de Ommelanden gedaan en heeft de 

emancipatie van de Ommelanden ten opzichte van de stad zich in het historisch onderzoek 

nogmaals voltrokken. In de negentiende eeuw ontstond een regionaal besef in de provincie 

Groningen waarbij de nadruk sterk lag op het platteland. Vanwege geringe werkgelegenheid 

in het noorden vertrokken veel Groningers noodgedwongen naar het westen, maar bleven 

betrokken bij Groningen. Een voorbeeld hiervan is de Algemene Vereniging Groningen. 

Voorzitter hiervan was de oud Groninger K. ter Laan, die burgemeester van Zaandam was 

geworden. De leden koesterden de romantische gedachte dat Groningen een gebied was met 

een oeroude plattelandscultuur, waar degelijke vlijtige mensen in volle harmonie 

samenleefden.75 Vlijtig waren deze Groningers zeker, want in de negentiende eeuw zagen tal 

van historische studies het licht, die vaak gingen over het platteland. Deze studie heeft, als 

aanvulling op de studies over de Ommelanden, de stad als uitgangspunt. Natuurlijk bevindt 

de stad zich niet in een vacuüm, zoals ook blijkt in hoofdstuk 5 over de gilde oproeren, maar 

het perspectief is steeds vanuit de stad. 

Waar Blickle zich vooral richt op het dorpse leven en het ontstaan van 

volksvertegenwoordiging en de vorming van staten, richt Robert Putnam zich op het stedelijk 

leven in Italië. Daarbij neemt hij ook het aspect van economische groei mee, een aspect dat 

ook voor de Republiek in het oog springt. Bij Blickle blijft economische groei een vrij lokaal 

gebeuren, waarbij vooral het gildewezen door hem wordt benadrukt. Robert Putnam ziet een 

relatie tussen politieke ontwikkeling en lokale gemeenschappen, waarbij hij een onderscheid 

maakt tussen lokale gemeenschappen die zich op politiek- en economisch gebied 

ontwikkelden en gemeenschappen die achterbleven. De zich ontwikkelende lokale 

gemeenschappen beschikten over een ontwikkelde civic culture, een bloeiend 

gemeenschapsleven dat vanuit middeleeuwse tradities was overgeleverd. Dit 
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gemeenschapsleven en het vanuit de gemeenschap gegenereerde vertrouwen in de 

samenleving duidde Putnam als sociaal kapitaal.76  

In hoeverre kunnen de ideeën van Putnam, Blickle en Adams behulpzaam zijn bij het 

bestuderen van elites in de Republiek? Zowel Blickle als Putnam leggen in hun benadering 

de nadruk op het lokale, waarbij er een stuk autonomie ontstaat vanuit al in de middeleeuwen 

bestaande privileges en instellingen. Daardoor ligt er meer verbinding met de late 

middeleeuwen en minder de verbinding met de centrale staat die gaat komen. Belangrijk 

hierbij is dat een brede laag van de bevolking hierbij is betrokken – bij Blickle is dat de 

Gemeinde en Putnam ziet hier een civic culture. Blickle legt meer de nadruk op verworven 

rechten en plichten, een benadering die ook in Nederland meer navolging heeft gekregen. 

Putnam ziet meer in maatschappelijke betrokkenheid (sociaal kapitaal), die in veel disciplines 

navolging heeft gekregen, maar nog weinig in het (Nederlandse) historisch onderzoek.77 

Waar het bij Putnam en Blickle gaat over een brede groep van lokale betrokkenheid, gaat het 

bij Adams over een kleine groep, een oligarchie. Dit ligt in lijn met het traditionele elite 

onderzoek in Nederland, waarbij het regentenpatriciaat de touwtjes in handen had. 

Onmiskenbaar zijn oligarchisering en aristocratisering belangrijke aspecten van de 

Republiek, maar dit geldt evenzeer voor een brede burgervertegenwoordiging en uit de 

middeleeuwen ontstane privileges en instellingen die een dominante plek hadden in de lokale 

samenleving. Dit leidt tot een moeilijk te verenigen beeld: enerzijds brede participatie en 

betrokkenheid en anderzijds een kleine afgesloten groep die het voor het zeggen had. Deze 

discrepantie zou op de volgende manier kunnen worden verklaard: als het gaat om de 

privileges en idealen van burgervertegenwoordiging gaat het slechts om theorie en dat de 

dagelijkse praktijk bestond uit een oligarchie. Dit komt mij wat makkelijk voor, vandaar de 

uitdaging om nieuw licht te werpen op deze discrepantie. 

 

Opzet onderzoek 

 

Deze benaderingen van staatsvorming, waarin lokale bestuursinstellingen en bestuurders een 

grote rol hebben, sluiten nauw aan bij het proces van integratie van de stad Groningen in de 

Republiek. Voor staatsvorming van onderop en de integratie binnen een groter verband is de 

stad Groninggen een interessante casus.  De stad Groningen was vanuit de middeleeuwen 

sterk op de Duitstalige gebieden gericht en veel minder op het westen. Ook zijn raakvlakken 
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met de ontwikkelingen van het Kommunalismus  aanwezig. Groningen had voor de integratie 

bij de Republiek een sterke mate van autonomie ten opzichte van landsheren en een 

bestuurscultuur waarin de stedelijke burgerij een grote rol speelde door gilden en de 

gezworene meente.  In hoeverre in de eeuw na de aansluiting bij de Republiek familiale 

belangen een impuls gaven aan republikeinse elitevorming of dat de verdediging van 

burgerlijke belangen door burgerlijke groepen juist leidden tot vorming van een republikeinse 

elite is het onderwerp van dit onderzoek. 

De rol van elites aan het begin van de zeventiende eeuw in Groningen  is niet makkelijk te 

duiden. De gedachte van Glete dat juist deze lokale elites voor draagvlak zorgden in de 

Republiek, waardoor het weinig tijd koste om centraal beleid te realiseren lijkt niet op te gaan 

voor Groningen aan het eind van de zestiende en begin van de zeventiende eeuw. Bij het 

effectueren van afspraken over de bijdrage aan de strijd tegen Spanje bijvoorbeeld, stuitten 

bij de Staten-Generaal op veel weerstand. Deze weerstand had vooral te maken met het niet 

willen opgeven van soevereine rechten – zo gaven de burgers van de stad aan dat alleen 

belasting mocht worden geheven in hun stad als ze daar toestemming voor hadden gegeven. 

Deze soevereine rechten brachten een breed gedragen burgerlijke eigenwaarde tot 

uitdrukking.78  

In dit onderzoek wil ik kijken naar de stedelijke elite van de stad Groningen vanuit het 

perspectief van staatsvorming van onderop waarbij de invloed van een bredere laag van 

stadsbestuurders naar voren komt. De benadering is sociaal-historisch, in die zin dat sociale 

structuren en netwerken in het verleden worden geanalyseerd.79 Deze sociaal-historische 

benadering heb ik meer specifiek invulling geprobeerd te geven met het begrip sociaal 

kapitaal, waarmee het ogenschijnlijk tegenstrijdige gedrag van groepen in een samenleving 

kan worden belicht: verbinding en uitsluiting, saamhorigheid en afzondering en collectiviteit 

en eigenbelang. Het gedachtengoed over sociaal kapitaal van Putnam biedt handvaten als het 

gaat om collectief sociaal kapitaal en dat van Bourdieu als het gaat om uitsluiting en 

eigenbelang. Is een dominante positie binnen een veld te verklaren vanuit de overdracht en 

reproductie van ongelijkheid in familiale context (Bourdieu)? Of heeft het te maken met de 

mate waarin actoren anticiperen op veranderingen in een configuratie van traditionele 

normen en waarden.  

Binnen dit onderzoek gaat de aandacht vooral uit naar de politiek-bestuurlijke elite en de 

vraag in hoeverre het hier, in lijn met Adams, om een selecte (familie) regering ging of dat 

er, in lijn met Blickle en Putnam, sprake was van een brede betrokkenheid van burgers bij 

het bestuur. Als periode is gekozen voor een aantal generaties na de Reductie van 1594. In 

1594 was er een abrupte wisseling van het bestuur en in die zin is 1594 een logisch beginpunt. 
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Maar mensenlevens en carrières vallen meestal niet samen met politieke gebeurtenissen. 

Zelfs een schijnbaar duidelijk beginjaar als 1594 geeft problemen bij het analyseren van de 

carrières: op dat moment werd een volledig nieuw stadsbestuur aangesteld, personen die 

vanwege hun politieke en religieuze voorkeur jarenlang afwezig waren geweest in het 

stadsbestuur werden nu opeens weer aangesteld. Politiek is het een helder beginpunt, maar 

voor het berekenen van zaken die te maken hebben met de bestuurlijke carrière, zoals de 

gemiddelde lengte van een carrière, is zo’n beginpunt juist erg vertekenend. In 1594 kwamen 

vooral oudere personen in het stadsbestuur, waardoor de lengte van de carrière korter is dan 

in periodes waar zich dergelijke verschuivingen niet voor doen. Voor dit onderzoek is globaal 

de eeuw na 1594 gekozen, de eeuw na het moment waarop Groningen bij de Republiek ging 

horen, maar de exacte periode is afhankelijk van de analyses die zijn gedaan. Daarbij is steeds 

aangegeven op welke jaren de analyses betrekking hebben. 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van materiaal verspreid over verschillende bronnen. 

Het gaat dan om stukken uit het oud archief van de gemeente Groningen, zoals de resoluties 

van de burgemeesteren en raad, het groot- en kleinburgerboek en registers van personen die 

het gildrecht wonnen. Verder zijn stukken met betrekking tot de Groninger gilden gebruikt. 

Uit het archief van de kerkenraad der Nederlands Hervormde Gemeente zijn de 

lidmatenregisters gebruikt. Uit de archieven van de stedelijke rechterlijke colleges zijn de 

schuldprotocollen en protocollen van verzegelingen, alsook de minuten en concepten 

meegenomen. Verder werd informatie gevonden in de archieven van de weeskamer, 

familiearchieven en de doop- trouw en begraafboeken. Voor de analyse van de carrières van 

de burgemeesters, raadsheren en zijn gegevens uit regeringslijsten en stadsresoluties 

gehaald.80 Methodologisch is aansluiting gezocht bij de kwantitatieve methoden: de carrières 

van de bestuurders zijn kwantitatief geanalyseerd, het gedachtegoed van Bourdieu is getoetst 

met de prosopografische methode en voor de ‘civic culture’ van Putnam is gekeken naar 

netwerken rond bestuurders met de netwerkanalyse.81 

Voor de netwerkanalyse zijn de gegevens over de carrières van de zeventiende-eeuwse 

bestuurders goed bewaard gebleven. In de resolutieboeken van het stadsbestuur zijn jaarlijks 

de benoemingen te vinden van personen die stedelijke functies bekleedden. Ook zijn er later 
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overzichten gemaakt van deze benoemingen, deze overzichten dateren meestal uit de 

negentiende eeuw. Over wat belangrijke posities waren binnen de stedelijke samenleving 

bestond een redelijke consensus: in de meeste overgeleverde lijsten en ook in de 

resolutieboeken komen steeds dezelfde posities naar voren.82 In 1666 werd dit bevestigd in 

de resolutie op het groot burgerrecht, daarin werden de functies aangegeven die men zo 

belangrijk vond dat men er een extra recht voor moest verwerven, het groot burgerrecht. Het 

gaat dan om functionarissen op lokaal niveau en de functionarissen die vanaf dat lokale 

niveau afgevaardigd werden naar functies op gewestelijk en centraal niveau.83 

In hoofdstuk 1. ‘Civic culture. De gezworene meente na de aansluiting bij de Republiek’, 

worden de carrières van de stadsbestuurders in de eeuw na de aansluiting bij de Republiek 

bekeken. De invalshoek is de participatie van de brede burgerij binnen de stedelijke 

gemeenschap. In lijn met ideeën over sociaal kapitaal van Robert Putnam wordt aan de hand 

van een analyse de carrières van een brede laag van stedelijke bestuurders een beeld geschetst 

van de civic community. De gezworene meente staat hierbij centraal: In hoeverre werd de 

gezworene meente, onder druk van het nieuwe gezag, een verlengstuk van de lokale 

oligarchie, of was en bleef het een belichaming van civic culture?  

In hoofdstuk 1. en 2. worden twee effecten van sociaal kapitaal, bonding en bridging, 

geïntroduceerd: die van bindend sociaal kapitaal, bonding, en overbruggend sociaal kapitaal, 

bridging. Bonding versterkt de exclusieve identiteit van een groep, is naar binnen gericht en 

werkt toe naar een homogene groep. Bridging is naar buiten gericht en probeert mensen met 

allerlei achtergronden samen te brengen. Bij bonding komen samenbindende elementen in 

elitevorming naar voren, zoals oligarchisering en aristocratisering en het ontstaan van een 

familial state.  

Dit wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 2, ‘Stadsadel: aristocratie en familie. De 

Horenkens’, waarbij aan de hand van de Horenkens naar bonding, oligarchisering en 

aristocratisering wordt gekeken. Bij bridging gaat het meer over verbindingen die worden 

gelegd tussen de elite en andere sociale groepen, bij een bredere laag van gezeten burgers en 

de relatie met ‘civic culture’. Dit komt naar voren in hoofdstuk 3. ‘Stadspatriciaat: Frone’s, 

Potten, Tettema’s & Janssens’. De basis hiervan wordt gevormd door de gedachten over 

sociaal kapitaal van Pierre Bourdieu en het overdragen van sociaal kapitaal in familiekring. 

Dit gebeurt op basis van een prosopografisch onderzoek naar een aantal personen uit de 

bestuurlijke elite. 

In hoofdstuk 4, ‘Social Brokers. Linking Sociaal Kapitaal’, wordt naar de verbinding 

gezocht tussen lokale en bovenlokale bestuurlijke activiteiten. Hiervoor is een 
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netwerkanalyse gemaakt van het bestuur waarbij is gekeken naar de relaties tussen de centrale 

en lokale posities. Er is een netwerkanalyse gedaan voor het hele netwerk, maar ook zijn er 

deelnetwerken gemaakt voor de 20 personen die de basis vormen van het prosopografisch 

onderzoek in hoofdstuk 2 en 3. Voor deze netwerken is gekeken in hoeverre familierelaties 

een rol speelden. 

In hoofdstuk 5, ‘Corporatisme en Staatsvorming. Gildeoproer in de zeventiende eeuw’,  

worden de ideeën over staatsvorming van onderop en een brede betrokkenheid van burgers 

bij de samenleving getoetst in een casus van de oproeren in het midden van de zeventiende 

eeuw. Dit onderzoek is minder systematisch en analytisch en meer traditioneel en narratief. 

Het vertelt het verhaal van de aanpassing van verschillende instituties aan de nieuwe kaders 

van het staat en laat zien dat grenzen van stad, land en staat vloeiend zijn. 

In de Slotbeschouwing worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek samengevat. 
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1.  Civic culture 
 

De gezworene meente na de aansluiting bij de Republiek.84 

 

Op 16 oktober 1637 kreeg de Groninger stadsadvocaat Antonius Lus de opdracht van 

burgemeesters en raad om een onderzoek te doen naar de misstanden bij de begeving van 

ambten. Het was de burgemeesters en raad ter ore gekomen dat er veel ergernis was over het 

begeven van ambten en zij waren bang dat dit de regering van de stad in een kwaad daglicht 

zou stellen.85 Deze opdracht van Antonius Lus sluit aan bij het beeld van coöptatie en 

nepotisme in de tijd van de Republiek, maar het illustreert tevens een verlangen om onrust 

over uitwassen tegen te gaan. Het beeld is bekend. Het liefst selecteerden de zittende 

stadsbestuurders collega’s die bekend waren met de heersende waarden en tradities en die 

vond men vaak binnen de eigen familiekring. Ook hielp het als men dezelfde achtergrond 

had op het gebied van opleiding, mentaliteit en financiële positie. In dit verband wordt vaak 

gesproken over een familial state, waarbij er werd bestuurd door een beperkt aantal 

belangrijke families.86 Volgens critici werd bij deze verdeling van ambten te weinig gelet op 

de kwaliteit van de bestuurder en te veel op zijn familierelaties. Daardoor voelden anderen 

zich buitengesloten. Dit waren meestal mensen uit de brede burgerij, zoals 

vertegenwoordigers van de gilden en bekleders van lagere ambten. Het is goed mogelijk dat 

deze burgers hierover hun beklag hadden gedaan bij het stadsbestuur en dat dat leidde tot de 

opdracht van Antonius Lus.87 

Binnen het elite-onderzoek zijn oligarchisering en aristocratisering regelmatig terugkerende 

thema’s, waarbij de levensstijl van de elite een belangrijk perspectief biedt.88 Het onderzoek 

                                                           
84Een eerdere versie van dit hoofdstuk verscheen als artikel: Peterzon, M.D., Elites, Patrimonial state en civic 
culture. De gezworene meente na de aansluiting bij de Republiek in: Tijdschrift voor Sociale en Economische 
Geschiedenis 2015 1 53-78 
85 Groninger Archieven (verder GrA), toegang 1605, inv. nr 317r-1 Protocol der Stadts Secrete Saecken, 16 
oktober 1637, 12 en 13. Helaas is het vervolg niet bekend, de resultaten van het onderzoek van advocaat Lus heb 
ik niet kunnen vinden. 
86 Julia Adams, The Familial State. Ruling Families and Merchant Capitalism in Early Modern Europe (Ithaca en 
Londen 2005). Meer algemeen over Nederlandse stedelijke elites in de zeventiende eeuw: Jonathan Israel, The 
Dutch Republic. Its Rise, Greatness, and Fall 1477-1806 (Oxford 1995) 328-360; Maarten Prak, Gouden Eeuw. Het 
raadsel van de Republiek (Nijmegen 2002) 137-150 en 183-203; J.L.Price, Holland and the Dutch Republic in the 
seventeenth century. The Politics of Particularism (Oxford 1994) 32-56. 
87 In Groningen zijn in de zeventiende eeuw een aantal oproeren geweest die onder andere te maken hadden 
met de verdeling van ambten. Zie hiervoor: Boer, de M.G., De woelingen in Stad en Lande in het midden van de 
17e eeuw (Groningen 1893).  
88 Kooijmans, L., ‘Patriciaat en aristocratisering in Holland tijdens de zeventiende en achttiende eeuw’, in: 
Aalbers, J. en Prak, M. (red.), De Bloem der natie, Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden (Meppel 1987) 
93-103. 
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van Van Dijk en Roorda naar het patriciaat van Zierikzee vormde het startpunt voor een reeks 

onderzoeken naar het stedelijk patriciaat waarbij gekeken werd naar samenbindende sociaal-

culturele factoren binnen het patriciaat.89 Vooral de studies in het midden van de jaren tachtig 

naar de stedelijke elites van Leiden, Hoorn en Gouda benadrukten het proces van 

aristocratisering, waarbij dat werd opgevat als het bewust streven naar en overnemen van een 

adellijke mentaliteit en levensstijl.90 Dit perspectief is niet vreemd omdat binnen het 

algemene onderzoek naar de burgerlijke samenleving ‘burgerlijk’ werd opgevat als 

levensstijl.91 

In het onderzoek naar deze burgerlijke samenleving deed zich later een verschuiving voor 

waarbij de interpretatie van ‘burgerlijk‘ verschoof van het sociaal-culturele naar het politiek-

democratische. Burgerschap werd nu meer gezien als een belichaming van stedelijk 

corporatisme: een veelheid aan stedelijke instellingen die voortvloeiden uit het middeleeuwse 

gildewezen die gezamenlijk een corporatistisch geraamte vormden. ’Burgerlijk’ staat dan 

voor de manier waarop de stedelijke bevolking zich binnen dit geraamte beweegt. De 

mogelijkheden hiervoor werden sterk bepaald door rechten en plichten binnen de stedelijke 

gemeenschap. De rol van elites was het coördineren van dit corporatistische geraamte.92 Een 

sterke impuls voor deze meer politiek-democratische benadering van het begrip burgerlijk 

komt van de socioloog Robert Putnam. Hij vergeleek Noord- en Zuid-Italië vanuit het 

perspectief van burgerparticipatie en kwam tot de conclusie dat er in Noord- Italië een hoge 

mate van participatie was. Dit gegeven koppelde hij aan het Noord-Italiaanse bestuur dat 

efficiënt, creatief en effectief was, en de economie die welvarend was. In Zuid-Italië was er 

veel minder burgerparticipatie, was de overheid corrupter en inefficiënt, en bleef de welvaart 

achter.93  

Dit hoofdstuk benadert de vorming van de elite in de stad Groningen vanuit het sociaal 

kapitaal-perspectief, waarbij de focus ligt op de participatie van de brede burgerij binnen de 

stedelijke gemeenschap. De Republiek was een corporatistische samenleving, maar in 

hoeverre waren hierdoor vroeg-democratische elementen aanwezig? Of waren deze 

corporaties een verlengstuk van de lokale autoriteiten en grotendeels in handen van de lokale 

oligarchie?94 Leek de civic culture in Groningen, in lijn met ideeën over civic culture van 

Putnam, meer op Noord Italië dan op Zuid Italië? De nadruk ligt hierbij op de participatie 

                                                           
89 Dijk, H. van en Roorda, D.J. Het patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek (Middelburg 1979). 
90 Jong, J.J. de, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad. Gouda 1700-1780 (Amsterdam-Dieren 1985); 
Kooijmans, L. , Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn 1700-1780 (Amsterdam- Dieren 1985); 
Prak, M. R., Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780 (Amsterdam-Dieren 1985). 
91 Prak, Maarten, ‘The Dutch Republic as a Bourgeois Society’, in: BMGN – Low Countries Historical Review 125 -2 
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92 Ibidem, 124. 
93 Putnam, Robert D., Making Democracy work: Civic traditions in Modern Italy (Princeton 1993). 
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van middengroepen in het stedelijk bestuur. Eerdere elitestudies legden juist de nadruk op de 

pogingen van de elite om hulpbronnen in eigen familie kring te houden: ‘De politieke ideeën 

en het politieke gedrag van de regenten werden hier hoofdzakelijk onderzocht als onderdeel 

van een regentenstrategie die erop gericht was hun sociaal-culturele, financiële en 

bestuurlijke positie te handhaven’.95 Veel minder aandacht was er daardoor voor processen 

die minder door individuele belangen werden ingegeven zoals democratisering en 

vernieuwing binnen het bestuur. 

 

Sociaal kapitaal 

 

Het begrip sociaal kapitaal is vanaf de jaren negentig populair in zowel sociologisch 

onderzoek, als in politicologisch, economisch en medisch onderzoek.96 Binnen de historische 

wetenschap kreeg het begrip niet vanzelf een plaats. In 1999 werd er een themanummer van 

het Journal of Interdisciplinary History aan sociaal kapitaal gewijd waarin veel bezwaren 

tegen het gebruik binnen de geschiedenis werden geuit.97 In 2008 ging Jelle Haemers in het 

Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis na wat de betekenis van sociaal 

kapitaal kon zijn voor de historicus.98 Hij ging in op de kritiek op het begrip en kwam tot de 

conclusie dat het begrip sociaal kapitaal te vaag is, moeilijk meetbaar en lastig in het 

historisch onderzoek te handhaven. De interpretatie van het begrip door Pierre Bourdieu biedt 

volgens Haemers het beste uitgangspunt voor de historicus.99 Volgens Bourdieu is sociaal 

kapitaal, net als economisch en cultureel kapitaal, een hulpbron om binnen een veld een 

positie te verwerven. De basis voor sociaal kapitaal is het netwerk van relaties die iemand 

kan aanboren om doelen te bereiken. Deze visie op sociaal kapitaal wordt door meer historici 

gedeeld, onder andere door Dario Gaggio.100 De historicus Bert de Munck ziet ook bezwaren 

tegen de invulling van Bourdieu: ‘Het probleem is wel dat het conceptuele instrumentarium 

van Bourdieu alles welbeschouwd vrij ahistorisch blijft’.101 De Munck ziet een uitdaging 

                                                           
95 Velde, Henk te, Regentenmentaliteit. Hoe Nederlands is politiek in Nederland? Oratie 12 mei 2006 volledige 
versie (2006) p5. 
96 Haemers, Jelle, ‘Protagonist of antiheld? Over sociaal kapitaal en geschiedenis’, Tijdschrift voor sociale en 
economische geschiedenis 5:4 (2008) 31-54, p31. 
97 Journal of Interdisciplinary History, 29:3 en 4, Patterns of Social Capital: Stability and Change in Comparative 
Perspective part I and II (1999). 
98 Haemers, ‘Protagonist’ 
99 Haemers, ‘Protagonist’, p53. 
100 Gaggio, D., ‘Do Historians need Social Capital?’ Social History 29:4 (2004) p.499-513. Ook Marjolein ’t Hart 
vindt Bourdieu het meest bruikbaar: ’t Hart, Marjolein, ‘Elite competition, the rise of capitalism and warfare. The 
example of the Dutch Republic’, working paper 2007: http://lowcountries.nl/papers/2007-2_hart.pdf , p1. 
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voor historici om het begrip sociaal kapitaal in een nieuw perspectief te plaatsen en het een 

historische dimensie te geven.102 

Bourdieu wordt gezien als de grondlegger van het begrip sociaal kapitaal gedefinieerd als ‘a 

capital of social connections, honourability and respectability’.103 Het begrip sociaal kapitaal 

gaat dan vooral over een manier om de macht van de personen binnen de dominante klasse 

binnen de eigen kring te houden.104 Bij Bourdieu ligt het in de lijn van zijn redenering over 

reproductie van sociale ongelijkheden en dat sluit wel aan bij het Nederlandse onderzoek 

naar oligarchisering en aristocratisering van elites in de Republiek. Daarbij werd gekeken in 

hoeverre aspecten als geld, familie en politiek elkaar overlapten. De conclusie was dat de 

elite zowel op economisch gebied, als op sociaal gebied als op politiek gebied een voorsprong 

had: een vervlechting van geld, familie en politiek.105 

Tegenover de individuele invulling van het sociaal kapitaal begrip van Bourdieu staat de 

meer collectieve invulling van het begrip door bijvoorbeeld Putnam. Deze benadering heeft 

veel navolging gekregen in de sociale en economische wetenschappen, maar kreeg veel 

kritiek van historici.106 De benadering van Putnam verschilt van de bij historici meer 

gebruikte invulling door Bourdieu. Putnam geeft het begrip sociaal kapitaal een invulling 

waarbij het accent sterk ligt op burgerorganisaties. Hij ziet de staat als een ‘coherent and 

dependable system of public institutions, in creating state-society synergy’.107 Putnam 

verbindt het begrip sociaal kapitaal met politieke effectiviteit en sociaal economische 

ontwikkeling, bijvoorbeeld in zijn onderzoek naar het Italiaanse democratisch systeem en het 

belang van de civic community daarvoor ‘[…] civic tradition in the form of civil-society 

formations and political participation is a more reliable indicator of socio-economic 

development than past developmental performance itself’.108 Historici verwijten Putnam te 

weinig aandacht te hebben voor specifieke groepen en omstandigheden. Dat heel Noord Italië 

over sociaal kapitaal zou beschikken is een mystificatie: verschillende actoren hadden in 

verschillende mate toegang tot sociaal kapitaal en daardoor ontstond niet alleen politieke en 

                                                           
102De Munck, ‘Sociabiliteit’, p3-20  
103 Geciteerd in: Adam, Frane and Rončević, Borut , ‘Social Capital: recent debates and research trends’, Social 
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economische voorspoed, maar ook ongelijkheid. Voor de conflicten die uit deze ongelijkheid 

voortvloeiden had Putnam, volgens sommige historici, te weinig aandacht.109 

Putnam maakt onderscheid tussen twee verschillende effecten van sociaal kapitaal, die van 

bindend sociaal kapitaal, bonding, en overbruggend sociaal kapitaal, bridging. Bonding 

versterkt de exclusieve identiteit van een groep, is naar binnen gericht en werkt toe naar een 

homogene groep. Bridging is naar buiten gericht en probeert mensen met allerlei 

achtergronden samen te brengen. ‘Bridging social capital can generate broader identities and 

reciprocity whereas bonding social capital bolsters our narrower selves’.110 De meeste sociale 

groepen combineren bindend en overbruggend sociaal kapitaal. Het zijn geen of-of 

categorieën, maar meer-minder facetten waarlangs we de verschillende aspecten van sociaal 

kapitaal kunnen vergelijken. Bij Putnam is het ingebed in de samenleving, in de 

burgerorganisaties, de corporatieve samenleving, waarbij vooral overbruggend sociaal 

kapitaal belangrijk is. Deze netwerken van vertrouwen en wederkerigheid op lokaal niveau 

worden ook wel aangeduid als civic society. 

Voor de zeventiende-eeuwse Republiek zijn vergelijkbare relaties tussen burgerschap en 

politieke en economische voorspoed gelegd door Maarten Prak en Jan Luiten van Zanden. In 

de relatie tussen de staat en haar onderdanen zou de stedelijke burgerij een belangrijke rol 

spelen doordat het burgerschap helpt om de voorwaarden voor een coöperatieve relatie tussen 

de staat en haar onderdanen te scheppen.111 Hierdoor functioneert de staat efficiënter: ‘The 

rules of citizenship can result in a relatively efficient exchange between the state (as supplier 

of collective goods) and its citizens (as consumers of these goods and tax-payers)’.112 Het 

begrip burgerschap is historisch, specifieker en exclusiever dan het sociaal kapitaal begrip 

van Putnam, dat ahistorisch, algemeen en inclusief is – iedereen kan mee doen. Burgerschap 

is exclusief: niet iedereen is burger, er is een duidelijke context en er zijn duidelijke grenzen 

waarbinnen het burgerschap zich ontwikkelt. Burgerschap heeft een sterkere historische 

dimensie, maar de kracht van overbruggend sociaal kapitaal ligt in haar sociale 

grenzeloosheid: het perspectief is niet de samenhang van één sociale groep, maar het 

verbindende element tussen alle sociale groepen.  

Dit hoofdstuk is een verslag van een casestudy naar de bruikbaarheid van het concept sociaal 

kapitaal in het onderzoek naar vroegmoderne elitevorming. Het uitgangspunt in dit hoofdstuk 

is het lidmaatschap van de Gezworene Meente en het belang hiervan voor staatsvorming. De 

                                                           
109 Gaggio, Do Historians, p513 
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carrières van deze gezworenen in de eerste eeuw na de aansluiting bij de Republiek zijn 

bekeken en verbonden met het begrip sociaal kapitaal. 

 

Stedelijke bestuurders 

 

De Gezworene Meente had de taak mee te beslissen over belangrijke zaken en de raadsleden 

te kiezen. Een Gezworene Meente kwam vooral voor in het oosten van de Republiek 

(Overijssel, Groningen, Gelderland). Naast de raad was daar een college, meestal Gezworene 

Meente of Gemeenslieden genoemd, waarin burgers en gilden vertegenwoordigd waren. Dit 

was anders dan in het westen van de Republiek: daar werd het stadsbestuur buiten het gerecht 

gevormd door de Vroedschap, waarin minder ruimte was voor een 

burgervertegenwoordiging, bestuurders voor het leven werden aangesteld en nieuwe 

bestuurders via coöptatie en niet via verkiezingen werden benoemd. Globaal was er dus een 

Oost-Nederlands model en een West-Nederlands model.113 

Het bestuur van de stad Groningen werd gevormd door de raad en Gezworene Meente. De 

raad bestond uit twaalf raadsleden die twee jaar aanbleven. Ieder jaar trad de helft van hen 

af, maar de meeste raadsheren werden na een jaar ’buiten de raad‘ weer herkozen. De 

raadsheren kozen uit hun midden vier burgemeesters die ieder een kwart van het jaar 

voorzitter waren.114 De Gezworene Meente bestond uit 24 personen, die ook twee jaar 

aanbleven. Eens per jaar waren er verkiezingen waarbij de gezworenen de raadsheren en de 

gezworenen kozen. Bij normale dagelijkse zaken nam de raad de besluiten, belangrijke 

besluiten werden door raad en gezworenen genomen.115 

De taken van burgemeesters en raadsheren werden in de het begin van de zeventiende eeuw 

als volgt samengevat: “Bij deze raad berusten de stedelijke rechtspraak en de bevoegdheid in 

stedelijke aangelegenheden verordeningen te maken en beslissingen te nemen, de 

bevoegdheid tot dagvaarden, arresteren, in verzekerde bewaring stellen, straffen, het 

opleggen van de zwaarste straffen, het verlenen van gratie, het beheren van de openbare 

financiën”.116 Het Gorecht, het Wold- en Klei Oldambt en Westerwolde werden ook door de 
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stad bestuurd. Het stadbestuur stelde daartoe bestuurders aan met juridische bevoegdheden, 

zoals de drost van het Oldambt en de ambtman van Westerwolde. 

Ook de gilden waren vanouds nauw betrokken bij het bestuur van de stad. In de stad waren 

er achttien gilden die elk onder leiding van de twee bouwmeesters stonden. De gilden waren 

via de bouwmeesters vertegenwoordigd in het stadsbestuur: bij alle belangrijke zaken werden 

de bouwmeesters gehoord. De bouwmeesters van de gilden kozen de bestuurders van de 

verschillende gilden, de oldermannen en hovelingen. Verder behandelden de bouwmeesters 

zaken in hoger beroep en bemiddelden in conflicten tussen gilden onderling. Naast de gilden 

die onder de bouwmeesters vielen waren er een aantal gilden die onder de raad vielen, zoals 

de brouwers. Dit waren gilden waarin een aanzienlijk deel van de leden een positie in het 

stadsbestuur bekleedde.117 

Naast de gilden was er een college van gildrechtsheren dat toezicht hield op de handel en het 

zeerecht. Dit college bestond uit acht mannen, die net als de raadsheren en gezworenen hun 

ambt twee jaar bekleedden. Ze werden gekozen uit de vier wijken van de stad (kluften), twee 

uit iedere wijk. Deze wijken werden bestuurd door kluftheren, ze zorgden voor het 

waterbeheer in hun wijk, regelden dat het vuil uit de wijken werd gehaald en zorgden voor 

de orde in hun wijk. Twee maal per jaar schatten ze het vermogen van alle burgers en 

onderzochten ze wat ieder deed om aan de kost te komen. Ook hielden ze toezicht op de 

markten en de maten en gewichten. Ze werden ook weer uit de wijken gekozen, uit iedere 

wijk twee. 

De wijksgewijze verkiezingen waren ingebed in de cultuur van de stad. Iedereen in de stad 

was betrokken bij de regelmatig terugkerende verkiezingen. Op 8 februari werden de 

raadsheren en gezworenen gekozen: voor hun aanhangers werden feesten georganiseerd in 

het wijnhuis waar dure keurmaaltijden werden gehouden. Na de verkiezingen ging het er ruig 

aan toe: knechten en dienaren trokken langs de huizen van de gekozenen en ‘uijt de huysen 

der nieuws gekoren heeren gelt te grabbel wordt uytgeworpen….diergelijcke gelegentheden 

in te dringen…dickwijls de glasen worden ingeworpen en andere onbehoorlijckheden 

gepleegd’.118 Later in de zeventiende eeuw werd het verboden aan de nieuwe raadsleden en 

gezworenen om geld uit hun huizen te gooien. 

Na de Reductie in 1594 probeerde de Staten Generaal het West- Nederlandse model op te 

leggen aan de Groningers. De invloed van de Gezworene Meente en de gilden op het 

stadsbestuur werd steeds meer beperkt. Na 1594 wees de stadhouder de gezworenen aan die 

de raadsheren mochten kiezen, en in 1601 besloten de Staten Generaal dat ook de gezworenen 

                                                           
117 P.G.Bos, ‘Aantekeningen omtrent het zeventiende-eeuwsche Groningen’, Groningsche Volksalmanak 
(Groningen 1910) p118-157. 
118 GrA, toegang 1605, inv. nr. 308r, Plakkaat tegen het te grabbel gooien van geld, 12 februari 1684.  



38 

die de Gezworene Meente kozen door de stadhouder aangewezen zou worden. Na 1601 

mochten de gezworenen alleen nog vergaderen na toestemming van de raad en het werd hun 

uitdrukkelijk verboden een eigen koers te varen, ze mochten de raadsbesluiten niet 

tegenwerken, maar moesten raadsbesluiten ‘stijven en stercken’.119 Het stadsbestuur 

protesteerde hier uitdrukkelijk tegen. Ook de bouwmeesters mochten niet meer in het 

stadsbestuur gehoord worden en na 1605 werd het verboden om tegelijk lid van een gilde en 

raadsheer te zijn.120 

De spanningen tussen de Generaliteit en de stad liepen ook over andere zaken hoog op. Bij 

de overgave was overeengekomen dat de stad zou bijdragen aan de generale middelen, maar 

stad en Generaliteit konden het niet eens worden over de hoogte van de bijdrage. De zaak 

sleepte zich voort en in 1599 besloot de Staten Generaal niet langer te wachten en zelf de 

bijdrage van Stad en Lande te innen. Omdat een groot deel van de stadsbevolking de Spaanse 

vijand goed gezind was, bracht stadhouder Willem Lodewijk soldaten in het geweer en 

werden de Grote Markt en de Oosterstraat bezet. Dit waren krasse maatregelen, maar de 

Staten Generaal meenden dat dit gerechtvaardigd was, omdat in de stad door opruiing van 

‘twistgierige, heerschzuchtige en Spaanschgezinde menschen weder de oude gang was 

begonnen’.121 Met deze opruiende mensen werden waarschijnlijk de gildebroeders en de 

burgervertegenwoordiging in de Gezworenen Meente bedoeld. Zo schreef Ubbo Emmius – 

een typische representant van de nieuwe protestantse en op de Unie gerichte elite- over de 

leden van de handwerkslieden en gilden in de Gezworene Meente in 1605:  

Uit de gilden van de handwerkslieden werd echter nooit of hoogst zelden iemand gekozen, 

want men beschouwde dat als de zeer geëerde vergadering onwaardig en als gevaarlijk voor 

de staat wegens de verachtelijke geestesgesteldheid van dergelijke lieden, die welhaast 

uitsluitend naar winst streven en voor bijna niets anders achting hebben.122 

 

Gezworenen 

 

De begrippen bonding en bridging kunnen behulpzaam zijn bij de vraag naar het karakter 

van deze Gezworene Meente. Was na 1594 de Gezworene Meente onder druk van het 

centrale gezag steeds meer een verlengstuk van de lokale oligarchie geworden, of bleef deze 

de gezworene meente een instelling van burgervertegenwoordiging? Vormden raad en 

gezworenen één geheel, gericht op het versterken van de exclusieve identiteit van een groep 

                                                           
119 E. Wiersum, De gedwongen vereniging van Stad en Lande in 1594 (Groningen, 1898) p75-76. 
120 Bos, ‘Aanteekeningen’, 136. 
121 (Sitter, A.J. de) Nederland in vroeger tijd. Deel XXIII Groningen (Zaltbommel 1966) p23.  
122 Ubbo Emmius, Friesland p72-73. 
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bestuurders met weinig nieuwkomers, of niet? Vanuit het perspectief van overbruggend 

sociaal kapitaal zou de Gezworene Meente juist niet volledig een verlengstuk van de raad 

zijn: het zou een gremium zijn met een duidelijke eigen sociale samenstelling ten opzichte 

van de raad, waarin voldoende ruimte was voor nieuwkomers. In hoeverre de doorstroming 

van de Gezworene Meente naar de raad een regel of uitzondering was en of er hierin een 

verschuiving is waar te nemen, is onderzocht aan de hand van de carrières van de 

burgemeesters, raadsheren en gezworenen. 

Om de carrières van de burgemeesters, raadsheren en gezworenen te kunnen analyseren zijn 

gegevens uit regeringslijsten en stadsresoluties gehaald.123 Dit is per jaar gedaan: er zijn 

gegevens verzameld over naam, functie en jaar voor de periode 1594-1694. Het eerste jaar 

van deze periode ligt voor de hand: na de Reductie werd het oude katholieke en 

Spaansgezinde stadsbestuur vervangen en trad een nieuw protestants en staatsgezind bestuur 

naar voren. Vervolgens is voor een eeuw materiaal verzameld om het proces van elitevorming 

na de integratie in de Republiek te volgen. Het gaat dan om diegenen die op de normale 

benoemingsdag in februari zijn benoemd of herbenoemd. Verreweg de meeste personen 

voldoen hieraan, maar iemand als Gerard Udinck, die tijden de gildeoproeren in de tweede 

helft van de zeventiende eeuw buiten het normale verkiezingsritme om in de Gezworene 

Meente komt en dit voor een hele korte periode doet, komt om deze reden niet in het bestand 

voor.124 

Behalve voor de functie van burgemeester, gezworene en raadsheer is dit gedaan voor een 

groot aantal andere functies die door stadsbestuurders werden bekleed. Het gaat dan om 

functies als kluftheer of gildrechtsheer, de stedelijke vertegenwoordigers bij de Gedeputeerde 

Staten, de stedelijke vertegenwoordigers in de provinciale rekenkamer en om functies in de 

generaliteit zoals lid van de Raad van State of de Admiraliteitscolleges.125 Ongeveer 10% 

van de burgers bekleedde een stedelijke positie die is meegenomen in deze analyse.126 In 

totaal zijn voor de periode 1594-1694 366 gezworenen gevonden. Van deze 366 gezworenen 

waren er 104 die ook raadsheer (en geen burgemeester) werden (28,4%). Van de 366 

                                                           
123 GrA Oud Archief van de gemeente Groningen, Stadsresoluties, Toegang 1605, inv.nr. 314r. GrA Regeringsboek 
van Stad en Lande, Toegang 835, inv.nr. 190a 
124 Udinck, G., Niebaum,H., Veldman, F., Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. 
Een Groninger gildeleider uit Westfalen (Groningen, 1988)  
125 Hierbij moet worden opgemerkt dat de verdeling van de functies over de eeuw verschilt: er kwamen functies 
bij en er verdwenen ook functies. Deze ontwikkeling is niet evenredig: aan het eind van de periode waren er 
meer functies dan aan het begin van de periode. 
126 Volgens berekeningen van Meindert Schroor had de stad Groningen omstreeks 1660 23.000 inwoners. Het 
percentage burgers is moeilijk vast te stellen, omdat van de inwoners niet bekend is wie het burgerrecht 
bezaten. Onder volwassen mannen (25%) schat Schroor het op 16-20%: ongeveer 4-5% was burger. Schroor, 
Meindert, Rurale metropool. Bevolking, migratie en financiën van de stad Groningen ten tijde van de Republiek 
(1595-1795), Groningen, 2014. De demografische gegevens staan in hoofdstuk 1. Op basis van deze informatie 
zouden er in 1660 920 (16%) tot 1150 (20%) burgers zijn. Hiervan hadden op dat moment ongeveer 90 mannen 
een stedelijke functie, dus ongeveer 10%. 
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gezworenen waren er 39 die ook raadsheer en burgemeester werden (10,6%). Verder werden 

223 van de 366 gezworenen geen burgemeester of raadsheer (60,9%).  

Dat een groot deel van de gezworenen geen raadsheer werd heeft er natuurlijk mee te maken 

dat er veel minder raadsheren waren dan gezworenen: er waren 24 gezworenen en twaalf 

raadsheren. Om die reden is ook gekeken naar het aantal raadsheren dat gezworene was 

geweest. In de onderzochte periode waren er 206 mannen die raadsheer werden. De meeste 

raadsheren (69,4%) waren gezworene geweest voordat ze raadsheer werden. Hiervan waren 

104 eerst gezworene geweest (50,5%) en 39 werden behalve gezworene en raadsheer ook 

burgemeester (18,9%).127 

Het is de vraag of ook later in de tijd de meeste raadsheren nog gezworene waren geweest 

voor ze raadsheer werden, temeer daar de maatregelen van de Staten Generaal er op waren 

gericht om de Gezworene Meente minder los van de raad te laten functioneren. Daarom is de 

ontwikkeling door de tijd gevolgd. In tabel 1 zien we het percentage raadsheren dat eerst 

gezworene was geweest, verdeeld over vijf perioden. Uitgangspunt om te bepalen in welke 

periode iemand hoort is het jaar waarin hij zijn eerst functie bekleedde. Iemand die in 1615 

zijn carrière begint als gezworene, in 1626 raadsheer wordt en in 1638 burgemeester is 

opgenomen in de tweede periode, omdat hij in dat jaar zijn eerste functie had.  

In de beginjaren was dit percentage laag omdat in 1594 het stadsbestuur volledig werd 

vernieuwd en mensen direct raadsheer werden zonder eerst gezworene te zijn geweest. In de 

veertien jaar daarvoor waren de posities in het stadsbestuur bezet door de katholieke elite en 

deze carrières werden abrupt afgebroken. De mensen die in 1594 in het stadbestuur kwamen, 

waren helemaal nieuw in het stadsbestuur of hadden hun carrière veertien jaar 

onderbroken.128 Om die reden wijkt de periode 1594-1613 af van de overige periodes. In de 

periode daarna is er steeds een meerderheid van de raadsheren eerst gezworene geweest, met 

een lichte afname van 78,7% naar 70,9%.  

                                                           
127 In totaal waren er 437 mannen die burgemeester, raadsheer of gezworene werden in de periode van 1594 tot 
1694. 
128 Alma, R.H. en Peterzon, M.D.,‘Het stadsbestuur rondom de Reductie’, in: P.Th.F.M. Boekholt (ed.), Rondom de 
Reductie. Vierhonderd jaar provincie Groningen 1594-1994 (Assen 1994) p88-97. 
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Tabel 1. Percentage raadsheren die gezworene waren geweest in: 1594-1693. 

Bovenstaande tabel geeft het aantal raadsheren weer dat gezworene was geweest voordat ze 

raadsheer werden.129 Dezelfde analyse is gedaan voor de gezworenen: hoeveel gezworenen 

werden vervolgens raadsheer gedurende hun carrière? Opvallend is dat er een afname is te 

zien van het aantal gezworenen dat raadsheer werd. De eerste periode is vanwege de in de 

vorige alinea genoemde redenen te afwijkend om in de analyse te betrekken.130 Ongeveer 

vanaf het midden van de zeventiende eeuw werden minder gezworenen raadsheer. Wat zou 

de oorzaak kunnen zijn voor deze afname? Het zou zo kunnen zijn dat er meer mensen waren 

die zonder gezworene te zijn geweest raadsheer werden, maar tabel 1 laat zien dat dit in 

geringe mate het geval was, een afname van 8%. Wat wel opvalt, is dat er in de loop van de 

zeventiende eeuw steeds minder nieuwe raadsheren kwamen: van 47 in de periode 1614-

1633 naar 31 in de periode 1674-1694. Dit kan te maken hebben met de lengte van de carrière 

– als de carrières langer duren komen er minder posities vrij.  

 

 

Tabel 2. Percentage gezworenen die raadsheer werden in: 1594-1693 

                                                           
129 Andersom komt niet voor, men was eerst gezworene en daarna raadsheer in alle gevallen. 
130 Maar minder afwijkend dan voor de raadsheren die gezworene waren geweest, omdat men eerst gezworene 
werd en daarna raadsheer. 

Periode Totaal aantal raadsheren (1) Raadsheren die gezworene waren geweest (2) 2/1 %

1594-1613 63 35 55,5%

1614-1633 47 37 78,7%

1634-1653 40 31 77,5%

1654-1673 25 18 72,0%

1674-1694 31 22 70,9%

Totaal 1594-1694 206 143 69,4%

Periode Totaal aantal gezworenen (1) Gezworenen die raadsheer werden (2) 2/1 %

1594-1613 88 35 39,8%

1614-1633 81 37 45,7%

1634-1653 66 31 47,0%

1654-1673 68 18 26,5%

1674-1694 63 22 34,9%

Totaal 1594-1694 366 143 39,1%
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De lengte van de carrières is onderzocht door van alle personen na te gaan of het einde van 

de bestuurlijke loopbaan samenviel met het sterfjaar en of men tot het eind van de carrière de 

functie in het stadsbestuur hield (als gezworene, raadsheer of burgemeester). Vrijwel alle 

personen bleven tot het einde van hun carrière in het stadsbestuur en van degenen waarvan 

het sterfjaar achterhaald kon worden bleef bijna iedereen tot zijn dood in functie. Als we de 

gemiddelde lengte van de carrières bekijken van de raadsheren in de eerste helft van de 

periode (1593-1644) is dit 22,9 jaar (23,74 als de eerste 10 jaar niet meegenomen wordt in 

verband met de vernieuwing van het stadsbestuur in 1594) en in de tweede helft van de 

periode is dit 28,42 jaar. Er kwamen in de tweede helft van de periode minder 

raadsheerposities vrij doordat mensen deze posities langer bezet hielden. De langere 

carrièreduur vormt een belangrijke verklaring voor de afname van het aantal 

raadsheerposities gedurende de tweede helft van de zeventiende eeuw.  

Weinig mensen verlieten de stad gedurende hun carrière. Dat was ook niet makkelijk, want 

als men elders een bestuurlijke carrière ambieerde golden lokale beperkingen. Veel steden 

reserveerden deze ambten bij voorkeur voor hun eigen burgers. In Groningen gold voor veel 

stedelijke ambten dat men tenminste een aantal jaren ‘medeburger’ van de stad moest zijn 

om voor de belangrijke stedelijke ambten in aanmerking te komen. In 1648 werden de eisen 

op dit gebied aangescherpt: niemand kon meer tot raadsheer, gezworene, of tot enig ander 

door het stedelijk bestuur te vergeven ambt worden benoemd, tenzij hij geboren was in de 

stad Groningen, de Ommelanden, de Oldambten, Westerwolde of Drenthe. Wie van buiten 

deze gebieden kwam moest twaalf jaar in de stad hebben gewoond en het burgerrecht hebben 

verworven. Een andere mogelijkheid was een huwelijk met een dochter of weduwe van een 

Groningse burger, dan was zes jaar voldoende.131 Ook andere steden hadden deze 

beperkingen, wat de mobiliteit van regenten tussen steden sterk bemoeilijkte en een lokaal 

georiënteerde politieke gemeenschap in stand hield. Zo hoefde men in Zwolle ‘slechts’ drie 

jaar in de stad te hebben gewoond om meentelid te kunnen worden, maar personen die 

geboren waren in een plaats waar Zwolse burgers geen burgemeester konden worden konden 

in Zwolle ook niet in de Magistraat worden benoemd.132 

De gegevens over de lengte van de carrière kunnen ook worden gebruikt om te kijken hoe 

lang het duurde voordat iemand raadsheer werd, en in hoeverre anciënniteit hierbij een 

belangrijke factor was. Gemiddeld duurde het in de zeventiende eeuw 10,2 jaar voordat men 

raadsheer werd.133 De gemiddelde carrièreduur van alle gezworenen (dus de gezworenen die 

gezworene bleven en de gezworenen die raadsheer werden samen) is 17,5 jaar. De 

gemiddelde carrièreduur van de gezworenen die geen raadsheer werden ligt veel lager: 12,1 

                                                           
131 Hempenius-van Dijk, De weeskamer, 40-41. 
132 Streng, J.C., Stemme in staat. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle 1579-1795 (Hilversum 1997) 
p107 
133 Dit is gemeten vanaf het jaar dat iemand zijn eerste functie kreeg. 
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jaar. Op basis van deze gegevens lijkt het erop dat een langere carrière een pre was om 

raadsheer te worden; een reden dat gezworenen geen raadsheer werden was eenvoudig dat 

hun carrière niet lang genoeg duurde.  

Bekeken vanuit het perspectief van de carrières van de gezworenen lijkt het erop dat de 

Gezworene Meente niet helemaal als een verlengstuk van de raad kan worden gezien. De 

meeste gezworenen bleven gezworene (70%). Slechts 30% stroomde door naar de raad en 

bijna 30% van de raadsheren was geen gezworene geweest. De afname van het aantal 

gezworenen dat in de tweede helft van de zeventiende eeuw doorstroomde naar een positie 

als raadsheer heeft mede een politieke oorzaak: toen in 1594 het hele stadsbestuur werd 

vervangen traden een aantal ervaren (oudere) mannen in functie en daardoor lag de 

gemiddelde carrièreduur in de eerste helft van de eeuw lager dan in de tweede helft van de 

eeuw. Het gevolg hiervan was dat er in de eerste helft van de periode meer raadsheerposities 

vrijkwamen, waardoor meer gezworenen konden doorstromen naar de raad. De verminderde 

doorstroming naar de raad die daarna zichtbaar is, is niet een vorm van bindend sociaal 

kapitaal, bijvoorbeeld oligarchisering, waarbij bewust de macht in kleinere kring werd 

gehouden.  

 

Patrimonial state 

 

Een vooronderstelling in het debat over de familieregering is dat mannen uit aanzienlijke 

families een veel grotere kans maakten om raadsheer te worden dan mannen uit minder 

aanzienlijke families – niet voor niets wordt in het verband van de zeventiende-eeuwse 

regeringsvorm in de Republiek wel gesproken van een vaderlijke regering (patrimonial 

state). In de woorden van Adams: ‘Thus, patrimonial family heads who wanted to install or 

maintain their families in high office practiced the “politics of marriage”, trying to marry 

well and to marry their children well’.134 

De zeventiende-eeuwse bestuurder was zich bewust van de beperkingen van een 

familieregering en om die reden golden regels om verwantschap binnen de regering te 

beperken. Het was mogelijk om als zoon een vader op te volgen, maar er waren strenge 

beperkingen voor het gelijktijdig in het stadsbestuur zitten van al te naaste verwanten.135 

Tegen deze beperkingen werd niet geprotesteerd door de burgerij, men hield zich in het 

algemeen aan deze regels en dat betekende in de praktijk dat vaderlijke overerving van 

                                                           
134 Adams, Familial State, p86. 
135 In Groningen waren deze beperkingen vrij uitgebreid in vergelijking met andere plaatsen in de Republiek. Zie: 
Feenstra, Hidde, Spinnen in het web. Groningse regenten in relatie tot het omringende platteland tijdens de 
Republiek (Assen 2007) p34. 
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functies lastig was: ook al was de vader geen raadsheer meer, dan was de kans groot dat er 

nog een zwager of een oom in de regering zat, waardoor iemand niet kon toetreden. Een 

huwelijk bood in dit opzicht niet alleen maar kansen op een positie in het stadsbestuur, het 

kon juist een stevige belemmering vormen voor een positie als gezworene of raadsheer, 

vooral als er bij de schoonfamilie al iemand in het stadsbestuur zat. In die zin was het een 

voordeel als er nog geen voorouders in het stadsbestuur zaten.  

Verwantschap binnen het stadsbestuur is lastig te kwantificeren. Familierelaties zijn 

afhankelijk van het perspectief: één persoon kan zowel oom, neef, vader, zoon, grootvader 

en broer zijn. Deze perspectieven zijn lastig in één beeld te vatten. Om toch een beeld te 

krijgen van de vaderlijke overerving binnen het stadsbestuur heb ik een gegeven geanalyseerd 

dat voor alle gezworenen en raadsheren aanwezig was: de achternaam en hoe vaak deze 

achternaam voorkomt in de periode (dus hoe vaak er andere bestuurders waren in de periode 

1594-1693 met dezelfde achternaam). Dat mensen niet dezelfde achternaam hebben betekent 

natuurlijk niet dat ze geen familie zijn – in die zin geeft dit geen informatie over de 

familierelaties binnen de stadsregering. Maar als er wordt gesproken over een patrimonial 

state wordt bedoeld dat bestuursfuncties in vaderlijke lijn worden doorgegeven.136 En als er 

dus sprake zou zijn van een vaderlijke lijn zou dit betekenen dat de achternaam hetzelfde zou 

moeten zijn. Iemand wiens achternaam slechts één keer voor komt gedurende de eeuw had 

waarschijnlijk geen (groot)vader of zoon in de regering. 

Op basis van deze gedachte zijn de gegevens van de gezworenen geanalyseerd. Er is gekeken 

naar twee periodes, 1594-1643 en 1644-1693. Als er een ontwikkeling zou zijn in de richting 

van een patrimonial state zou het aantal mensen met een achternaam die slechts één keer 

voorkomt moeten afnemen. Daarbij is gekeken naar verschillende groepen, de gezworenen, 

de gezworenen die gezworene bleven en geen raadsheer werd, de raadsheren (zowel de 

raadsheren die gezworene waren geweest als degenen die geen gezworene waren geweest) 

en de groep raadsheren die geen gezworene waren geweest. Dit in verband met het idee dat 

de Gezworene Meente mogelijk een kweekvijver was voor leden van aanzienlijke families 

die een positie in de raad ambieerden. Daarbij is gekeken naar de personen wier achternaam 

slechts één keer voorkwam in de periode. 

                                                           
136 ’In the case of early modern Europe, rulers – not simply monarchs but also corporate elites – grounded their 
political claims on the basis of hereditary qualification and patriarchal power rather than on the basis of 
adherence to rational-legal procedure or other substantive standards of justice‘ (Adams, Familial State, p34). 
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Tabel 3. Percentage bestuurders met een achternaam die één keer voorkomt 

 

Tabel 3 geeft het percentage personen met een achternaam die maar één keer voorkomt in de 

periode 1594-1694. Waarschijnlijk gaat het om mensen die geen vader of grootvader in de 

regering hadden en ook geen broer. Dit zijn grotendeels homines novi – mensen die als eerste 

in hun familie in de regering kwamen.137 Er is ook een berekening gemaakt hoe vaak een 

achternaam gemiddeld voorkwam, dit is in tabel 4 opgenomen.  

 

 

Tabel 4. Gemiddelde van hoe vaak een achternaam voorkomt 

Wat opvalt in de tabellen 3 en 4 is dat er juist geen grote verschillen zijn tussen de eerste en 

de tweede helft van de zeventiende eeuw: in de eerste helft had ongeveer 28% van de 

gezworenen een achternaam die maar één keer voorkomt en gemiddeld komt de achternaam 

3,3 keer voor. In de tweede helft van de periode was dit 29% en 3,7 keer. Ook voor de 

gezworenen die geen raadsheer werden is er geen groot verschil: 37% van de gezworenen 

had in de eerste helft van de periode een achternaam die één keer voorkomt, in de tweede 

helft van de periode was dit 34%. Gemiddeld kwam de achternaam in de eerste helft van de 

periode 2,9 keer voor, in de tweede helft 3,4 keer. Van de raadsheren had in de eerste periode 

17% een achternaam die één keer voorkomt en in de tweede periode 20%. Gemiddeld kwam 

de achternaam in periode één 4,0 keer voor en in periode twee 4,1 keer. Tussen de eerste en 

de tweede helft van de zeventiende eeuw zijn geen grote verschillen en in dit opzicht is er 

aan de hand van het onderzoek naar achternamen geen ontwikkeling richting een patrimonial 

state te bespeuren.  

                                                           
137 Bij de naamgeving gedurende de 17e eeuw doen zich wel wijzigingen voor. Naarmate een familie aanzienlijker 
werd kon de naam verlatiniseren. Deze ontwikkelingen zijn zoveel mogelijk meegenomen in de analyses. 
Feenstra noemt in zijn boek ook nog een aantal andere uitzonderingen wat betreft naamgeving: Feenstra, 
Spinnen, 114-115. Streng bekijkt voor Zwolle ook de mogelijkheden voor sociale stijging aan de hand van de 
tellingen van familienamen: Streng, Stemme, 170. 

Periode Gezworene Raadsheer Gezworene /geen raadsheer Gezworene en raadsheer Raadsheer/geen gezworene

1594-1694 0,285 0,184 0,355 0,18 0,201

1594-1644 0,276 0,172 0,374 0,148 0,225

1644-1694 0,294 0,202 0,336 0,213 0,177

Periode Gezworene Raadsheer Gezworene/geen raadsheer Gezworene en raadsheer Raadsheer/geen gezworene

1594-1694 3,52 4 3,14 4,11 3,9

1594-1644 3,33 4,1 2,89 3,95 4,17

1644-1694 3,72 4 3,4 4,32 3,43
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Wel is er een verschil tussen de gezworenen die raadsheer werden en de gezworenen die geen 

raadsheren werden. Als we kijken naar de gezworenen die geen raadsheer werden heeft ruim 

35% een achternaam die slechts één keer voorkomt en komt de achternaam gemiddeld 3,1 

keer voor. Van de gezworenen die wel raadsheer werden heeft 18% een achternaam die 

slechts één keer voorkomt en gemiddeld komt een achternaam 4,1 keer voor. Het lijkt er op 

dat, naast de hierboven gestelde langere carrière, gezworenen die voorouders in de raad 

hadden iets beter doorstroomden naar de raad dan gezworenen die dat niet hadden. 

 

Sociaal profiel  

 

Niet alleen waren er beperkingen voor doorstroming naar de raad als het ging om 

verwantschap. Zoals hierboven al werd aangegeven werd het na de Reductie moeilijker voor 

gildeleden om toe te treden tot het stadsbestuur. In de keurwetten die in 1623 werden 

opgesteld stond dat verkozen raadsleden ‘gilde, winckelneringe en schriverschappen’ moest 

opzeggen. De Gezworene Meente kwam hiertegen met succes in het verzet en in 1626 werd 

het artikel zo aangepast dat men het gildelidmaatschap, handel en winkelnering zou opzeggen 

wanneer er een goede gelegenheid was en dat de kinderen het gildelidmaatschap zouden 

kunnen behouden.138 

Voor wat betreft de vertegenwoordiging van leden van gilden is duidelijk dat al vanaf het 

begin van de zeventiende eeuw gildeleden wel tot de Gezworene Meente mochten toetreden, 

maar niet tot de raad. Hierdoor was het profiel van een deel van de gezworenen anders dan 

het profiel van de raadsleden. In de Gezworene Meente konden leden zitten van de gilden, 

maar ze konden niet doorstromen naar de raad. Het ging hierbij overigens alleen om de gilden 

die onder de bouwmeesters vielen, zoals de bakkers, hoedemakers, pelsers etc. Op de gilden 

die onder de raad vielen, zoals de brouwers, was deze regeling – hoewel nergens 

geformaliseerd – in de praktijk niet van toepassing; zij konden wel doorstromen naar de 

raad.139 Ook de hierboven genoemde aanpassing naar aanleiding van het verzet van de 

Gezworene Meente maakte dat er in formeel opzicht geen grote belemmeringen waren om 

als lid van het hoedemakersgilde door te stromen naar de raad – het juiste moment om het 

gildelidmaatschap op te zeggen kon een tijd duren – maar dat er in de praktijk weinig 

hoedemakers raadsheer werden.  

                                                           
138 GrA Oud Archief van de gemeente Groningen, Resolutie burgemeesteren en Raad 23 januari 1626, Toegang 
1605. 
139 Bos, ‘Aantekeningen’, p136 noot 2. 
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Dit had te maken met het welstandscriterium voor het toetreden tot de raad. In de keurwetten 

van 1623 werd gesteld dat men voor het lidmaatschap van de raad een huis in het stadsgebied 

moest hebben ter waarde van 3000 daalder. Ook hier kwamen de gezworenen met succes 

tegen in het verzet. In 1626 werd gesteld dat men voor het lidmaatschap van de raad 

bezittingen met een totale waarde moest hebben van 3000 daalder en dat men een huis moest 

bezitten ‘sodanis daarin dat een persoon van sulcken qualiteit en digniteit met eren mag 

wonen’.140  

In hoeverre de welstand van de leden van de Gezworene Meente afweek van de leden die 

ook raadsheer werden kan worden afgeleid uit de goed bewaard gebleven bescheiden van de 

gedwongen lening uit 1672. Om geldmiddelen bijeen te brengen voor de oorlog tegen 

Lodewijk XIV moest door de welgestelde ingezetenen van het gewest geld worden geleend. 

In de ordonnantie wordt een overzicht gegeven van ingezetenen en het bedrag dat moest 

worden geleend (1% van hun vermogen).141 Op deze lijst staan 52 personen die stedelijke 

functies bekleedden, waarvan 39 raadsheren. Op de lijst stonden ook tien gezworenen die 

gezworene bleven en een aantal, dat wel functies bekleedden, maar geen raadsheer of 

gezworene waren. Het lijkt erop dat de raadsheren vermogender waren dan de gezworenen – 

wat niet vreemd is, omdat de vereisten om raadsheer te worden op dit gebied strenger waren. 

Voor dezelfde periode is gekeken in hoeverre leidinggevende posities binnen het 

burgervaandel (hopman, luitenant of vaandrig) overlap hadden met de Gezworene Meente. 

Het burgerregiment was sterk ingebed in de stedelijke samenleving. In de burgervaandelen 

waren ongeveer 3000 man actief en deze waren, net als veel andere stedelijke functies, per 

wijk georganiseerd: iedere kluft leverde twee burgervaandelen. Van de leiding van de 

burgervaandelen waren dertig leden ook actief in een stedelijke functie, waarvan er 26 

gezworene waren. Van de dertig was er één ook raadsheer en vier waren geen raadsheer en 

ook geen gezworene. Ze waren rentmeester van de venen, gildrechtsheer (twee maal) en lid 

van de pondkamer. De burgervaandelen overlapten dus wel met de Gezworene Meente en 

nagenoeg niet met de raad. 

 

 

                                                           
140 GrA Oud Archief van de gemeente Groningen, Resolutie burgemeesteren en Raad 23 januari 1626, Toegang 
1605. 
141 GrA Archief van de Staten van Stad en Lande, Staatboek van ontvangsten wegens de gedwongen lening van de 
100e penning volgens de ordonnantie van 9 mei 1672, inventarisnummer 2238, 1672. Zie ook: Noordhof, L.J., ‘De 
vermogendste ingezetenen van Stad en Lande in 1672’, Groningse volksalmanak (Groningen, 1972) p48-65. 
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Overige stedelijke functies 

 

Naast functies als gezworene of raadsheer waren er nog andere functies waarin men actief 

kon zijn. Gedurende de hele periode waren er vier burgemeesters, twaalf raadsheren en 24 

gezworenen. Dit is een constant beeld en deze functies zijn makkelijk af te bakenen. Voor de 

selectie van de overige functies is zoveel mogelijk geprobeerd aan te sluiten bij wat de 

tijdgenoten zelf als belangrijke functies zagen. Ubbo Emmius geeft hiervoor aan het begin 

van de zeventiende eeuw een overzicht en later in de eeuw geeft de resolutie op het groot 

burgerrecht een overzicht van de belangrijkste functies.142 Dit groot burgerrecht werd in 1666 

ingesteld en dit recht had men na 1666 nodig om in aanmerking te komen voor een groot 

aantal genoemde stedelijke functies. Deze twee bronnen zijn het uitgangspunt geweest voor 

de selectie van functies. (Bijlage 1. Functies en afkortingen) 

In de eeuw na 1594 nam het aantal functies dat men kon bekleedden toe. Deze toename kwam 

vooral doordat in de loop van de zeventiende eeuw het bestuur professionaliseerde en er door 

uitbreiding van taken van de overheid posities bij kwamen. Deze toename deed zich voor op 

stedelijk niveau (bijvoorbeeld de pondkamer), als op provinciaal niveau (bijvoorbeeld de 

provinciale rekenkamer) en op centraal niveau (bijvoorbeeld de generaliteitsrekenkamer). Er 

was ook een toename van het aantal posities in de ondersteunende sfeer: veel bestuursorganen 

kregen in de loop van de eeuw één of meerdere secretarissen. Ook breidden in de loop van 

de eeuw sommige colleges zicht uit en verdwenen andere, zoals de bouwmeesters van de 

gilden. 

 Deze functies zijn geanalyseerd van 1604 tot 1684 (tabel 5); in die periode waren er 231 

personen die een andere stedelijke functie hadden143. Van deze personen was 68% ook 

gezworene en 38% ook raadsheer. Er is gekeken in hoeverre mensen deze functies 

bekleedden wier achternaam maar één keer voorkwam. Dit was zo in 31% van de gevallen 

en kwam het meest voor bij degenen die ook gezworene waren en die geen raadsheer werden 

(33%) en het minst bij de personen die ook raadsheer waren (18%). Er is ook gekeken hoe 

vaak een achternaam gemiddeld voor kwam: dit was het vaakst bij degenen die ook raadsheer 

waren en het minst bij degenen die ook gezworene en geen raadsheer waren.  

                                                           
142 Ubbo Emmius, Friesland tussen Eems en Lauwers 
143 De eerste 10 jaar en de laatste 10 jaar van periode waarvoor gegevens zijn verzameld zijn weggelaten omdat 
dit het carriereverloop te veel vertekent – personen combineren dan geen functies omdat ze te kort in het 
bestand zitten. 
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ankv=achternaam komt voor 

Tabel 5. Stedelijke functies en het stadsbestuur 1604-1688 

 

Om te zien of er een verschil was tussen de eerste helft van de periode en de tweede helft van 

de periode zijn twee periodes met elkaar vergeleken. In de eerste periode (1604-1644) waren 

meer mensen met een stedelijke functie ook gezworene en raadsheer (respectievelijk 74% en 

44%) dan in de tweede periode (respectievelijk 61% en 31%). Het percentage gezworenen 

dat geen raadsheer werd en daarnaast een stedelijke functie had bleef vrijwel gelijk, 35% in 

de eerste periode en 37% in de tweede periode. Grote verschillen in de positie van stedelijke 

functies binnen een carrière deden zich niet voor in de zeventiende eeuw: dat er minder 

raadsheren ook stedelijke functies bekleedden heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat 

er minder raadsheren waren, zoals hiervoor al is vastgesteld. Het aantal gezworenen dat geen 

raadsheer werd bleef in stedelijke functies tamelijk constant. Ook nam het percentage mensen 

wier achternaam één keer voorkwam toe, van 25% in de eerste periode tot 37% in de tweede 

periode. Zowel gezworenen als raadsheren waren actief in de overige stedelijke functies. 

Naast de stedelijke functies bekleedden de stadsbestuurders ook functies op het niveau van 

de generaliteit. Het ging dan om functies als admiraliteitsheer, lid van de 

generaliteitsrekenkamer, lid van de Staten Generaal en lid van de Raad van State. Ook in dit 

verband is gekeken naar de combinatie met functies in het stadsbestuur en is de eerste periode 

vergeleken met de tweede periode. Ook zijn gegevens over hoe vaak de achternaam voorkomt 

Stedelijke functies: hele periode %totaal ankv=1 %ankv=1 gem ankv

Totaal 231 100 72 31 3,4

Gezw orene 156 68 42 27 3,6

Raadsheer 87 38 16 18 4

Gezw orene/geen raadsheer 84 36 28 33 3,1

Stedelijke functies: periode 1 %totaal ankv=1 %ankv=1 gem ankv

Totaal 113 100 28 25 3,7

Gezw orene 84 74 18 21 3,9

Raadsheer 50 44 7 14 4

Gezw orene/geen raadsheer 40 35 12 30 3,6

Stedelijke functies: periode 2 %totaal ankv=1 %ankv=1 gem ankv

Totaal 118 100 44 37 3,1

Gezw orene 72 61 24 33 3,2

Raadsheer 37 31 9 24 4,1

Gezw orene/geen raadsheer 44 37 16 36 2,6
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opgenomen. In tabel 6 zijn de gegevens over de stadsbestuurders en de generaliteitsfuncties 

weergegeven.  

 

ankv=achternaam komt voor 

Tabel 6. Stadsbestuur en generaliteitsfuncties 1604-1688 

 

Opvallend is dat in de generaliteitsfuncties vooral raadsheren werden benoemd. Meestal 

maakte een generaliteitsfunctie deel uit van het carrière pad van een raadsheer: in de periode 

dat men tijdelijk even geen raadsheer was omdat men maximaal twee jaar achterelkaar 

raadsheer kon zijn, bekleedden sommigen een generaliteitsfunctie. Ook indien men wachtte 

als gezworene op een functie als raadsheer, terwijl er in de raad nog geen positie vrij was, 

was het vervullen van een generaliteitsfunctie een oplossing. Dit is een groot verschil met de 

lagere stedelijke functies: die werden juist vervuld door gezworenen die geen raadsheer 

waren. De generaliteitsfuncties werden ook minder vaak bekleed door personen met een 

achternaam die één keer voorkwam. Dit kwam in 17% van de gevallen voor bij de 

generaliteitsfuncties en in 31% van de gevallen bij de lagere stedelijke functies. Tussen de 

raad en de generaliteit bestond dus een nauwe band en voor gezworenen was hierin 

nauwelijks een plaats weggelegd. Na de gildeoproeren in het midden van de zeventiende 

eeuw werd dit zelfs geformaliseerd: in de keurwetten van 1668 werd gesteld dat het 

Generaliteitsfuncties hele periode %totaal ankv=1 %ankv=1 gem ankv

Totaal 109 100 18 17 4,1

Gezw orene 79 72 12 15 4,4

Raadsheer 92 84 15 16 4

Gezw orene/geen raadsheer 8 7 0 0 5,4

Generaliteitsfuncties periode 1 %totaal ankv=1 %ankv=1 gem ankv

Totaal 49 100 8 16 3,85

Gezw orene 34 69 5 15 4,08

Raadsheer 44 89 7 16 3,75

Gezw orene/geen raadsheer 1 2 0 0 3

Generaliteitsfuncties periode 2 %totaal ankv=1 %ankv=1 gem ankv

Totaal 60 100 10 17 4,31

Gezw orene 45 75 7 16 4,64

Raadsheer 48 80 8 17 4,29

Gezw orene/geen raadsheer 7 12 0 0 5,71
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gezworeneschap onverenigbaar was met de belangrijkste ambten op het stedelijke, 

provinciale, en generaliteitsniveau.144 

 

Conclusies 

 

In dit hoofdstuk is gekeken naar de Gezworene Meente en het type sociaal kapitaal dat werd 

gegenereerd. Daarbij is vooral gekeken naar bonding (samenbindend sociaal kapitaal) en 

bridging (overbruggend sociaal kapitaal). Gedurende de periode was er duidelijk sprake van 

bonding: bestuursfuncties werden deels afgeschermd, waardoor doorstroming van 

Gezworene Meente naar raad niet vanzelfsprekend was. Behalve demografische factoren, 

zoals de lengte van de carrière, waren ook familierelaties van invloed op doorstroming van 

Gezworene Meente naar de raad: gezworenen met een achternaam die meer voorkomt 

stroomden vaker door naar de raad. Ook lijkt het centrale gezag duidelijk een relatie gehad 

te hebben met de raad en veel minder met de gezworenen: bijna 90% van de 

generaliteitsfuncties werd bekleed door leden van de raad. Gezworenen die gezworene bleven 

kwamen hier nauwelijks aan te pas. Deze functies op centraal niveau gingen vooral naar 

mensen die voorvaderen in het stadsbestuur hadden. 

De focus op bridging toont dat niet alleen samenbindende processen als oligarchisering, 

aristocratisering en patrimonial state aanwezig waren in het zeventiende-eeuwse Groningen. 

Vanuit de stedelijke gemeenschap werd ook overbruggend sociaal kapitaal gegenereerd 

waardoor er gedurende de hele zeventiende eeuw ruimte was voor een brede 

burgervertegenwoordiging in de bestuurlijke posities. Het lijkt erop dat gezworenen 

belangrijk waren binnen deze civic culture: ze waren betrokken bij de gilden, de 

burgervaandelen en allerlei andere stedelijke posities. De stedelijke macht bleef niet beperkt 

tot een kleine groep van alleen de burgemeesters en de raad. De Gezworene Meente was ook 

in de zeventiende eeuw een redelijk brede groep van bestuurders die soms doorstroomden 

naar de raad en soms niet, en die raakvlakken hield met de brede burgerij en nieuwkomers in 

het bestuur.  

  

                                                           
144 GrA Oud Archief van de gemeente Groningen, Resolutie burgemeesteren en Raad 26 augustus 1668, Toegang 
1605. Overigens had dit in de praktijk geen grote gevolgen: functies werden meestal na elkaar uitgeoefend en 
niet tegelijkertijd. 
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2.  Aristocratie en familie. De Horenkens. 
 

In het vorige hoofdstuk zijn gedachten over overbruggend en verbindend sociaal kapitaal 

naar voren gekomen. Bonding (verbindend sociaal kapitaal) versterkt de exclusieve identiteit 

van een groep, is naar binnen gericht en werkt toe naar een homogene groep. Bridging 

(overbruggend sociaal kapitaal) is naar buiten gericht en probeert mensen met allerlei 

achtergronden samen te brengen.145 Op basis van de carrières in het stadsbestuur en de positie 

van de gezworenen in het stadsbestuur werd de conclusie getrokken dat er niet alleen sprake 

was van samenbindende processen, zoals oligarchisering en aristocratisering, maar dat er ook 

overbruggende sociale processen waren waardoor de stedelijke gemeenschap een sterke 

sociale samenhang had. Ook kwam naar voren dat gezworenen met een achternaam die vaker 

voorkwam vaker doorstroomden naar posities in de raad, wat in de lijn ligt met gedachten 

over een familieregering. 

Om deze gedachten over families en sociaal kapitaal verder te toetsen is een prosopografisch 

onderzoek gedaan naar de familierelaties van verschillende stadsbestuurders en hun 

verankering in de stedelijke samenleving. Daarbij is een vergelijking gemaakt tussen de 

achtergronden van personen waarvan de achternaam vaak voorkwam en personen waarvan 

de achternaam minder vaak voor kwam. Achterliggende gedachte is dat personen waarvan 

de achternaam vaak voorkwam deel uit maakten van families die generaties lang bestuurlijke 

posities in de stad bekleedden (regentenfamilies) en dat personen waarvan de achternaam 

minder vaak voorkwam deel uit maakten van families die nieuwer in het stadsbestuur waren. 

De strategieën om hun positie te verwerven en behouden van de families die al langer deel 

uit maakten van de bestuurlijke elite lijken meer gericht op bonding en de strategieën voor 

degenen die nieuw in het stadsbestuur kwamen zullen meer lijken op bridging. Voor de 

personen waarvan de achternaam vaak voorkwam is prosopografisch onderzoek gedaan naar 

tien bestuurders en hun voor- en nazaten met de achternaam Horenken. Voor de personen 

waarvan de achternaam minder vaak voorkwam is gekozen voor tien bestuurders en hun 

voor- en nazaten met de achternamen Frone, Pott, Tettema en Trom (Bijlage 3 Opzet 

prosopografisch onderzoek). 

Dit hoofdstuk gaat over de Horenkens en over het overdragen van kapitaal binnen de 

familiekring in het licht van oligarchisering en aristocratisering. Er is gekozen voor een 

prosopografisch onderzoek van 10 personen met de achternaam Horenken omdat op basis 

van het feit dat de achternaam van de Horenkens vaak voorkomt je zou verwachten dat het 

hier gaat om een traditionele regentenfamilie die al generaties lang bestuurlijke posities in de 

stad bekleedde. Om generaties lang de traditie voort te zetten zou de strategie van de familie 

                                                           
145 Robert D. Putnam, Bowling Alone. The colapse and revival of American Community (New York 2000) 
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erop gericht zijn om de sociaal-culturele, financiële en bestuurlijke positie te behouden en 

over te dragen. In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 3.) wordt gekeken naar families met 

waarschijnlijk een minder lange traditie in het stadsbestuur, hun achternaam komt minder 

vaak voor. Zijn dit nieuwe families? Hebben ze dezelfde strategie om een dominante sociaal-

culturele, financiële en bestuurlijke positie te verwerven en te behouden? De opzet van het 

prosopografisch onderzoek, zoals het voor zowel de Horenkens, als de Frone’s, Potts, 

Tettema’s en de Troms is uitgevoerd, wordt in dit hoofdstuk besproken. De vergelijking 

tussen de beide groepen wordt aan het eind van het volgende hoofdstuk gedaan. 

 

Familiekapitaal 

 

De ideeën over sociaal kapitaal van Pierre Bourdieu sluiten goed aan bij het verwerven en 

behouden van de heersende positie van regentenfamilies. Volgens Bourdieu maakte sociaal 

kapitaal dat de dominante klasse zich kon versterken en reproduceren. Daardoor ontstond een 

geprivilegieerde klasse die beschikte over verschillende bronnen van kapitaal en die zich 

hierop liet voorstaan, bijvoorbeeld door adellijke titels.146 Deze ideeën komen overeen met 

de theorieën over oligarchisering en aristocratisering in de tijd van de Republiek. Bij 

oligarchisering en aristocratisering ontstond een familieregering die zich steeds meer 

afscheidde van de burgerij en die zich onderscheidde door het overnemen van een adellijke 

levensstijl.147 Families waren een belangrijke schakel in het overdragen van de verschillende 

vormen van kapitaal van generatie op generatie.  

Bourdieu zag het individu als een sociale entiteit die niet op zichzelf stond, maar deel was 

van een sociale omgeving waarbinnen ze een ‘habitus’ ontwikkelden. The habitus is a set of 

dispositions, reflexes and forms of behavior people acquire through acting in society. It 

reflects the different positions people have in society, for example, whether they are brought 

up in a middle-class environment or in a working-class suburb. It is part of how society 

produces itself.148 De habitus is de mentale gesteldheid die het gevolg is van een proces van 

socialisering. Iemands habitus bepaalt hoe hij de wereld waarneemt en zich positioneert 

binnen een samenleving. 

                                                           
146 Lin, Nan, Building a Network Theory of Social Capital, Connections 22 1 (1999) p28-51  
147 Adams, Julia, The Familial State. Ruling Families and Merchant Capitalism in Early Modern Europe (Ithaca en 
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148Bourdieu, Pierre, ‘The politics of protest: an interview by Kevin Ovenden’, Socialist Review 242 (2000): p18-20.  
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Deze socialisering vindt plaats in de sociale ruimte, waarbinnen verschillende velden 

(bijvoorbeeld politiek, cultureel, economisch) te onderscheiden zijn. Binnen een veld is een 

continu proces van machtsaccumulatie gaande, doordat er strijd is om het kapitaal in een 

veld. De positie in een veld wordt gedefinieerd door de huidige en mogelijke situatie in de 

structuur van de verdeling van kapitaal. De verhoudingen in een veld zijn historisch bepaald 

en conflicten om het in een veld aanwezige kapitaal zorgen binnen een veld voor dynamiek. 

De dominante klasse heeft meestal niet slechts binnen één veld het kapitaal in handen, maar 

door haar positie weet ze op meerdere velden te domineren. Daardoor zijn de velden niet 

autonoom, maar verbonden door een dezelfde dominante klasse.149 

Sociaal kapitaal ging bij Bourdieu over de mogelijkheden die iemand heeft om bij het kapitaal 

(bijvoorbeeld economisch of cultureel kapitaal) van anderen te komen en dit voor zichzelf 

aan te wenden. Bij Bourdieu betekende dit dat iemand zijn positie in een veld kan verbeteren 

door gebruik te maken van het kapitaal van anderen. Hierbij zijn een aantal factoren van 

belang: de omvang en kwaliteit van iemands sociale netwerk en de aanwezige hulpbronnen 

binnen dit netwerk. Dit maakt sociaal kapitaal moeilijk zichtbaar en lastig meetbaar: het gaat 

niet om kapitaal dat gekoppeld is aan een persoon zelf (zoals bij economisch kapitaal het 

saldo zijn bankrekening), het gaat ook niet om kapitaal dat iemand anders heeft (het saldo op 

de bankrekening van mijn vader), maar het gaat om kapitaal dat is ingebed in de structuur 

van sociale relaties (hebben mijn vader en ik een relatie die maakt dat hij mij zijn geld ter 

beschikking stelt).150  

Een analyse van de sociale ruimte waarin de habitus is geproduceerd zou volgens Bourdieu 

het startpunt van ieder sociologisch en historisch onderzoek moeten zijn. De verhoudingen 

in een veld worden bepaald door spanningen tussen posities en de uitkomst van eerdere 

conflicten. Om de posities van actoren in een veld zichtbaar te maken gebruikte Bourdieu 

biografisch materiaal. Met het onderzoeken van de levensloop van de actoren in een veld 

categoriseerde hij het veld specifieke kapitaal en reconstrueerde hij de ontwikkelingen die 

tot de verhoudingen in een veld hebben geleid. Bourdieu deed zelf prosopografisch 

onderzoek naar de Franse intellectuele elite, waarbij hij een biografisch onderzoek deed naar 

de actoren en op basis van indicatoren, zoals een vermelding in de Who is who, de 

aanwezigheid van verschillende vormen van kapitaal veronderstelde. Dit leidde tot 

commentaar van critici die zich afvroegen in hoeverre deze indicatoren op de aanwezigheid 

veld specifiek kapitaal wezen. Het bepalen van indicatoren die wijzen op veld specifiek 
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kapitaal veronderstelt kennis van het veld en om het veld te leren kennen heb je indicatoren 

nodig die tot kennis over het veld leidt; een hermeneutische cirkel.151  

Donald Broady duidde deze biografische methode later als French Prosopography. Bij 

Bourdieu ging het in deze methode niet om individuen, maar om de structuur van het veld. 

Uitgangspunt bij het biografisch onderzoek was een afgebakende groep actoren die tot 

hetzelfde veld hoorden en waarover een omvangrijke hoeveelheid data werd verzameld met 

betrekking tot hun positie in het veld, waarbij alle vormen van kapitaal uiteindelijk kunnen 

leiden tot een onderscheidende positie binnen een veld.152 Dit onderscheid, de manier waarop 

een actor wordt waargenomen in een veld, iemands status, het aanzien dat iemand geniet, 

noemde Bourdieu het symbolisch kapitaal. Alle vormen van kapitaal kunnen meer 

symbolisch kapitaal tot gevolg hebben. Welk kapitaal tot meer symbolisch kapitaal leidt 

hangt af van de structuur van een veld. In een intellectueel veld zal het bezit van een dure 

auto niet tot meer aanzien leiden en een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift wel, 

terwijl in een veld met ondernemers een dure auto tot meer aanzien zal leiden en een 

publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift niet. 

 

“Common background characteristics” 

 

Voor de bestudering van elites in het verleden zochten historici ook aansluiting bij de 

prosopografische methode van Lawrence Stone. Stone definieerde prosopografie als: ”the 

investigation of the common background characteristics of a group of actors in history by 

means of a collective study of their lives”.153 Deze achtergronden konden op samenhang 

worden onderzocht en gingen over familie, opleiding, beroep, geloof en economische positie. 

De prosopografie kon behulpzaam zijn bij het verklaren van politiek handelen en bij het 

onderzoeken van sociale structuur en sociale mobiliteit in het verleden.154 Stone paste de 

prosopografie toe bij het onderzoek naar elites in het verleden en onderzocht de Engelse 

landadel. Hij keek hierbij naar de manier waarop deze landadel zich had aangepast aan de 

                                                           
151 Raemsdonck, Liesje, Methodological Reflections on the Prosopographical Study of Academics. Bourdieu’s 
sociological theory and its application in a historical context. Paper given at the International Commission for the 
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153 Stone, Lawrence, ‘Prosopography’, Daedalus, 100 (1971), 46-79. 
154 Jong, Joop de, Prosopografie, een mogelijkheid. Elite onderzoek tussen politieke en sociaal-culturele 
geschiedenis, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 111 (1996) 201-215, 
202. 
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overgang van de middeleeuwen naar de moderne tijd en deed dit op basis van een 

kwantitatieve analyse van vooral de financiële positie van de adel.155 

In Nederland werd de prosopografie geïntroduceerd door de historicus Daan Roorda, die door 

de onderzoeken van Lewis Namier de prosopografie had leren kennen. Ook Namier keek 

naar politieke elites en hij had een prosopografische studie gemaakt van de Engelse partijen 

in de zeventiende en achttiende eeuw. De recensenten waren niet positief en vonden dat de 

gebruikte prosopografische methode niet tot inzichtelijkheid maar juist tot een puinhoop had 

geleid. Naar aanleiding van een latere prosopografische studie van Namier naar de politieke 

ideologie in de achttiende eeuw kwamen recensenten zelfs tot de conclusie dat de uitkomsten 

van het onderzoek onderdeel waren van de gebruikte methode. Namier had betoogd dat 

mensen parlementslid werden vanuit eigenbelang en niet omdat ze politieke idealen 

nastreefden. Namier kon dit, volgens critici, alleen maar betogen dankzij de prosopografische 

methode, die was uitgevonden om deze visie te ondersteunen.156  

Roorda zag desondanks mogelijkheden voor de prosopografie bij het onderzoek naar elites 

tijdens de Republiek: met de prosopografie werd samenhang tussen de spelers analyseerbaar 

en daarmee werden ook de zetten in het spel begrijpelijker.157 Stone had een onderscheid 

gemaakt tussen de elite- en de massaschool, waarbij de eliteschool zich beperkte tot kleinere 

groepen en minder werd beïnvloed door de sociologie en de massaschool grotere groepen 

onderzocht en die met meer sociologische invalshoek bestudeerde. Roorda zag dit 

onderscheid minder en legde ter verklaring van de verschillen tussen prosopografie van grote 

en kleine groepen meer de nadruk op de bestudeerde periode: hoe verder de bestudeerde 

periode in het verleden lag, des te minder data voorhanden. Ook de eliteschool was beïnvloed 

door de sociologie, maar het was nu eenmaal moeilijker om voor grote groepen gegevens te 

vinden als de periode in een verder verleden lag. Dat Stone de meeste voorbeelden van de 

eliteschool tegenkwam in onderzoek naar de periode voor 1800 was dan ook niet verrassend. 

De eenzijdigheid van de methode werd in de periode na de studies van Namier sterk 

verminderd, ook omdat de prosopografie zich steeds minder alleen op politieke elites richtte. 

Wel was er, ook door ontwikkelingen in het archiefwezen, steeds meer data beschikbaar voor 

prosopografisch onderzoek. En daarin lag een nieuwe beperking: de vele moeite, mankracht 

en geld die dat kostte zag Roorda wel als een echte beperking van de methode.158 

Roorda zelf bestudeerde het patriciaat van Zierikzee waarbij hij de aristocratiseringsthese, 

die tot dan voornamelijk op literaire bronnen en pamfletten gebaseerd was, met de 
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prosopografische methode opnieuw bekeek. Families speelden een belangrijke rol in het 

eliteonderzoek. In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw ontstond een 

gespecialiseerde klasse van regentenfamilies en deze families hebben veel aandacht gekregen 

van historici – ook omdat het verval van de Republiek vanouds gekoppeld werd aan het 

gedrag van deze elites. Door hun renteniersmentaliteit en hun deftige levensstijl 

verloochenden de achttiende-eeuwse regenten hun burgerlijke afkomst en hadden zo de 

Republiek niet weten te behoeden voor verval.159 De gedachte dat het zeventiende-eeuwse 

regentenpatriciaat zoveel opener was voor nieuwkomers dan de deftiger levende achttiende-

eeuwse regentenelites wilde Roorda op haar juistheid toetsen. Ook drie in samenhang 

opgezette studies naar de achttiende-eeuwse elite van Leiden, Gouda en Hoorn die in de jaren 

80 verschenen, keken vanuit sociaal-cultureel perspectief naar de aristocratiseringsthese. Ze 

maakte gebruik van de prosopografie en besteedden veel aandacht aan familie en levensstijl. 

Vanuit dit perspectief, waarbij aristocratisering werd opgevat als een bewust overnemen van 

adellijke levensstijl door regenten, concludeerden de onderzoekers dat de 

aristocratiseringsthese niet zo goed houdbaar was.160 Na deze elitestudies volgden een groot 

aantal andere studies die op een vergelijkbare manier de elite van de Republiek bestudeerden 

en waarbij ook andere delen van het land aan bod kwamen.161 

Het begrip familie kreeg een verdere sociologische invulling bij Cees Schmidt en Julia 

Adams. Schmidt sloot in zijn studie van de Hollandse familie Teding van Berkhout aan bij 

Bourdieu, Elias en Weber. Hij wilde achterhalen welke strategieën de familie toepaste om 

haar vermogenspositie te verbeteren en te behouden gedurende een lange periode van 400 

jaar. Het huwelijk speelde hierbij een belangrijke rol. Dit sluit aan bij de gedachten van 

Bourdieu over een veld waarbinnen personen kapitaal proberen te verwerven. Het kapitaal 

wordt bij Schmidt gevormd door het “maatschappelijk vermogen”, het geheel aan kapitaal 

waar een familie over kon beschikken. Dit kapitaal bestaat uit een sociaal economische, een 

sociaal politieke en een sociaal culturele pijler. Het maatschappelijk vermogen is een 

collectieve vorm van kapitaal, waar familieleden gebruik van kunnen maken om de positie 
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van de familie te versterken.162 Julia Adams kijkt vanuit de patrimoniale ideeën van Max 

Weber naar het patriciaat van de Republiek en legt een duidelijke verbinding met 

staatsvorming. De macht was in de Republiek in handen van familiehoofden (vaders) en deze 

werkten aan de verdere consolidatie van de macht van families. Deze families beheersten de 

belangrijkste posities in de Republiek, waarin familiale netwerken dominant waren.163 

 

Bestuurlijk veld 

 

Het prosopografisch onderzoek naar de bestuurlijke elite van de stad Groningen richt zich op 

de reconstructie van het bestuurlijk veld en de rol van families daarin. De gedachte is dat 

regentenfamilies over kapitaal beschikten dat ze makkelijk konden overdragen binnen 

familiekring en dat ze daardoor een dominante positie in één of meer velden kon verwerven. 

Over het veldspecifieke kapitaal is uit de eerdere studies naar het patriciaat een beeld ontstaan 

dat redelijk samenhangend is. Van belang hierbij zijn: 1. De bestuurlijke posities die worden 

bekleed, 2. De financiële positie, 3.De opleiding en culturele aspecten en 4. Familierelaties. 

Deze vier vormen van veldspecifiek kapitaal zijn in dit onderzoek als uitgangspunt genomen. 

Bij sociaal kapitaal gaat het om kapitaal dat men via de relaties met anderen verwerft. In dit 

hoofdstuk is dat het kapitaal dat men via familierelaties verwerft. Om die reden zijn een aantal 

generaties onderzocht zodat zicht is op de overdraagbaarheid van dit kapitaal.  

Ook is er gekozen voor een vergelijkend perspectief, waarbij personen uit de bestuurlijke top 

en personen uit de bestuurlijke subtop met elkaar zijn vergeleken. De elite is een bovenlaag. 

Dit impliceert dat er ook een onder liggende laag is en de vraag is dan waarin deze 

onderliggende laag zich onderscheidt van de bovenlaag. Eliteonderzoek zou daarom eigenlijk 

altijd vergelijkend moeten zijn. Bij vergelijking gaat het om overeenkomsten (universele 

vergelijking), op verschillen (contrasterende vergelijking) of op een mengeling van beide.164 

De reden waarom voor vergelijking is gekozen is dat op deze manier onderscheidende 

karakteristieken van een bestuurlijke elite kunnen worden ontdekt. Als alleen de bestuurlijke 

top zou worden bestudeerd is moeilijker aan te geven of kenmerken (bijvoorbeeld financiële 

positie) ook voor de subtop golden. Als bestuurlijke top zijn de tien personen gekozen met 

een achternaam die vaak voorkomt, omdat in het vorige hoofdstuk naar voren is gekomen dat 
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deze personen een voorsprong hadden bij het bereiken van bestuurlijke topposities. Dit zijn 

tien personen met de naam Horenken geworden, deze naam komt tien keer voor en in dit 

hoofdstuk wordt het prosopografisch onderzoek naar deze personen besproken. In hoofdstuk 

3 worden deze personen vergeleken met personen uit de subtop: personen met een 

achternaam die minder vaak voorkomt, en op basis van het vooronderzoek in hoofdstuk 1. 

een iets minder grote kans hadden op bestuurlijke topposities. Dit zijn personen met de naam 

Frone (achternaam komt 3 keer voor), Pott(4 keer), Tettema (3 keer) of Trom (1 keer) 

geworden.  

De naam Horenken komt al eeuwenlang voor in de stad Groningen. In de tweede helft van 

de zestiende eeuw werden een aantal leden van de familie Horenken protestants en weken, 

tijdens het katholieke bewind in de stad, uit naar Duitsland. Na de Reductie in 1594 kwamen 

de Horenkens weer terug in de stad en bekleedden ze belangrijke functies in het stadsbestuur. 

Hun rijkdom dankten de Horenkens, zoals veel Groninger families, aan de bierbrouwerij. In 

de loop van de zeventiende en achttiende eeuw kochten ze ook land en borgen in de 

Ommelanden en ontstonden huwelijksrelaties met aanzienlijke Ommelander geslachten, 

zoals de familie Clant en de familie Lewe.165 Van de tien personen die zijn geselecteerd waren 

er zes verwant, was er één wel met de zes verwant maar niet duidelijk hoe en van drie 

personen is onduidelijk of ze verwant zijn.166  

Om het onderzoek vergelijkbaar te maken is gebruik gemaakt van een vaste vragenlijst, met 

voor iedere persoon dezelfde gegevens waarnaar is gezocht, en voor iedere persoon een vast 

aantal personen in zijn omgeving waar ook prosopografisch onderzoek naar gedaan is.167 De 

gegevens zijn niet alleen verzameld voor de persoon zelf, maar ook voor zijn ouders, 

echtgenote, schoonouders, kinderen, echtgenoten van de kinderen, waardoor het 

prosopografisch onderzoek gaat over een netwerk rond de persoon. De gegevens zijn voor de 

overzichtelijkheid en vergelijkbaarheid in een tabel gepresenteerd. Daarbij zijn aan de vier 

vormen van kapitaal waarderingen toegekend van 0 tot en met 3. Hieronder zijn de vormen 

van kapitaal, de indicatoren en de waarderingen in een tabel weergegeven. Daarbij betekent 

een hogere score, of een donkerdere kleur dat er meer van deze indicator aanwezig is: 0 (of 

geen kleur) betekent dat dat er onvoldoende informatie over beschikbaar is of de indicator 

niet aanwezig is en een 3 (of donkerroze) dat de indicator in de hoogste mate aanwezig is. 

Hieronder is dat voor de verschillende indicatoren uitgewerkt. 
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Tabel 7. Legenda waardering indicatoren 

 

In het onderzoek worden drie generaties gevolgd: de ouders, de persoon zelf en de kinderen 

van de onderzochte persoon. De gegevens worden weergegeven in een tabel en toegelicht. 

Omdat er regelmatig personen voorkomen met dezelfde naam zijn alle personen genummerd 

(linkno). Personen met hetzelfde nummer zijn dezelfde persoon, personen die niet hetzelfde 

nummer hebben zijn niet dezelfde persoon. Lodewijk Horenken 338 is dus niet dezelfde 

persoon als Lodewijk 383. 

 

0 Onvoldoende gegevens, onbekend

1 Geen functies in het stadsbestuur

2 Lagere functies zoals gildrecht, gezworene, kluftheer

3 Hogere functies, zoals raadsheer, burgemeester, generaliteit

Bestuurlijk

0 Onvoldoende gegevens, onbekend

1 Geen onderwijs, geen cultuur

2 Latijnse school, overige indicaties (b.v. boeken, schilderijen)

3 Univeristeit, grand tour

Cultureel

0 Onvoldoende gegevens, onbekend

1 Gildelidmaatschap, burgerrecht

2 Lagere ambten, bezittingen, vermogen

3  Burgemeester, raadsheer,  generaliteit, jonker

Familie

0 Onvoldoende gegevens, onbekend

1 Gildelidmaatschap

2  Burgemeester, raadsheer

3 Borgen, vermogen

Financieel
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De Horenkens 

 

Alle tien personen met de achternaam Horenken hadden een bestuurlijke functie, dat was het 

selectiecriterium. De meeste Horenkens hadden een functie op het niveau van raadsheer, net 

als hun vader - de meeste mannen zetten daarmee de traditie van hun vader voort. Alleen 

Geert (346) had een lagere positie dan zijn vader, hij was gezworene en zijn vader was 

raadsheer. Dit had er waarschijnlijk mee te maken dat Geert (346) overleed toen hij nog aan 

het begin van zijn carrière stond.168 Lodewijk (338) was slechts twee jaar gezworene, in 1655 

en 1656, daarna werd hij gekozen in de Chambre Mi Parti.169 De Chambre Mi Parti was een 

gerechtshof dat na de vrede van Munster in opgericht om te bemiddelen in geschillen tussen 

de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden. Het zetelde afwisselend in Dordrecht en 

Mechelen.170 Sicco werd op zijn 27e gezworene en bleef dat tot zijn overlijden in 1673. Van 

de tien personen waren zeven ook gezworene geweest, wat overeenkomt met het hoofdstuk 

hiervoor dat de meeste raadsheren ook gezworene waren geweest, en dat gezworenen met 

een achternaam die vaker voorkwam een grotere kans hadden om raadsheer te worden. 

Slechts drie mannen hadden ook andere lagere stedelijke functies zoals kluftmeester en 

gildrechtsheer, waarmee de Horenkens niet heel actief waren in de bredere civic society. Ook 

waren drie mannen ouderling.171 

Wat betreft de opleiding is de meeste informatie gevonden over de universitaire opleiding. 

Waarschijnlijk hadden de raadsheren ook een vooropleiding genoten, maar over hun 

vooropleiding is weinig bekend. Zes van de tien personen hadden gestudeerd aan de 

universiteit, waarvan vijf in Groningen. Dit was anders dan hun ouders, waar maar één 

persoon een universitaire opleiding had- maar de universiteit in de stad werd ook pas in 1614 

opgericht. Sicco en Egbert werden ingeschreven als student filosofie172, en Lodewijk (338) 

werd ingeschreven als student in Groningen173 en ook Geert (225) studeerde in Groningen.174 

Geert (346) en Johan (551) studeerden daarnaast ook buiten Groningen: Geert studeerde in 

Groningen 175 en Leiden176 en Johan (551) studeerde in Leiden en hij maakte daarna reizen 

                                                           
168 Hij overleed in oktober 1650 op 40 jarige leeftijd. In 1644 was hij voor het eerst gezworene. 
169 GrA Oud Archief van de gemeente Groningen, Toegang 1605, inv.nr. 314r Stadsresoluties. Boek 12 p250 
170 Balen, Matthys Janszoon, Beschryvinge der Stad Dordrecht. Vervatende Haar Begin, Opkomst, Bloei, 
Toeneming etc. (Dordrecht, 1677) p128. 
171 Schilling, H., Das calvinistische Presbyterium in der Stadt Groningen während der frühen Neuzeit und im 
ersten Viertel des 19. Jahrhunderts. Verfassung und Sozialprofil, in: Schilling, H., Diederiks, H., Bürgerliche Eliten 
in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland (Keulen, Wenen, 1985) 195-273, bijlage 2. 
172 Album Studiosorum Academiae Groninganae (1915) (verder: ASAG) Sicco: ASAG kol 53 22 aug 1646 en Egbert 
:ASAG kol 61 19 dec 1649 
173 3 nov 1645 ASAG kolom 52 
174 21 mei 1641 ASAG kolom 43 
175 25 aug 1628 ASAG kol 20  
176 Hommes, Bijdragen 
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naar Brabant, Vlaanderen, Engeland, Frankrijk en Duitsland.177 Lambert had (voor zover 

bekend) niet gestudeerd, maar maakte wel deel uit van de commissie tot oprichting van de 

Hogeschool in 1614.178 Albert, Lodewijk (383) en Geert (416) studeerden waarschijnlijk niet.  

De meeste personen waren lid van het brouwersgilde door geboorte, dit gold voor Egbert, 

Lodewijk (383), Geert (346), Geert (416), Johan (551) en Albert.179 Geert( 225), Sicco, 

Lambert en Lodewijk (338) waren geen lid van een gilde. Het lidmaatschap van het 

brouwersgilde hoefde niet te betekenen dat het brouwersvak ook daadwerkelijk werd 

uitgeoefend. In een recent proefschrift merkt Meindert Schroor op dat adellijke en patricische 

families zich alleen vanwege de status lieten opnemen in het brouwersgilde. Of dat zo was is 

moeilijk na te gaan: Schroor meldt dat er in 1423 273 leden van het brouwersgilde waren en 

acht het uitgesloten dat ze allemaal bij de brouwnijverheid betrokken waren.180 Van het 

brouwersgilde kon men, ook in die tijd, niet zomaar lid worden, volgens het gildestatuut van 

1424 moest men tenminste over een kapitaal van 400 gulden beschikken en om lid te worden 

moest men 4000 stenen aan de stad schenken, waarmee de stad opgebouwd kon worden.181 

Twaalf jaar later, in 1436, was het aantal leden van het brouwersgilde meer dan verdubbeld 

tot 562, wat een enorme impuls aan de brouw en bouwnijverheid moet hebben gegeven. Een 

betrouwbare indicatie of de Horenkens in de zeventiende eeuw nog actief bij brouwnijverheid 

betrokken waren kan de aanduiding in rechterlijke stukken zijn. In deze stukken werden 

personen vaak met hun beroep aangeduid. Iemand was lakenhandelaar, wijnhandelaar of 

bijvoorbeeld brouwer. Zo werd Bernardus Sevenstern bijvoorbeeld aangeduid als “Berent 

Sevensteern, brouwer bij der A”.182 Ook uit overige rechterlijke stukken kan worden 

opgemaakt dat er bier gebrouwen werd, zoals bij andere families het geval was, zo verkocht 

Anna Sevenstern aan haar broer Bernardus “haar gerechte darde part van de behuisinge ende 

brouwergerietschap, staande ende gelegen bij der A diep..”.183 Bij de personen met de naam 

Horenken zijn dergelijke indicaties niet aangetroffen, in stukken werden ze aangesproken 

met hun positie als jonker en hun bestuurlijke functies, en niet als brouwer. Zo werd aan 

Johan (551) gerefereerd als “Johan Horenken tot Baffloo c.a. Jr en Hov., Burger Hopman in 

Groningen”, · aan Sicco als “Sicco Horenken op Wiertsema tot Sandeweer, Oldenzijl, 

Oosternylant, Rottum, Eelswert cum annexis Jonker en hoveling”184 en aan Egbert als 

                                                           
177 Ibidem 
178ASAG kolom 637  
179 Gilderol brouwers genoemd Albert Horenken 1488, 1525/26 Berend Horenken 1470/76 
180 Schroor, Rurale metropool p164 
181 Kars, Tjakko, Bierbrouwen in Groningen in: Groniek 1988 p65 
182 GrA Toegang 1534, Akten betreffende onroerend goed (vooral koop en verkoop) 1613-1811, inv. nrs 3935-
4162, (verder: RAIIIx) RAIIIx 51f105  
183 RAIIIx 49f123v 
184 RAIIIx 44f277v 
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“Egbert Horenken tot Baffelt, Ranum etc. mede raetsheer deser stadt”.185 De Horenkens 

waren zeer waarschijnlijk geen brouwers meer. 

Het was de gewoonte om binnen de eigen kring te trouwen, de meeste mannen huwden met 

vrouwen van stand. De schoonvader van Geert (416) was raadsheer, de schoonvader van 

Albert was burgemeester en van Geert (225) ook burgemeester. Egbert huwde met zijn 

achternicht, Sibilla Horenken, de dochter van Geert (346). Lodewijk (383) huwde in 1586 

met Helena Wifringe, de dochter van de katholieke burgemeester Johan Wifringe.186 Geert 

(346) huwde met Bele Manninga, dochter van Hajo Unico Manninga, heer van Dijksterhuis 

en ook Johan huwde een Ommelandse, Anna Clant, dochter van Eilco Clant, gedeputeerde 

en Ommelander afgevaardigde ter Staten Generaal en Raad van State. Over de afkomst van 

de echtgenotes van Lodewijk (338) en Lambert is weinig bekend. Sicco bleef ongehuwd, 

maar had een affaire met Magdalena Thyssen, zijn dienstmaagd, waaruit in oktober 1667 een 

onwettige zoon werd geboren.187 

De mannen die afstamden van Geert Horenken en Nese Entens hadden allemaal de 

beschikking over een flink vermogen, dat vooral bestond uit land, onroerend goed en 

uitstaande leningen, zowel aan particulieren als aan overheden (stad en provincie). De 

inkomsten kwamen vooral uit pacht, rente en verhuur. Een aardig overzicht van de 

vermogenssamenstelling geeft de boedelscheiding van Geert Horenken(416) en Beele te 

Nansum na zijn overlijden in 1635. Hieruit blijkt dat het vermogen was samengesteld uit land 

dat werd verpacht, leningen aan de stad, provincie Groningen en de provincie Friesland en 

leningen aan particulieren.188  

                                                           
185 GrA Toegang 623 Menkemaborg en Dijksterhuis (verder MD1) inv nr 421, Akte van schuldbekentenis door 
Egbart Horenken en zijn vrouw Sibilla Horenken van Pieter Brandts en zijn vrouw Aefke, voor een som groot 
1.550 car.guldens, 1665 
186 Johan Wifringe was burgemeester en hoofdman in de katholieke periode 1579-1593 Reg boek 
187 Met zoon Abraham en Magdalena ging het goed totdat een maand na de geboorte de kerk lucht kreeg van 
deze onkuisheid en aan Sicco en Magdalena om opheldering vroeg. Magdalena vertelt dat Sicco de vader van het 
kind is, dat hij dit ook had toegegeven in een brief en dat hij het kind ook onderhoudt. Sicco kan de schande niet 
aan, hij kreeg last van zwakheid in de benen en uiteindelijk ontkent hij alles en verwijt Magdalena een losbandig 
leven en beweert dat er meerdere kandidaten zijn voor het vaderschap. Magdalena verwijt hem dat hij haar 
vrucht door medicijnen van Joseph Busckens had willen laten verdrijven. Ze eist 500 gulden van Sicco wegens 
defloratie en alimentatie. Het is niet bekend hoe dit is afgelopen. Veldhuis, Antonia, De jonker en de 
dienstmaagd. Sicco Horenken en Magdalena Thyssen, GroningGEN 20 (2013) 2 40-44 
188 MD1 inv nr 573, Akte van boedelscheiding 1635/1640 
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Figuur 1 Stamboom Geert Horenken 

 

Een vergelijkbare samenstelling van het vermogen, aan de andere kant van de familie (de 

kant van Lodewijk (383) en Johan (551)) geeft het staatboek van Anna Clant en Catharina 

Magdalena van Isselmuiden.189 Deze samenstelling van het vermogen sterkt de hierboven 

naar voren gekomen opvatting dat de Horenkens in de zeventiende eeuw niet meer bezig 

waren met de bierbrouwerij, maar vooral leefden van de opbrengsten uit vermogen dat hun 

voorouders waarschijnlijk in de zestiende eeuw hadden verworven met bierbrouwen. Ook 

Sicco had veel bezittingen en was jonker en hoofdeling, maar vanaf 1656 maakte hij vooral 

veel schulden. In 1664 verpachte hij zijn plaats Uilersma bij Noordhorn voor 25.000 carolus 

gulden aan Egbert en Sibilla Horenken.190 Maar ook daarna bleef het financieel bergafwaarts 

gaan, aan het eind van zijn leven waren er alleen nog maar schulden over.191 Van de overige 

drie mannen is weinig bekend over hun financiële positie. Ze waren vermogend genoeg om 

raadsheer te kunnen worden en hadden enig bezit, maar geen borgen en grote vermogens. 

                                                           
189 GrA Toegang 625 Menkemaborg en Dijksterhuis (2) (verder MD2), 1526 – 1900, inv. nr. 90 Staatboek 
bijgehouden door Catharina Horenken-Van Isselmuiden als beheerster van haar eigen goederen en die van haar 
kinderen, 1663 – 1704, inv.nr 91 Staatboek bijgehouden door Catharina Horenken-Van Isselmuiden als 
beheerster van de goederen van haar kinderen, 1698 – 1710 en inv. nr. 92 Staatboek bijgehouden door Catharina 
Horenken-van Isselmuiden als beheerster van haar eigen goederen, na haar dood (c. 1713) voortgezet door haar 
schoonzoon Reint Alberda, 1695 - 1723 
190 RAIIIx 49f115v  
191 Veldhuis, De jonker p43 44 
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Tabel 8. De Horenkens 

 

De ouders van de Horenkens 

 

De personen met de naam Horenken traden in de voetsporen van hun vaders, de meeste 

vaders hadden een stedelijke functie bekleed. In zes gevallen was de vader raadsheer en van 

één persoon was de vader vaendrich. Geert Horenken was de vader van Geert (416) en 

Lodewijk (383) en hij was in de periode van 1559 tot 1565 burgemeester in Groningen. De 

vader van Johan (551) was raadsheer en burgemeester vanaf 1594 en de vader van Geert 

(346) was raadsheer en gedeputeerde vanaf 1598. Ook de vader van Geert (225) en Egbert 

was raadsheer en gedeputeerde. De vader van Sicco was vaendrich.192 Over de ouders van 

Lambert, Albert en Lodewijk (338) is geen informatie gevonden. Alle vaders met posities als 

raadsheer waren lid van het brouwersgilde.193 De vader van Geert (225) en Egbert was ook 

jonker en hoofdeling te Baflo en de vader van Sicco was jonker en hoofdeling te Zandeweer 

en Oldenzijl. Over culturele aspecten is weinig bekend. Van de vaders heeft slechts één een 

universitaire opleiding, Johan (551). Voor zover informatie is gevonden over de grootouders 

(in de tabel onder ouders) hadden deze een aanzienlijke positie in de stad. De oudste 

voorvader is Evert Horenken, brouwer, in 1487 kastelein te Oterdum vanwege de stad.194 Hij 

was de overgrootvader van Lodewijk (383) en Geert (416). 

                                                           
192 GrA Toegang 1517, Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente te Groningen 1594-1660, inv.nr.329. 
(verder: LR.HV.Gm.) Ingeschreven september 1620 “Jan Hoernkens vandrich met sin huisfr Abeltien 

Hoernkens...” 
193 GrA Toegang 1325, Archivalia van de stad Groningen betreffende de gilden 1317-1883 inv. nr. 82,83,84 
Brouwersgilde. (verder: gilderol brouwers) 
194 Hommes, Bijdragen. 

voornaam achternaam linkno voornaam achternaam bestuurlijk cultureel schoonfamilie financieel

Lodewijk Horenken 383 Helena  Wiffringe 3 0 3 3

Johan Horenken 551 Anna Clant 3 3 3 3

Albert Horenken 280 Alijt Coenders 3 0 3 2

Geert Horenken 416 Bele Nansum te 3 0 3 3

Lodewijk Horenken 338 ? ? 2 3 0 2

Geert Horenken 346 Bele Manninga 2 3 3 3

Geert Horenken 225 Lamme Schaffer 3 3 3 3

Egbert Horenken 425 Sibilla Horenken 3 3 3 3

Lambert Horenken 302 ? ? 3 3 0 2

Sicco Horenken 181 Madalena Thyssen 2 3 0 3

zelf (1e) echtgenote
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Tabel 9. De ouders van de Horenkens 

 

De volgende generatie Horenkens 

 

Het grootste probleem bij het doorgeven van familiekapitaal was de dood. Voor het 

doorgeven van familie kapitaal aan nazaten moesten er wel nazaten zijn en van de 31 kinderen 

die er werden geboren bereikten waarschijnlijk slechts 12 de volwassen leeftijd. Deze 

overgebleven kinderen hadden bestuurlijk, cultureel en financieel een vergelijkbare positie 

als hun ouders en ook huwden ze een partner van goede komaf. Van Lambert is niet bekend 

of hij kinderen had. Albert had een zoon, Berend, maar daar is niets meer van vernomen en 

Lodewijk had mogelijk een dochter. Ook van de buitenechtelijke zoon van Sicco, Abraham, 

is niets meer vernomen. 

Lodewijk (383) en zijn vrouw Helena Wifringe hadden twee kinderen, Johan (551) en 

Helena. Dochter Helena Horenken huwde in 1622 met raadsheer Barthold Wicheringe. 

Omdat zijn schoonvader Lodewijk op dat moment burgemeester was, kon Barthold na zijn 

huwelijk geen raadsheer blijven. Helena en Barthold gingen naar Den Haag waar Barthold 

lid van de Raad van State werd. In februari 1623 beviel Helena van hun eerst kind en stierf 

voornaam achternaam linkno voornaam achternaam linkno bestuurlijk cultureel ouders financieel

Lodewijk Horenken 383 Geert Horenken 3 0 3 2

Nese Entens

Johan Horenken 551 Lodewijk Horenken 383 3 0 3 3

Helena  Wiffringe

Albert Horenken 280 Berend? Horenken 0 0 0 1

? Volens

Geert Horenken 416 Geert Horenken 3 0 3 2

Nese Entens

Lodewijk Horenken 338 ? ? 0 0 0 0

Geert Horenken 346 Geert Horenken 416 3 0 3 2

Belle Nansum te 

Geert Horenken 225 Johan Horenken 551 3 3 3 3

Anna Clant

Egbert Horenken 425 Johan Horenken 551 3 3 3 3

Anna Clant

Lambert Horenken 302 ? ? 0 0 0 0

Sicco Horenken 181 Johan Horenken 2 0 0 3

Bouwe Coenders

zoon ouders
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ze in het kraambed.195 Barthold keerde daarna met de baby terug naar de stad waar hij weer 

een functie in het stadsbestuur kon bekleedden.196 De zoon van Lodewijk, Johan (551), en 

zijn vrouw Anna Clant kregen zes kinderen, vier jongens en twee meisjes, de meisjes zijn 

waarschijnlijk jong overleden. De oudste zoon, Eilko, werd op 29 jarige leeftijd door Eilko 

Clant doodgestoken in Haren.197 Zoon Johan is niet veel ouder geworden, hij overleed voor 

1667.198 De familietraditie werd voortgezet door de zoons Egbert en Geert (225). 

De broer van Lodewijk (383), Geert (416) had twee kinderen die beide volwassen werden: 

Geert (346), Geertruid.199 Geertruid huwde met Hilbrand Gruys, zoon van burgemeester 

Berend Gruys, en jonker en hoofdeling te Lellens. Geert (346) huwde met Bele Manninga, 

dochter van Hajo Unico Manninga, heer van Dijksterhuis. Van de zeven kinderen die Geert 

en Bele kregen in de periode 1641 tot 1648 bereikte alleen Sibilla, de oudste dochter, de 

volwassen leeftijd. Bij het huwelijk van Sibilla kwamen de twee takken Horenken, de nazaten 

van Lodewijk (383) en van Geert (416), weer bi elkaar, wanneer Sibilla huwt met haar 

achterneef, de zoon van Johan (551), Egbert (425). Van de zeven kinderen van Egbert en 

Sibilla is alleen Geert nog als volwassene in leven. Ook de zoon uit het tweede huwelijk van 

Egbert met Elisabeth Tamminga overleed jong.200 Zoon Geert studeerde in Groningen en 

Leiden, maakte een grand tour door Frankrijk, Italië, Zwitserland, Duitsland en Engeland en 

werd gedeputeerde, lid van de Staten Generaal, curator van de universiteit en bewindhebber 

van de West Indische Compagnie. Hij huwde drie keer en kreeg uit de drie huwelijken zes 

kinderen, waarvan alleen de oudste dochter Margaretha Josina als volwassene in de archieven 

voorkomt. Deze tak van de Horenkens is daarmee in manlijke lijn uitgestorven. 

                                                           
195 Ze overleed in Den Haag op 6 februari 1624 en werd begraven in de Martinikerk in Groningen. 
196 Deze baby was Helena Wicheringe (geb 1624), ze huwt in 1644 met Joachim Canter (geb.1614), haar 
“halfoom”: haar opa, Lodewijk Wifringe (de vader van haar moeder) huwt met Beele Horenken (de zus van haar 
vader), en Joachim is de zoon van de dochter (Hillegonda) uit dit huwelijk. Later, in 1663, huwt Helena opnieuw 
met een “halfoom”, Harmen Gruys, de zoon van de andere dochter (Catharina) uit het huwelijk van haar opa. 
197 Hommes, Bijdragen 
198 De boedel is, anders dan Hommes denkt, van vader Johan. 
199 Hommes denkt dat er mogelijk nog een derde dochter, Beele, is – ik acht het niet waarschijnlijk dat dit een 
dochter is, ze huwt in 1620 met Reinolt Huynge. Van Bele is geen geboortedatum bekend, maar Geert is van 
1610 en Geertruid is jonger en een huwelijk in 1620 is dan niet waarschijnlijk. Ook zijn er geen akten gevonden 
waar ze in voorkomt. 
200 MD2 inv. nr. 21 Genealogische aantekeningen en wapenkaarten 1644-45 Genealogische aantekeningen 
Horenken 



 

69 

 

Tabel 10. De volgende generatie Horenkens 

 

Vrouwen en de Horenkens 

 

Het huwelijk was een cruciale schakel in het behouden en vermeerderen van familiekapitaal. 

De keuze voor de juiste huwelijkspartner betekende dat het familiekapitaal op zijn minst 

zeker werd gesteld voor het nageslacht. Zowel voor de man als voor de vrouw gold hierbij 

dat de keuze voor een huwelijkspartner werd ingegeven door familiebelangen en minder door 

de liefde, alhoewel het in theorie natuurlijk mogelijk was dat Sibilla de ware liefde vond in 

haar achterneef Egbert, dat Helena tot twee keer toe verliefd werd op haar “halfooms”, en dat 

voornaam achternaam linkno voornaam achternaam linkno voornaam achternaam bestuurlijk cultureel schoonfamilie financieel volwassenheid

Lodewijk Horenken 383 Johan Horenken 551 Anna Clant 2 3 3 3 ja

Helena Horenken Barthold Wicheringe 3 2 3 2 ja

Johan Horenken 551 Ellke Horenken 0 3 0 0 ja

Geert Horenken 225 Lamme Schaffer 3 3 3 3 ja

Johan Horenken 2 3 0 3 ja

Egbert Horenken 425 Sibilla Horenken 3 3 2 3 ja

Albert Horenken 280 Berend Horenken 0 0 0 0 ?nee

Geert Horenken 416 Geert Horenken 346 Bele Manninga 2 3 2 3 ja

Geertruid Horenken Hilbrand Gruijs 3 3 3 3 ja

Lodewijk Horenken 338 ?Dochter 0 0 0 0 ?nee

Geert Horenken 346 Sibilla Horenken Egbert Horenken 3 3 2 3 ja

Emerentia Horenken 0 0 0 0 ?nee

Amerentia Horenken 0 0 0 0 ?nee

Agnes Horenken 0 0 0 0 ?nee

Geert Roelef Horenken 0 0 0 0 ?nee

Maria Horenken 0 0 0 0 ?nee

Geert Roelef Horenken 0 0 0 0 ?nee

Geert Horenken 225 Johanna Horenken 0 0 0 0 nee

Johanna Bauwe Horenken 0 0 0 0 nee

Anna Helena Horenken 0 0 0 0 nee

Johanna Horenken Reint Alberda 3 3 3 3 ja

Jan Horenken 3 3 0 2 ja

Egbert Horenken 425 Sibilla Harmanna Horenken 0 0 0 0 ?nee

Johan Horenken 0 0 0 0 ?nee

Geert Horenken Baudewina Clant 3 3 3 3

Anna Sibilla Horenken 0 0 0 0 ?nee

Willemina Helena Horenken 0 0 0 0 nee

Emerentiana Horenken 0 0 0 0 ?nee

Emerentiana Horenken 0 0 0 0 ?nee

Egbert Lodewijk Horenken 0 0 0 0 ?nee

Lambert Horenken 302 ? 0 0 0 0

Sicco Horenken 181 Abraham Horenken 0 0 0 0 ?nee

vader kinderen (1e) echtgenoot kind
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Helena’s vader Barthold na de dood van haar moeder zijn hart verloor aan de zus van zijn 

schoonzus, Oede Sophia.201 

Men stortte zich daarom niet zomaar in het huwelijk, maar legde de afspraken goed vast 

bijvoorbeeld in een huwelijkscontract, waarbij het bezit van de familie van zowel de man als 

de vrouw goed werd beschermd. Hierbij werd een duidelijk verschil werd gemaakt tussen de 

situatie waarin er al kinderen in het huwelijk waren geboren en de situatie dat die er nog niet 

waren. Een voorbeeld is het huwelijkscontract van Geert Horenken (346) en Beele Manninga 

uit 1639. Als één van beide partners zou overlijden zonder dat er kinderen waren vervielen 

de goederen aan de familie waar ze vandaan kwamen en kreeg de overblijvende partner uit 

de erfgoederen van de overledene een uitkering. Voor Beele was dit 500 gulden en voor Geert 

200 gulden. Het was gangbaar dat het bedrag voor de vrouw hoger was omdat de 

mogelijkheden voor de vrouw om in eigen onderhoud te voorzien kleiner waren dan voor de 

man. In de situatie dat er kinderen waren gold dat de goederen aangebracht door vaderszijde 

naar de zoons gingen en de goederen aangebracht door moederszijde naar de dochter gingen. 

Voor het overige gold de regel van Stad en Lande dat twee zussen erfden tegen één broer.202 

Deze op het oog ongelijke verdeling van de erfenis tussen mannen en vrouwen was anders 

dan in Holland, waar man en vrouw een gelijk deel erfden. Manon van der Heijden en haar 

collega’s koppelen dit aan de mate van economische ontwikkeling en de verstedelijking: in 

ontwikkelde gebieden zou er een grotere gelijkheid tussen man en vrouw in het erfrecht 

zijn.203 Nog afgezien van de vraag naar de omvang van de verschillen in economische 

ontwikkeling tussen Groningen en Holland is het erfrecht niet zo eenvoudig te duiden. Als 

we het contract van Beele en Geert beschouwen is niet vooraf te voorspellen wie beter af zal 

zijn, Beele of Geert en hun dochters of zonen. Als de familie van Beele veel meer bezat dan 

de familie van Geert en er in het huwelijk weinig werd opgebouwd, kon dit betekenen dat 

dochters meer kregen dan zoons. Ook als Geert zou overlijden terwijl er nog geen kinderen 

zijn krijgt Beele een levenslange uitkering die hoger is dan Geert als Beele zou overlijden. In 

dit geval werd in 1641 dochter Sibilla geboren, die als enige kind de volwassen leeftijd 

bereikt en daarmee alles erfde.  

In de praktijk lijkt het erop dat het erfrecht de vrouwen geen windeieren legde en kwamen 

weduwen zeer regelmatig voor als belangrijke geldverstrekkers en investeerders. De positie 

als weduwe bracht meer vrijheden met zich mee, zoals meer zelfstandigheid in het 

                                                           
201 Zie noot 103 voor het verhaal van Helena en haar “halfooms”. Bathold Wicheringe huwde in 1627 met Oede 
Sophia Clant, de zus van Anna Clant die met zijn zwager Johan Horenken (551) was getrouwd. 
202 MD1 inv.nr 446-446 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Gerard Horenken en Beele Manninga, 8 mei 
1639 
203 Heijden van der, Manon, Nederveen Meerkerk, Elise van en Schmidt, Ariadne, Terugkeer van het 
patriarchaat? Vrije vrouween in de Republiek. Tijdschrift voor Sociale en Economische geschiedenis 6 (2009) 3 26-
52. P 41  
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economisch verkeer. Deze zelfstandigheid gold niet alleen voor de vrouwen in hogere 

kringen, maar ook bijvoorbeeld voor vrouwen van zeevaarders.204 In Groningen zien we van 

deze zelfstandigheid onder weduwen verschillende voorbeelden: zo leende Hillebrant Gruys 

geld van Marrichijen Abberinge, de weduwe van Jan Jansens, kalckbrander,205 kocht Beele 

Lubbers, weduwe van Lubbert Lubbers, van Geert (416) en c.s. een “principalen hues” naast 

burgemeester Rolteman206 en kocht Beele, dan weduwe van Geert (416), 12 grazen land bij 

Hoogkerk, dat door Claes Eppens werd gepacht. De schulden die Sicco Horenken maakte 

had hij voor een groot deel bij weduwen uitstaan, meestal tegen een rente van 5%. Hij leende 

bij Stijntuen Geerts, de weduwe van Boele Garbrants in de Oosterstraat, van Wibbina 

Drewes, weduwe secretaris Wichers en van Catharina Helperichs, weduwe Derck Jacobs. Als 

Sicco overlijdt zijn er verschillende schuldeisers en een zwaar negatief saldo. Lang niet alle 

schuldeisers kregen hun geld terug, maar de weduwe van Boele Garbrands en de weduwe 

van secretaris Wichers kregen het voorelkaar om naast de overheid en Harmannus Stenius 

hun geld terug te krijgen.207 De weduwes beheerden hun vermogen op een hele zakelijke 

manier: ze konden lezen, schrijven, hadden kennis van vermogensbeheer, ze sloten 

zelfstandig leningen af, kochten roerend en onroerend goed en verhuurden en verpachten dit 

en traden zo op als soort bankiers. De meeste vrouwen beheerden het vermogen al direct na 

het overlijden van hun echtgenoot op deze manier, waardoor het waarschijnlijk is dat ze ook 

tijdens hun huwelijk verantwoordelijk waren voor het beheren van het vermogen. Typerend 

in dit opzicht is dat de ongehuwde Sicco duidelijk een vrouw miste bij het beheer van zijn 

vermogen: bij zijn overlijden had hij slechts schulden, terwijl zijn zussen het financieel goed 

voor elkaar hadden en hij hen bij zijn overlijden nog 15.000 gulden schuldig was.  

Een mooi voorbeeld van deze handels mentaliteit van de vrouwen zijn de staatboeken die 

Catharina Horenken – van Isselmuiden bijhield. Catharina was de tweede echtgenote van 

Geert (225) en met hem gehuwd in 1658. Al vanaf 1663 hield ze een staatboek bij over haar 

eigen goederen en de goederen van haar kinderen, Geert (225) is dan nog in leven. Catharina 

had waarschijnlijk vermogen meegekregen van haar vader, die kolonel en jonker en 

hoofdeling te Schultinge, Bedum, ter Laan en ten Buur was. In haar staatboek hield ze precies 

bij welk bezit er was, welk bezit ze had aangekocht, wat het opleverde, aan wie het was 

verpacht, verhuurd of geleend. Zo heeft ze het bijvoorbeeld over 60 grazen land “soo mijn 

vader saliger van haer gepacht heeft geleegen tot Elderhuisen” en over 20 grazen “beklemt 

                                                           
204 Wit, Annette de , Leven, werken en geloven in zeevarende gemeenschappen. Schiedam, Maassluis en Ter 
Heijde in de zeventiende eeuw (Amsterdam, 2008). Heuvel, Danielle van den, Bij uijtlandigheijt van haar man. 
Echtgenotes van VOC-zeelieden, aangemonsterd voor de kamer Enkhuizen (1700-1750) (Amsterdam, 2005) 
205 RA IIIx 21f8v 
206 GrA Toegang 2241, Losse stukken Register Feith, meest charters, 1246-184 inv nr 196 Koopbrief, verleden 
voor burgemeesters en raad van Groningen, waarbij Wilcko tho Nantzum en zijn echtgenote Hille Lewe, juffer 
Truyda tho Nantzum en Gheert Hoernkens met zijn echtgenote Bele tho Nantzum verkopen aan Beele Lubbers 
een half huis aan de zuidzijde van de Brede Markt te Groningen, uitgang hebbende in de Gelkingestraat 
207 Veldhuis, De jonker 43 
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lant int leger. Het is duidelijk dat Catharina actief het vermogen beheert: in 1672 (Geert is 

dan al overleden) schreef ze dat ze samen met haar moeder en broer een heerd land van 75 

grazen heeft gekocht en in 1675 “hebbe ick mijn part veen verhuirt nevens de andere vrinden 

an Jannes Mackes en Wobbe”. Het staatboek wordt na haar dood voortgezet door haar 

dochter Johanna, en later door haar schoonzoon Reint Alberda.208 

Uit deze stukken komt het beeld naar voren van vrouwen die een prominente rol hadden bij 

het beheer van het vermogen. Het geld dat ze meekregen van hun voorouders ging niet op in 

de gemeenschappelijke boedel en ook na het huwelijk bleven vrouwen zelf deze boedel 

beheren. Het lijkt erop dat de vrouwen ook tijdens het huwelijk verantwoordelijk waren voor 

het financiële reilen en zeilen en dat de vrouwen dit deden als onderdeel van de zorg voor het 

nageslacht. Het is niet duidelijk hoe de vrouwen aan de kennis kwamen die ze nodig hadden 

voor deze taak, maar het is waarschijnlijk dat de vrouwen deze kennis overdroegen aan hun 

dochters  - een vorm van socialisering die door Bourdieu wordt aangeduid als habitus. Het 

staatboek van Catharina werd voortgezet door haar dochter Johanna. Vermogensbeheer 

wordt daarmee het domein van de vrouw en gezien als onderdeel van de huishouding en 

dankzij deze visie verwerven ze een belangrijke positie als financier: Catharina vermeldde in 

haar staatboek niet alleen talrijke landerijen die ze verpachtte, maar ook leende ze aan de 

provincie, de stad, de Ommelanden en had ze aandelen in de West Indische Compagnie. 

(Bijlage 4 De financiële huishouding in een aantal archiefstukken). 

 

Conclusie Horenken 

 

De vooronderstelling bij dit prosopografisch onderzoek rond tien personen met de naam 

Horenken was dat personen van wie de achternaam vaker voorkwam binnen het stadsbestuur 

deel uit maakten van families die generaties lang deel uit maakten van het stadsbestuur. Deze 

families waren in staat om veldspecifiek kapitaal over te dragen aan hun nakomelingen en op 

deze manier konden ze een dominante positie in het veld verwerven en behouden. Dit beeld 

klopt ten dele, tenminste zes van de onderzochte Horenkens waren verwant, hadden ouders 

in wiens voetsporen ze traden en droegen hun kapitaal over aan hun kinderen, die daarmee 

vergelijkbare posities bekleedden als hun vader, zowel bestuurlijk, financieel als wat betreft 

huwelijkspartners. Voor de vier overige personen komt een minder eenduidig beeld naar 

voren, mede door het gebrek aan materiaal. 

De Horenkens huwden binnen eigen kring en daar week men niet van af. Tussen Stad en 

Ommeland was in dat opzicht geen grote kloof: de Horenkens huwden met aanzienlijke 

                                                           
208 MD2, 1526 – 1900, inv. nr. 90, 91 en 92 Staatboeken bijgehouden door Catharina Horenken-Van Isselmuiden.  
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geslachten uit de Ommelanden en maakten daar zelf ook deel van uit als borgheren of 

grondbezitters. In de zeventiende eeuw waren de Horenkens geen brouwers meer: ze leefden 

van de opbrengsten van hun vermogen dat in land, onroerend goed en leningen was belegd. 

Al vroeg in de zeventiende eeuw waren ze in het bezit van borgen en droegen ze titels als 

jonker en hoofdeling en hadden ze familiewapens. De gedachten over aristocratisering en 

oligarchisering, waarin wordt gesteld dat er in de zeventiende eeuw sprake zou zijn van een 

ondernemers-en handelsgeest die in de achttiende eeuw plaats maakte voor een renteniers 

mentaliteit, gaan hier dan ook niet op. De Horenkens waren vanaf het begin van de 

zeventiende eeuw renteniers en als er al een ontwikkeling naar een adellijke levensstijl met 

adellijke titels zou zijn geweest was deze in de zeventiende eeuw voor de Horenkens al 

afgerond. Al vanaf het begin van de eeuw hadden ze borgen, titels en landbezit. Het lijkt 

waarschijnlijker dat de Horenkens, doordat ze hun tijd niet meer hoefden te besteden aan het 

brouwen van bier, in de zeventiende eeuw het geld hadden en de tijd kregen voor bestuurlijke 

posities en opleidingen en dat dit een impuls gaf aan de bureaucratische ontwikkeling. 

Vrouwen hadden hierin een belangrijke rol doordat ze als onderdeel van de huishouding het 

vermogensbeheer voor hun rekening namen en dit na de dood van hun echtgenoot 

voortzetten. 

Het grote probleem bij het overdragen van familiekapitaal was de hoge (kinder)sterfte. 

Slechts een minderheid van de kinderen bereikte de volwassen leeftijd en omdat het geslacht 

in manlijke lijn werd voortgezet moest de overlevende dan ook nog een jongen zijn. Over 

kindersterfte is weinig meer bekend dan dat die erg hoog was. De levensverwachting was 

laag en in de steden nog lager dan op het platteland, vooral door slechte hygiënische 

omstandigheden. Een schatting van de levensverwachting in Amsterdam aan het eind van de 

zeventiende en achttiende eeuw is 28-32 jaar.209 In de zeventiende eeuw kwamen er ook in 

Groningen regelmatig pestepidemieën voor met onvoorstelbare gevolgen. Zo verloor 

burgemeester Berend Schaffer bij de pestepidemie van 1637 zijn vrouw Johanna en zeven 

jonge kinderen.210 Zoon Rudolph en dochter Lamme bleven leven. Lamme huwde later met 

Geert Horenken (225). 

  

                                                           
209Jan Luiten van Zanden en Tine De Moor Mensen en economie in de Gouden Eeuw Leidschrift, jaargang 23, 
nummer 2, september 2008 p17 
210 Formsma, W.J., De Ommelander Borgen en Steenhuizen (Assen, 1990) p234 
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3.  Stadspatriciaat: 

Frone’s, Potten, Tettema’s, Troms  
 

De Horenkens vormden een redelijk afgesloten sociale groep: ze huwden in een beperkte 

kring en richtten zich daarbij vooral op de relatie met adellijke families in de Ommelanden 

en een select gezelschap aanzienlijke families uit de stad. Binnen het bestuurlijk veld was het 

familievermogen een belangrijk onderdeel van de strijd om dominante posities op zowel 

bestuurlijk, cultureel als financieel gebied. Dit vermogen droeg men in belangrijke mate over 

aan de nazaten, waarbij vooral demografische factoren een sterke beperking vormden. De 

Horenkens vormden hiermee een soort “stadsadel”; deels stedelijk patriciaat met borgen en 

landbezit in de Ommelanden en deels Ommelander jonkers die zich richtten op posities in de 

stad en zich in de stad vestigden.211 Deze stadsadel was echter niet de enige sociale groep 

binnen het bestuurlijk veld. Uit het onderzoek in hoofdstuk 1 naar de carrières kwam naar 

voren dat er twee groepen waren: een groep waarvan de achternaam vaak voorkwam, die 

makkelijker doorstroomde naar functies als raadsheer en ook beter toegang had tot 

generaliteitsfuncties, en daarnaast een groep, waarvan de achternaam minder voorkwam, en 

die ook een belangrijke rol had in het bestuurlijk veld, als gezworene en raadsheer. In dit 

hoofdstuk wordt deze sociale laag bekeken aan de hand van prosopografisch onderzoek naar 

personen in het stadsbestuur met namen die minder vaak voorkwamen. Er is gekozen voor 

personen met de naam Frone (achternaam komt 3 keer voor), Pott(4 keer), Tettema (3 keer) 

en Trom (1 keer). 

Net als bij de Horenkens is hierbij gekeken naar de aanwezigheid van bestuurlijk, cultureel 

en financieel kapitaal en of personen met een achternaam die minder vaak voorkwam het 

familiekapitaal overdroegen aan volgende generaties. Bij deze groep gaat het om personen 

wiens familieleden niet gedurende een langere periode bestuurlijke posities bekleedden. Het 

waren vaak slechts enkele personen uit een familie die een bestuurlijke functie hadden. Het 

materiaal in de archieven dat betrekking heeft op deze families is veel minder volledig in 

vergelijking met het materiaal van de familie Horenken. Een kortere traditie, minder geld, 

aanzien en langere tijd het gebruik van een patroniem zijn hiervoor oorzaken. Het gevolg is 

dat er slechts een fragmentarisch beeld kan worden gegeven, dat veel minder eenduidig te 

interpreteren is. Vragen over op welke manier ze tegen bepaalde zaken aankeken, 

bijvoorbeeld de oproerigheden in de stad, kunnen niet worden beantwoord omdat er vrijwel 

                                                           
211 P.J. Blok noemde deze groep als “stadsadel” al in het artikel: De herkomst van den Groninger stadsadel, 
Groningsche Volksalmanak 1898 76-89. Deze stratificatie sluit aan bij de laatmiddeleeuwse indeling die H. De 
Ridder-Symoens voorstelt in: Beschavingsoffensief of verraad van de middenklassen, BMGN 1991 3 426-433 
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geen persoonlijk gekleurd materiaal (brieven, dagboeken) is overgebleven en het meeste 

materiaal juridisch en ambtelijk van aard is.  

 Ook deze personen waren of werden protestants, ze huwden met partijen van verschillende 

achtergronden en ze bekleedden functies van verschillend niveau gedurende de zeventiende 

eeuw. De prosopografie is op dezelfde manier gedaan als in het vorige hoofdstuk en de 

tabellen zijn op dezelfde manier opgezet. Voor de leesbaarheid zijn de personen met dezelfde 

achternaam bij elkaar gezet en is hiervoor achtereenvolgens de prosopografie van de ouders, 

de personen zelf en hun partner en de kinderen beschreven. Aan het eind van het hoofdstuk 

worden de beide groepen, de Horenkens en de personen van wie de achternaam minder 

voorkwam, met elkaar vergeleken. 

 

Engelbert, Berent en Wicher Frone 

 

De ouders van de Frones 

 

Van de ouders van de personen met de naam Frone is bijna niets bekend. Alleen van de 

ouders van Berent is bekend dat zijn vader de gezworene Engelbert Frone was, één van de 

drie onderzochte personen met de naam Frone. In 1594 werd het hele stadsbestuur omgezet 

door de Staten Generaal en in de raad en gezworene meente kwamen getrouwen van de Unie 

aan de macht.  

 

Tabel 11. De ouders van de Frones 

 

Deze werden in de eerste periode na 1594 via de stadhouder benoemd – de stadhouder 

benoemde de keurheren die de nieuwe raadsleden en gezworenen benoemde. Omdat het 

stadsbestuur voor 1594 bestond uit katholieken en na 1594 alleen protestanten in het 

stadsbestuur mochten plaatsnemen, waren onder degenen die toen aan de macht kwamen ook 

voornaam achternaam linkno voornaam achternaam linkno bestuurlijk cultureel ouders financieel

Engelbert Frone 317 ? ? 0 0 0 0

Berent Frone 438 Engebert Frone 317 2 0 0 1

Wicher Frone 31 ? ? 0 0 0 0

zoon ouders
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veel nieuwkomers. Eén van hen was Engelbert Frone.212 Hij was in de periode van 1594 tot 

1605 gezworene. Hij genoot de gunst van de stadhouder, want zowel in 1595, 1597, 1599 en 

1603 werd hij aangewezen als raadskeurheer en in 1600, 1602 en 1605 was hij gezworene 

keurheer. Engelbert kwam niet uit een aanzienlijke familie, er is vrijwel niets van hem 

bekend, zelfs niet wie zijn ouders waren. Hij is twee keer getrouwd geweest, maar er is niet 

bekend met wie. Uit zijn eerste huwelijk had hij twee zoons: Berent en Wicher. Engelbert 

was zeer waarschijnlijk lid van het brouwersgilde sinds 1591.213 

 

De Frones 

 

Berent Frone was de zoon van Engelbert. Berent had geen universitaire opleiding. Toen zijn 

vader overleed werd Berent gezworene. Vanwege de verboden graden van verwantschap 

mochten vader en zoon niet tegelijk in de gezworene meente zitten.214 Berend was gezworene 

tot 1623, daarna werd hij raadsheer.  

 

Tabel 12. De Frones 

 

Tot 1623 had hij ook nog een aantal andere functies, zoals kluftheer, weesheer, vaandrich en 

hopman van het burgervendel en voogd van het Mepschengasthuis en van het St 

Jacobsdagasthuis. In 1597 werd hij lidmaat van de hervormde gemeente en i n 1605 werd hij 

diaken.215 Berend huwde in 1600 met Anna Peters, van wie weinig bekend is. Ze was de 

                                                           
212 Alma, R.H. en Peterzon, M.D.,‘Het stadsbestuur rondom de Reductie’, in: P.Th.F.M. Boekholt (ed.), Rondom de 
Reductie. Vierhonderd jaar provincie Groningen 1594-1994 (Assen 1994) 88-97. 
213 Gilderol brouwers 293.83 genoemd: Engelbert Froma, Doop Trouw Begraafboeken (verder DTB) 21 mei 1597 
en 26 april 1600 Doornbos, W.G. en Kuiken, D.F., Gildrechtboek van de stad Groningen 1434-1710 (Groningen, 
1996) 
214 Het tegelijk met elkaar in de stedelijke regering zitten van personen met een te sterke verwantschap 
verboden was. Deze verboden graden van verwantschap waren vastgelegd in de keurwetten. Voor Groningen 
waren de beperkingen vrij uitgebreid in vergelijking met andere plaatsen in de Republiek. Zie: Feenstra, Hidde, 
Spinnen in het web. Groningse regenten in relatie tot het omringende platteland tijdens de Republiek (Assen 
2007) p34  
215 Hempenius-van Dijk, B.S., De weeskamer van de stad Groningen (Groningen 1991) p 330, Schilling, H., Das 
calvinistische Presbyterium in der Stadt Groningen während der frühen Neuzeit und im ersten Viertel des 19. 

voornaam achternaam linkno voornaam achternaam bestuurlijk cultureel schoonfamilie financieel

Engelbert Frone 317 ? ? 2 0 0 1

Berent Frone 438 Anna Peters 3 0 0 2

Wicher Frone 31 Jantien Jansen Pott 2 0 0 3

zelf (1e) echtgenote
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dochter van Peter, en had een zus Jantje en een broer Eppe Peters (Tettema). Eppe had een 

borg bij Uithuizen. In de familie van Berent was enig vermogen: in 1643 verkocht Anna 

Peters (dan weduwe van raadsheer Berent Frone) een stuk land in de Oosterpoort (bij de 

Barckmoelen) met twee heemsteden aan Geertien Jullens (weduwe van Wicher Eisens tot 

Usquert).216 Ze woonde toen in de Harderingestraat. In 1646 doneerde Anna 50 car.gl aan de 

Groene Wezen.217  

Wicher Frone was, ondanks dat hij dezelfde achternaam had, geen familie van Engelbert en 

Berent. Hij woonde aan de Grote Markt , de Vogelmarkt en de Botermarkt. Hij had geen 

universitaire opleiding en was wijnhandelaar.218 Hij huwde in 1635 met Jantien Jansen Pot. 

Aan dat huwelijk ging wel wat vooraf: zo verwierf Wicher in 1635 het burgerrecht en werd 

hij in 1635 lidmaat van de hervormde gemeente. Het lijkt erop dat hij in verband met zijn 

huwelijk met Jantien deze stappen heeft gezet en hij deze rechten en tradities niet van 

geboorte heeft meegenomen. Van Wichers vrouw Jantien weten we dat haar vader Jan heette 

en ze drie broers had.219 Wicher Frone was een redelijk vermogend man. Hij was in staat geld 

uit te lenen. In 1645 liet hij beslag leggen op de goederen van de secretaris van de weeskamer 

Heyne (Heinsius) van Coevorden.220 Even later had hij weer iets te vorderen bij diezelfde 

Heyne, dit blijkt uit een vordering van 200 gulden “voor gehaelde wijne van sijn salige 

moeder Lutgert van Coevorden als mede van verteerde wijnen bij hem comparant, ende 

verschoten penningen”. Ook aan hopman en gildrechtsheer Fokko Luitje Helmholt had hij 

een grote som geld geleend (3000 gulden). Wicher was vanaf 1652 gezworene en bleef dat 

ook. Wicher was niet van hoge komaf, van zijn ouders weten we niets. Financieel was Wicher 

echter door wijnhandel redelijk vermogend geworden.  

 

De volgende generatie Frones 
 

Berent Frone en Anna Peters kregen drie kinderen. Zoon Wicher huwde met Bautjen Jans, 

van wie verder weinig bekend is. Hij had geen stedelijke functies en zette de traditie van zijn 

grootvader en vader niet voort. Dochter Aeltyn huwde met Albert Muntick. Dochter Clasijen 

huwde met Lubbertus Julsinck. Hij was boekhouder, schrijver en vanaf 1652 voogd van het 

Groene Weeshuis. De dochters van Berent hadden de beschikking over enig vermogen, in 

                                                           
Jahrhunderts. Verfassung und Sozialprofil, in: Schilling, H., Diederiks, H., Bürgerliche Eliten in den Niederlanden 
und in Nordwestdeutschland (Keulen, Wenen, 1985) 195-273, bijlage 6 
216 RA IIIx 23f13v 
217 GrA Toegang 1534, Legaatboeken, 1604-1807 (verder: RAIIIcc) RAIIIcc III p.60 
218 RAIIIx 25 f350v 
219 Bakjes, broers waarschijnlijk Marcus Jansen Pott, Cornelis Jansen Pot en Berent Janssen Pott, vader Jan Pott. 
220 RA IIIx  f206v  
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1663 verpachtten beide dames (dan weduwe Muntinck en weduwe Julsingh) een derde part 

van 8 jukken land voor 635 gulden aan Detert Jansen Speelhoorn en Engeltien Pollinge.221  

 

Tabel 13. De volgende generatie Frones 

 

Wicher Frone(31) en Jantien kregen tussen 1640 en 1652 zes kinderen, Margrieta, Aeltien 

(jong overleden), Hindrick (jong overleden), Hindrick, Aeltien (Alegonda)en Hindrickjen. In 

1670 waren alleen de dochters Margrieta en Aeltien nog in leven.222 Margrieta was de oudste 

dochter. Ze was tussen 1635 en 1640 geboren en huwde in 1659 met Pieter Pott. Pieter was 

de zoon van de broer van haar moeder Jantien en dus een volle neef van Margrieta. Net als 

zijn schoonvader was Pieter wijnhandelaar. In 1659, toen hij met Margrieta trouwde, had hij 

nog geen bestuurlijke functies. Ook hij verwierf het burgerrecht in het jaar waarin hij huwde, 

net als zijn schoonvader. Ook Pieter had het burgerrecht blijkbaar niet van geboorte 

meegekregen. Toen in 1666 het groot burgerrecht werd ingesteld verwierf hij dit ook: 

blijkbaar had Pieter ambities in het stadbestuur. Over de ouders van Pieter is verder weinig 

bekend. Vanaf 1669 was Pieter gezworene en daarna volgde een imposante bestuurlijke 

carrière. (zie hieronder Pieter Pott) Wichers andere dochter Aeltien was geboren in 1647. In 

1668, ze was toen 21, huwde ze met Cebes Werumeus. Cebes was de zoon van burgemeester 

Hendrick Werumeus en daarmee was het huwelijk tussen Cebus en Aeltien een goed 

voorbeeld van bridging.  

Na Wichers (31) dood beheerden zijn dochters de boedel en de vanzelfsprekendheid waarmee 

ze het bewind over de boedel voerden laat zien dat de dames bekend waren met het beheer 

van financieel vermogen. Die boedel bestond uit 53 grazen land te Ezinge, de plaats te 

Sibaldaburen (48 grazen), de plaats te Kropswolde, een zitplaats in de Martinikerk (aan de 

zuidkant ten westen van de preekstoel), een graf in de Broerkerk 44), voor 2500 gulden 

                                                           
221 RA IIIx 45 f114 
222 RA IIIx 51 f197, IIIij 28 nov. 1670, boedelscheiding Wicher en Jantien en Hendrik Frone: hier waren alleen 
Margrieta en Aeltien bij aanwezig. 

voornaam achternaam linkno voornaam achternaam linkno voornaam achternaam bestuurlijk cultureel schoonfamilie financieel volwassenheid

Engelbert Frone 317 Berent Frone 438 Anna Peters 3 0 0 1 ja

Wicher Frone 0 0 0 0

Berent Frone 438 Wicher Frone Bautjen Jans 0 0 0 0

Aeltyn Frone Albert Muntick 0 0 1 1

Clasijen Frone Lubbert Julsinck 2 2 0 1

Wicher Frone 31 Margrieta Frone Pieter Pott 3 1 2 3

Aeltien Frone 0 0 0 0 nee

Hindrick Frone 0 0 0 0 nee

Hindrick Frone 0 0 0 0 nee

Hindrickje Frone 0 0 0 0 nee

vader kinderen (1e) echtgenoot kind
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obligaties, het huis aan de Breede Markt (Margrieta en Pieter Pott kregen dit huis, ze 

woonden daar) en de obligatie van 3000 gulden op Hopman Helmholt.223 De dames hadden 

nog meer vermogen: van hun oom Hendrick Frone erfden ze in 1662 samen onder andere een 

vijfde deel van het huis ten westen van de Ebbingestraat. De dames waren vastbesloten het 

huis helemaal in handen te krijgen. In 1663 kochten Margrieta en Pieter, samen met Aeltien 

(dan nog minderjarig en vertegenwoordigd door haar voogd de predikant Gualtherus 

Piccardius) het vijfde deel van het huis van hun nicht Anna Maria Olthuis en in 1664 kochten 

Margrieta en Pieter een vijfde deel van het huis van hun neef en nicht Greetien en Jacob. In 

1670 ruilden Peter en Margrieta hun deel van het huis tegen het huis aan de Brede Markt, dat 

beide zusters hadden geërfd van hun vader. In 1671 kochten Cebus en Aeltien nog een vijfde 

deel van het huis van hun neven en nichten Maria, Hendrick en Wicher.224 Aeltien en Cebes 

woonden toen aan in het huis ten westen van de Ebbingestraat en Margrieta en Pieter 

woonden in het huis aan de Brede Markt.  

Het huwelijk van Cebus en Aeltien heeft niet lang geduurd, want Aeltien overleed voor 1675, 

nog geen 30 jaar oud.225 Het huwelijk bleef kinderloos. Cebes hertrouwde met Maria 

Christophori (1675), dochter van raadsheer Rudolph Christophori. Tijdens zijn eerste 

huwelijk werden de bestuurlijk ambities van Cebes beperkt door een te nauwe verwantschap 

in het stadsbestuur vanwege zijn zwager Pieter Pott. Door het overlijden van zijn eerste 

vrouw was deze beperking er niet meer. Vanaf 1674 was Cebes lid van de gezworene meente. 

Wel was zijn vader (Hendrick) op dat moment burgemeester, maar verwantschap in de raad 

sloot verwantschap in de gezworene meente niet uit. 

 

Conclusie Frones 

 

Het beeld van de overdracht van sociaal kapitaal bij de Frone’s is heel anders dan bij de 

Horenkens. Aanvankelijk was er nog weinig veldspecifiek kapitaal aanwezig in de familie, 

het gaat dan vooral om vermogen dat de Frone’s als wijnhandelaar en brouwer hadden 

opgebouwd, maar niet om tradities in de zin van het overdragen van stedelijke functies. De 

Frone’s oefenden het beroep van wijnhandelaar zeer waarschijnlijk in de zeventiende eeuw 

nog steeds uit, in tegenstelling tot de Horenkens die leefden van hun vermogen en zich 

richtten op bestuurlijke posities. Engelbert Frone kreeg in 1594 een positie als gezworene, 

maar er was geen nog familietraditie op het gebied van bestuurlijke posities en dit was ook 

moeilijk te realiseren. Zoon Berent zette de positie van zijn vader voort en vervulde allerlei 

                                                           
223 RA IIIx 51 f197.  
224 RA III x52 f113v, RA IIIx 45 f173v, RA IIIx 46 f183 
225 Cebus huwt daarna met Maria Christophori, ondertrouw 18 december 1675 (DTB) 
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stedelijke posities als kluftheer, weesheer en uiteindelijk werd hij raadsheer. De zoon van 

Berent deed dit niet, hij vervulde geen stedelijke posities. De man van dochter Claesyn was 

wel gezworene en de man van dochter Aeltyn had geen stedelijke posities. Er werd wel iets 

van bestuurlijk kapitaal overgedragen, maar lang niet in de mate als bij de Horenkens is te 

zien. Ook Wicher Frone droeg zijn positie als gezworene niet over aan het nageslacht, omdat 

alleen zijn dochters de volwassen leeftijd bereikten. Wel droeg Wicher zijn positie over aan 

zijn neef en schoonzoon Pieter Pott. Een universitaire opleiding hadden de Frone’s niet en 

ook waren er geen borgen en familiewapens. Net als bij de Horenkens werden bij de Frone’s 

de vermogens beheerd door de vrouwen. Vooral de dochters van Wicher bezaten een aardig 

vermogen dankzij erfenissen van hun vader en hun oom. Dochter Aeltien huwde met een 

burgemeesterszoon, dochter Margrieta met Pieter Pott.  

 

Pieter, Wicher, Hindrick en Theodorus Pott 

 

De ouders van de Potten 

 

Net als bij de Frone’s is ook van de ouders van de personen met de naam Pott weinig bekend: 

geen voorvaderen in het stadsbestuur, geen vermogens of borgen en ook geen opleidingen. 

Alleen van Pieter, één van de vier onderzochte personen met de naam Frone is als vader van 

Wicher meer bekend. Pieter maakte vanaf 1669 een omvangrijke carrière in het stadsbestuur. 

Hij begon zijn loopbaan als boekhoudend voogd van het Arme Kinder Huis in 1667.226 In 

1669 werd hij gezworene, kluftheer en weesheer. 

 

Tabel 14. De ouders van de Potten 

                                                           
226 Stadsresoluties 14 p188 

voornaam achternaam linkno voornaam achternaam linkno bestuurlijk cultureel ouders financieel

Pieter Pott 548 ?Cornelis Janssen 0 0 0 0

?Jantien Pieters

Wicher Pott 117 Pieter Pott 548 3 0 0 3

  Margrieta Frone

Hindrick Pott 69 Tamme Hindricks Pott 0 0 0 0

Grietje Cornelis

Theodorus Pott 451 Tamme Hindricks Pott 0 0 0 0

  Grietje Cornelis

zoon ouders
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In 1680 werd Pieter lidmaat van de hervormde gemeente, dit is bijzonder, omdat hij toen al 

geruime tijd gezworene was.227 Vlak daarna, in 1681 werd hij raadsheer. Hij vervulde een 

aantal buitenambten zoals admiraliteitsheer te Harlingen en Amsterdam en gedeputeerde. 

Ook was hij van 1687 tot 1691 medebewindhebber van de WIC. Pieter huwde met zijn nicht 

Margrieta Frone. Het vermogen dat Pieter bezat was voornamelijk afkomstig uit de familie 

van zijn vrouw. Uit de familie van Pieter zijn geen akten bekend. Pieter overleed in 1691. 

 

De Potten 

 

Wicher was de zoon van Margrieta en Pieter Pott. Wicher studeerde in Groningen en ging na 

zijn studie filosofie op Grand Tour. In het voorjaar van 1684 vertrok hij naar Engeland en 

reisde door naar Frankrijk, Italië, Zwitserland en Duitsland. In de brieven aan zijn vader 

vertelt hij over zijn reis, over zijn reisgenoten, bezienswaardigheden en allerlei 

reisperikelen.228  

 

Tabel 15. De Potten 

 

Uit Wichers brieven blijkt een warme band met zijn vader. Ook was Wicher erg leergierig, 

hij was op zoek naar de beste plaatsen om Frans en Italiaans te leren en probeert tijdens zijn 

reis zo weinig mogelijk met andere Nederlanders en Duitsers om te gaan, omdat hij dan de 

taal minder kon leren. In haar analyse van reisverslagen noemt Anna Frank-van Westrienen 

Wicher een “social snob”.229 Hij sloot bij voorkeur vriendschap met de Franse en Italiaanse 

adel en wilde weinig contact hebben met landgenoten. Toen Wicher terugkwam van zijn 

Grand Tour werd hij gezworene (1687), zijn vader was toen raadsheer. In 1691, toen zijn 

vader overleed, werd Wicher raadsheer. Niet iedereen was gelukkig met deze keus, want in 

                                                           
227 LR.Hv.gm december 1680 
228  Groninger Archieven. Toegang 835, Kopieboek van de brieven geschreven door Wicher Pott op zijn reis door 
Italië (18 december 1685 - 5oktober 1686) aan zijn vader, p14-22 
229 Anna Frank-van Westrienen, De groote tour. Tekening van de educatiereis der Nederlanders in de zeventiende 
eeuw, Amsterdam 1983 p158 

voornaam achternaam linkno voornaam achternaam bestuurlijk cultureel schoonfamilie financieel

Pieter Pott 548 Margrieta Frone 3 0 2 3

Wicher Pott 117 Gerardina Lohman 3 3 2 3

Hindrick Pott 69 Wichmoed Lants 2 0 1 3

Theodurus Pott 451 Peternella Wedda 2 3 0 1

zelf (1e) echtgenote
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1692 wordt hij “om redenen niet ingekosen”. In 1695 en 1696 werd hij door de gezworene 

meente weer gekozen, “dog niet bij den raad geapprobeerd”.230 In die periode huurde Wicher 

als vrijgezelle man van middelbare leeftijd een benedenwoning bij vrouw Staeckmans, de 

weduwe van raadsheer Isebrands. Het lag aan het Martinikerkhof met het “hoff ende stallinge 

daer achter, hebbende in de twie achter Caemers met gouden leer en gordijnen als oock twalff 

stoelen in de hoffcaemer”.231 In 1694 werd hij Admiraliteitsheer in Amsterdam en toen hij 

terugkeerde werd hij ambtman van het Gorecht. 

In februari 1699 - Wicher was toen al 37 - trouwde hij met de jonge Gerhardina Lohman, ze 

was een maand voor haar huwelijk 18 geworden. Gerhardina was de dochter van gezworene 

Meinhard Lohman, die vanuit Duitsland naar Groningen was gekomen en daar in 1666 het 

grootburgerrecht had verworven. Gerhardina’s grootvader, de vader van Meinhard, was 

steenkoopman en burgemeester in Neuenhaus. De moeder van Gerhardina was Wytzia 

Swartte, dochter van Geert Swartte. Ook Geert kwam uit Duitsland naar Groningen, uit 

Lingen dat net als Neuenhaus in de buurt van Bentheim ligt. Geert was burgemeester en 

raadsheer in Groningen en curator van de academie. Wicher was Ambtman van Gorecht tot 

1704. Daarna ging hij in 1706 naar de Staten Generaal. In mei 1716 werd hij schepper van 

Harkstede, maar hij overleed datzelfde jaar en deze functie deed hij maar kort.  

Wichers bezittingen bestonden voornamelijk uit talrijke beleggingen in onroerend goed. Zo 

kocht hij in 1694 het huis van wijlen burgemeester Hendrick Werumeus in de Pelsterstraat.232 

Een paar jaar later verkocht hij het dure ouderlijk huis aan de Brede Markt dat via zijn 

grootvader aan moederskant in zijn bezit was gekomen.233 Het huis aan de Pelsterstraat 

verkocht hij al weer snel, in 1698.234 In 1703 ruilde hij zijn huis in de oude Ebbingestraat, dat 

hij verhuurde aan Helena Hoving weduwe Canter, tegen het huis van luitenant Ringels in de 

Peperstraat. Dit was verhuurd aan de weduwe van dr. Toelast.235 Het huis in de Peperstraat 

verkocht hij weer in 1708.236 Ook in 1608 verkocht hij “twee woningen en behuisingen met 

de hovinge daer aghter, op de keerweer bij de drie molens”, het ene huis werd bewoond door 

Niclaes Muller en het andere door Berent Jans.237 Verder verkocht Wicher een 

vrouwenzitplaats in de Martinikerk (“de derde plaetse van ’t middelpadt in de vierder bancke 

ten westen van de Predic-stoel”) aan Catalina van Horenbeeck, weduwe van Jacob 

Wabbens.238 Ook verkocht hij een vrouwen zitplaats in de Noorderkerk aan Jannes 

                                                           
230 Reg. lijst 190a 
231 RAIII 73 f123 20 feb 1695 
232 RAIIIx 73 f48 28-11-1694 
233 RAIIIx 76 f50 16-12-1997 (ong. 5000 gld) 
234 RAIIIx 77 f117 11-11-1698 (voor 620 gld) 
235 RAIIIx 81 f171 15-02-1707 
236 RAIIIx 86 f64 03-09-1708 (voor 760 gld) 
237 RAIIIx 86 f151 28-012-1708 (voor 525 gld) 
238 RAIIIx 85 f228 26-05-1708 (voor 180 gld) 
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Somborgh.239 Wicher overleed in 1716. Hij liet geen kinderen na. Na zijn dood trouwde 

Gerhardina in 1721 met Onno Berend Gruijs van Lellens. Ze gingen wonen op de 

Elmersmaborg in Hoogkerk. Pathuis maakt melding van het wapen van Wicher Pott op een 

gebrandschilderd glas in de A-kerk: in zilver een blauwe pot met twee oren en drie pootjes.240 

Dit glas is verdwenen. 

In het stadsbestuur van de 17e eeuw zaten nog twee heren met Pott als achternaam. Het waren 

Hindrick en Theodorus Pott en in de tweede helft van de zeventiende eeuw waren ze 

gezworenen. Theodorus en Hindrick waren de zonen van Tamme Hindricks Pott en Grietje 

Cornelis. Van vader en moeder is heel weinig bekend. In manlijke lijn zijn ze niet te 

verbinden met de twee voorgaande heren met de achternaam Pott, in vrouwelijke lijn zijn er 

familierelaties, zowel met de Frone’s als de andere Potts: de stieftante van Hindrick en 

Theodorus was gehuwd met Berend Janssen Pott, de broer van Jantien Jans Pot – die was 

gehuwd met Wicher Frone, en de broer van N. Jans Pott die de vader was van Pieter Pott.241 

Het is niet duidelijk wanneer Hindrick Pott is geboren. In 1647 werd hij Lidmaat van de 

Hervormde gemeente. Een paar jaar later, in 1651, huwde hij met Wichmoet Lants, dochter 

van Hindrick Lant. De vader van Wichmoet was lid van het koopmans- en kramers gilde, en 

in het jaar van het huwelijk werd ook Hendrick Pott lid van het koopmans- en kramersgilde. 

Het lijkt erop dat de ouders wel enig bezit hadden: in 1652 is er een boedelscheiding van de 

boedel van de overleden zus van Wichmoet, Jantien, waaruit blijkt dat in de familie enig 

vermogen was: “.als mede over de naegelatene goederen ende erfenisse van meergemelte 

Jantien Lants moeder, in haer levent huisvrouwe van wijlen Hendrick Lant”.242 Wichmoet 

had drie broers en drie zussen, die allemaal de huwbare leeftijd bereikten. Haar broer Jan 

huwde met Sara Werumeus, de tante van Cebus Werumeus die huwde met Aeltien Frone. 

Toen Sara overleed huwde Jan met Sybilla , ze kregen een dochter Sara (Sara Lant) die huwde 

met Claes Jullens, een stiefneef van Pieter Pott.243 Claes was zoon van een brouwer en 

weesheer, hij was gezworene en kluftheer. Wichmoets zus Christina huwde met Tjaart 

                                                           
239 RAIIIx 86 f68v 25-09-1708 (voor 125 gld) 
240 Pathuis,A., Groninger Gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814 
(Assen/Amsterdam, 1977) 1334f p289 
241 Deze familierelaties lopen via de familie van de moeder van Theodoor en Hindrick, Grietje Cornelis. Ze was de 
dochter van Cornelis Sabels en Trijntje. Als Cornelis overlijdt huwt ze met Harmen ter Beeck, samen krijgen ze 
een dochter, Wennetje (de stiefzus van Grietje). Wennetje huwt met Berend Janssen Pott, de broer van Jantien 
Jans Pott, die met Wicher Frone huwt en de broer van N. Janssen Pott, de vader van Peter Pott. DTB 10 maart 
1621 en RA IIIy 7 juni 1687. 
242 RA III x 34 f 136 15 december 1652 
243 Claes Jullens is de zoon van Engeltje Riets Harckema en haar tweede man. Engeltje was eerst gehuwd met 
Marcus Jansen Pott, de broer van Jantien Jans Pott, op deze manier is Claes Jullens een “stiefneef” in vrouwlijke 
lijn van Pieter Pott. 
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Gerlacius, gezworene vanaf 1654 en burgemeester vanaf 1679. Hij was haar tweede man. 

Het huwelijk van Hindrick en Wichmoet bleef kinderloos. 

Hindrick was burger van geboorte en in 1666 verwierf hij het groot burgerrecht. Hindrick 

was actief in het burgerregiment: hij was van 1657 tot 1667 vaandrich, van 1667 tot 1674 

luitenant en van 1674 tot zijn overlijden in 1692 hopman. Ook was Hindrick gezworene, 

weesheer en kluftheer en hij was taalman, voorzitter van de kluftheren. Verder was hij voogd 

van de Nieuwe Kerk en voogd van het Blauw Groene Weeshuis. Hindrick was een rijk man. 

Hij had meerdere leningen aan Stad en Lande uitstaan: ruim 5000 gulden had hij aan leningen 

aan de stad en de provincie uitstaan.244 In 1679 schonk hij 2000 gulden aan de Burgerwezen 

en 2000 gulden aan de groene en blauwe wezen.245 Hindrick leende niet alleen aan stad en 

provincie, hij leende aan allerlei mensen: zo had hij stadssecretaris Tammen 1200 gulden 

geleend, raadsheer van Heeck 400 gulden, 1000 gulden aan de huisvrouw van Hindrick 

Molenkamp, 141 gulden aan vrouw Hofmans en 1110 gulden aan de weduwe van Albert 

Huisman. Verder had hij veel land en huizen, zoals een stuk land in Scheemda (56 ¾ 

deimpten) en een stuk land in Midwolde (73 deimpten)beide samen met raadsheer Wicher 

Pott (hierboven). Ook had hij een huis in de Lelystraat, een stuk land in Noordbroek samen 

met stadssecretaris Tammen en een stuk land op de Korengast samen met burgemeester 

Muntinge.246 Samen met zijn neef Jacobus Hanepott had hij een stuk land en een plaats in 

Eenrum, een stuk land en een plaats in Noordbroek, een stuk land bij de Barkmolen, een 

plaats en een stuk land in Engelbert en een stuk land in Westerbroek.247Uit andere stukken 

blijkt het bezit van een huis in de Boteringestraat en een huis in de Rozenstraat.248 Hindrick 

had niet gestudeerd. In de familierelaties was de familie van zijn vrouw belangrijk, net als 

zijn schoonvader werd hij (vlak voor zijn huwelijk) ook lid van het koopman en kramersgilde 

en het lijkt erop of hij met het geld van zijn schoonvader zich ontwikkelde tot een geslaagd 

zakenman.  

Hindrick was een rijk man, heel anders dan zijn broer Theodorus Pott. Het is niet duidelijk 

wanneer Theodoor is geboren, maar het lijkt erop alsof Theodoor de oudere broer is van 

Hindrick, hij werd lidmaat van de hervormde gemeente in 1639 (Hindrick in 1647) en lid van 

het koopman en kramersgilde in 1649 (Hindrick in 1651). Theodoor had, anders dan 

Hindrick, wél gestudeerd: in 1638 schreef hij zich in aan de Groninger universiteit en op 16 

december 1645 promoveerde hij in de rechten.249 Hij huwde met Peternella Wedda, dochter 

van Albert Wedda. Over haar afkomst is niet meer bekend. Theodorus was gezworene en tot 

                                                           
244 RA III ij 23 maart 1692 
245 RA III cc VII p 15 VIII p 49 
246 RA III ij 23 maart 1692 
247 RA III ij 22 aug 1692 
248 RA III x 49 f56 en RA III x 53 f 111 
249 ASAG kol 37 en 446 
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zijn dood secretaris van het Gorecht. Hij had weinig bezittingen, zelfs een aantal schulden. 

Omdat het geld van Hindrick (en Wichmoet) voor een deel uit oudere obligaties bestaat 

(bijvoorbeeld een verzegeling over de provincie van 2000 gulden uit 1630 en één over de 

stad van 500 gulden uit 1627) en Theodorus weinig vermogen had is het vermoeden dat het 

geld van Hindrick en Wichmoet afkomstig is van de familie van Wichmoet. 

 

De volgende generatie Potten 

 

Alleen Pieter Pott en Margrieta Frone kregen kinderen, twee zoons, Wicher en Cornelis. 

Wicher en Cornelis stierven beide kinderloos. Wicher Pott zal de eerste en de laatste Pott zijn 

geweest die het door Pathuis genoemde familiewapen heeft gevoerd.  

 

Tabel 16. De volgende generatie Potten 

 

Conclusie Potten 

 

Ook bij de Potten was aanvankelijk nog weinig veldspecifiek kapitaal aanwezig in de familie, 

het ging dan vooral om vermogens dat de Potten en hun verwanten als handelaars en 

koopmannen opbouwden. Die beroepen oefenden ze waarschijnlijk nog steeds uit. Pieter 

bouwde een carrière op nadat hij was getrouwd met Margrieta Frone en bouwde voort op wat 

zijn schoonvader Wicher Frone had bereikt. Pieter en Margrieta probeerden aan hun 

familiekapitaal te werken: financieel bereikten ze een goed positie, Pieter werd raadsheer en 

hun zoons lieten ze studeren. Uit de brieven die Wicher tijdens zijn grand tour aan zijn vader 

stuurt blijkt een zeker standsbesef, maar ook een grote ambitie. Wicher zette de traditie verder 

voort, kwam in de Staten Generaal en voerde een familiewapen. Een academische studie, een 

zeker standsbesef en een familiewapen zouden opgemerkt kunnen worden als 

oligarchisering, maar voor Wicher – die de eerste uit zijn familie was die studeerde, een grand 

tour maakte en een familiewapen had – was het juist een vorm van bridging, van contact 

maken met een wereld die niet de zijne was, maar op deze manier wel de zijne kon worden. 

Dit werd beloond met een positie op generaliteitsniveau. 

voornaam achternaam linkno voornaam achternaam linkno voornaam achternaam bestuurlijk cultureel schoonfamilie financieel volwassenheid

Pieter Pott 548 Wicher Pott 117 Gerardina Lohman 3 3 2 3 ja

Cornelis Pott 1 3 0 0 ja

Wicher Pott 117 Geen Bautjen Jans

Hindrick Pott 69 Geen Albert Muntick

Theodurus Pott 451 Geen Lubbert Julsinck

vader kinderen (1e) echtgenoot kind
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Hindrick Pott was gezworene en net als Pieter welgesteld via de familie van zijn vrouw. Hij 

had door leningen veel relaties met belangrijke bestuurders zoals burgemeester Muntinge, 

raadsheer van Heeck, Wicher Pott en secretaris Tammen: al deze bestuurders stonden bij 

Hindrick in het krijt. Het belang van vrouwen komt ook bij de Potten naar voren, zowel bij 

het leggen van verbindingen tussen families als bij het bezit en beheer van vermogens. 

Ondanks de verschillende aanzetten tot het verwerven en overdragen van familiekapitaal 

werd deze overdracht door demografische oorzaak onmogelijk. Na enkele generaties waren 

er geen nazaten meer. 

 

Petrus Tettema en Willem Tettema 

 

De ouders van de Tettema’s 

 

Van de ouders van de heren met de achternaam Tettema is wat meer bekend over de 

voorouders. Het gaat dan om vader Petrus Tettema en zoon Willem. Petrus was de zoon van 

Eppe Tettema en Elisabeth Peters van Maerhuisen. Eppe kwam uit Uithuizen, waar hij een 

borg had.250 Deze borg was in 1614 publiek verkocht.251 Eppe had rechten in Franeker 

gestudeerd en was secretaris.252  

 

Tabel 17. De ouders van de Tettema’s 

De moeder van Petrus was de dochter van Peter van Maerhuisen, secretaris van de 

hoofdmannenkamer van 1575 tot 1595 en Hebele Ulgers. Behalve Petrus hadden ze nog een 

                                                           
250 Waarschijnlijk was dit Ringeweer bij Uithuizen. In 1614 werd deze behuizing publiekelijk verkocht. Het huis 
bezat voor drie fraaie ruimen, te weten een grote keuken, een zaal, een opkamer boven de kelder. Verder een 
brouwhuis, een achterhuis, 7 vakken lang, een schuur met plaats, een schoon appelhof met een kruidhof en en 
prieel. P592 borgen, noot 161.  
251 Ommelander borgen 592. In het familiearchief van Iddekinge is nog een brief van Osebrand Clant van 
Menkema dat de voorgenomen gerechtelijke verkoping van goederen van wijlen Eppe Tettema in strijd is met 
zijn recht.(136 HJK 791) 
252 Zijlstra, S., Het geleerde Friesland – een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande ca 
1380-1650 (Leeuwarden 1996)  

voornaam achternaam linkno voornaam achternaam linkno bestuurlijk cultureel ouders financieel

Petrus Tettema 207 Eppe Tettema 2 3 0 2

Elisabeth Peters van Maerhuisen

Willem Tettema 16 Petrus Tettema 207 3 3 0 2

  Elske Willems

zoon ouders
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zoon, Folkert, die later in Frankrijk woonde.253 De familie is in vrouwelijke lijn te verbinden 

aan de voorgaande families doordat de moeder van Petrus Tettema de zus is van de vrouw 

van Berend Frone. Berend Frone was dus een oom van Petrus.  

 

De Tettema’s 

 

Petrus was geboren in Uithuizen. Hij ging in Groningen naar de Latijnse school en in 1622 

studeerde hij filosofie in Groningen. Hij was meer een geleerde dan een handelaar, in het 

album van zijn vriend Derk Eijssens schreef hij: “Die deugd en kennis bezit heeft door de 

geheele wereld zijn deel”.254 Hij promoveerde in 1631 in de rechtsgeleerdheid in Bourges en 

na zijn studie maakte hij een reis naar Engeland.255  

 

Tabel 18. De Tettema’s 

 

In 1634 huwde hij met zijn nicht Elske Willems, dochter van Willem Geers en Maria 

Maerhuisen.256 Willem Geers was gezworene van 1596 tot 1617 en raadsheer van 1618 tot 

1625. Ook was hij lid van de pondkamer en de provinciale rekenkamer. Elske had drie broers 

en twee zussen. Voor de politieke ambities van Petrus was vooral zus Margreta van belang: 

ze was gehuwd met Otto van Farmsum die tot 1655 raadsheer was. Pas toen hij hoofdman 

werd en kort daarna overleed kon Petrus raadsheer worden. In de periode daarvoor was hij 

stadssecretaris van 1645 tot 1654. Petrus en Elske hadden waarschijnlijk geen groot 

vermogen, eerder lijkt het erop dat ze de levensstijl moeilijk konden handhaven. Uit akten en 

                                                           
253 RA IIIx12f203v 28 mrt 1630 
254 Boeles, W.B.S., Beschrijving van eenige alba amicorum, in: Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, 
inzonderdheid van de provincie Groningen 7 (Groningen, 1870) p140-152 
255 Boeles, Beschrijving 
256 Dit komt uit Pathuis, 4747.De situatie was waarschijnlijk als volgt: Peter van Maerhuisen had drie dochters: 
Elisabeth Peters van Maerhuisen, Anna Peters Weersuma (beide patronym Peters) en Maria. Maria huwt met 
Geert Willems (dochter Elske, die met Petrus huwt), Elisabeth huwt met Eppe (zoon Petrus huwt met Elske) en 
Anna huwt met Berend Frone. 

voornaam achternaam linkno voornaam achternaam bestuurlijk cultureel schoonfamilie financieel

Petrus Tettema 207 Elske Willems 3 3 3 2

Willem Tettema 16 Gesina Crijns 2 3 2 2

zelf (1e) echtgenote
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overige bronnen is niet op te maken dat ze heel veel geld hadden. In 1664 leende Elske, dan 

weduwe Tettema, 1500 gulden van Anna Clants, weduwe Horenken.257 

Willem, de tweede Tettema, was de broer van Petrus. Hij studeerde filosofie in Groningen in 

1655 en werd lidmaat van de hervormde gemeente in 1656. In 1666 verwierf hij het groot 

burgerrecht. Hij werd pas in 1671 gezworene, wat er waarschijnlijk mee te maken had dat tot 

en met 1669 zijn schoonvader gezworene was. In 1675 werd hij president van het 

krijgsgericht. Tot 1680 was hij gezworene en tot 1681 president van het krijgsgericht. Hij is 

niet duidelijk wat de overige functies zijn, geen van de Tettema’s was lid van een gilde, dus 

het is onwaarschijnlijk dat ze een functie in handel en nijverheid hadden. Om hun levensstijl 

te kunnen financieren was wel geld nodig en daarvoor werd geld geleend: in 1676 leenden 

Willem en Eppe Tettema 2000 gulden van hun oom van moeders kant Willem Geers, in 1677 

leenden Willem en Gesina 806 euro van Arent Janssen en 1679 leenden ze 1200 gulden van 

rentmeester Bernhard Tjassens en zijn vrouw Anna Coops.258 Uiteindelijk verkochten ze in 

1680 het huis aan de Oosterstraat aan rentmeester Sicco Tjaden voor 3250 gulden.259  

 

De volgende generatie Tettema’s 

 

Petrus en Elske kregen vijf kinderen, twee overleden jong. Dochter Isabella huwde met Otto 

Simonides, vaendrich en zoon van raadsheer Adriaan Simonides. Zoon Eppo studeerde in 

Groningen en huwde met Anna Boelens. Zoon Willem huwde in 1663 met Gesina Crijns – 

de tante van Anna Boelens.260 Gesina Crijns was de dochter van Crijn Jansen, lid van het 

koopman- en kramersgilde, gezworene en luitenant van het burgervaandel. 

                                                           
257 RA III x f 157 4 mei 1664 
258 Resp. RA III x 56f208 23 juni 1676, RA III x 56 f 182 25 mei 1677, RA III x 57 f 171 v 28 nov 1679 
259 RAIIIx59f151 
260 Anna Boels is de dochter van Lieuwe Boels en Tonnisje Elama. Tonnisje was de dochter van Waelke Cornelis 
Elama en Annetjen Memmens. Annetje huwt voor de tweede keer met Crijn Jansen en ze krijgen een dochter 
Gesina Crijns. Tonnisje en Gesina zijn halfzussen. Anna Boels krijgt met Eppe twee kinderen, waarvan één jong 
overlijdt en de ander, Anna Tonetta, huwt met Hindrick Schaik. Als Eppe overlijdt huwt Anna met Meinhardus 
Meinardi. Ze laat, op het moment dat Meinardus nog leeft, bij testament al haar goederen na aan haar neefje 
Eppo Schaink, zoon van haar dochter. Het testament is een een mooi voorbeeld van de redelijk onafhankelijke 
positie van de vrouw in de gouden eeuw: RA IIIij 14 maart 1689 
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Tabel 19. De volgende generatie Tettema’s 

 

Willem en Gesina kregen vier kinderen, een zoon Petrus en drie dochters: Egberta, Anna en 

Elsabetha. Hoewel twee van de drie dochters de huwbare leeftijd bereiken, Egberta werd 80 

en Anna 42, heb ik voor de dames geen huwelijkspartners kunnen vinden.261 Petrus studeerde 

in Groningen in 1687 werd advocaat voor de hoge justitiekamer. Hij huwde in 1696 – hij was 

toen32 – met de 21 jarige Catharina Trommius, de dochter van Abraham Trommius en 

Hillegonda Martinus. 

 

Conclusie Tettema’s 

 

De Tettema’s hadden wel enige bestuurlijke traditie en verbindingen met de Ommelander 

adel. Vader Eppo was al in de zestiende eeuw secretaris en hij had in Franeker gestudeerd, 

ook bezat hij een borg bij Uithuizen. Er is minder sprake van “civic culture”: de Tettema’s 

waren geen kluftheer of gildrechtsheer. Er was wel bezit, maar uit de akten komt een beeld 

naar voren van een familie in verval. De Tettema’s zochten aansluiting bij oude families. 

Petrus huwde met de dochter van een raadsheer, financieel had zijn schoonfamilie Geers een 

betere positie dan de Tettema’s. Ook Willem had het financieel niet breed. Wel studeerden 

de beide Tettema’s en werkten ze aan hun bestuurlijke carrière. Uiteindelijk werd het voor 

de Tettema’s lastig om goede huwelijkspartners te vinden in de kring van de stadsadel. Al 

hun kinderen huwen in de kring van het stadspatriciaat. 

 

                                                           
261 Elsbetha is geboren in 1675 en is in 1698 blijkens het hierboven genoemde testament van haar tante Anna 
Boels dan niet meer in leven. 

voornaam achternaam linkno voornaam achternaam linkno voornaam achternaam bestuurlijk cultureel schoonfamilie financieel volwassenheid

Petrus Tettema 207 Isabella Tettema Otto Simonides 1 0 2 1 ja

Eppe Tettema 0 0 0 0

Eppe Tettema 0 0 0 0

Eppo Tettema Anna Boelens 0 0 0 0 ja

Willem Tettema 16 Gesina Crijns 2 3 2 2 ja

Willem Tettema 16 Petrus Tettema Catharina Trommius 3 3 2 2 ja

Egberta Tettema 0 0 0 0 ja

Anna Tettema 0 0 0 0 ja

Elisabetha Tettema 0 0 0 0

vader kinderen (1e) echtgenoot kind
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Jan Janssen Trom 

 

De ouders van Jan Janssen Trom 
 

De laatste bestuurder van de tien onderzochte personen is Jan Janssen Trom. Het vermoeden 

was aanvankelijk dat hij hoorde bij de Frone’s, omdat de Frone’s ook voorkomen als Froma 

en From en From in het zeventiende eeuwse schrift wel leek op Trom, maar het bleek hier 

om een heel andere familie te gaan.  

 

Tabel 20. De ouders van Jan Janssen Trom 

 

De vader van Jan Jansen Trom heette Jan en zijn moeder Lisabeth, ze hadden drie kinderen: 

Jan, Abraham en Hindrick.262 Over zijn ouders is niet meer bekend. 

 

Jan Janssen Trom 

 

Jan was geboren in 1600. Hij was lakenverver in Groningen en huwde in 1625 met 

Magdalena Jurjens Martersteck. Ze was de dochter van Jurjen Martersteck die de zoon van 

de burgemeester van Gotha was en in Groningen met Metje was gehuwd.263  

  

Tabel 21. Jan Janssen Trom 

 

                                                           
262 RA IIIx 36 f252 Hindrick Janssen huwt met Grietjen Roelefs. Van Abraham zijn geen huwelijken bekend. 
263 Molhuysen, P.C. en Blok, P.J., Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (Leiden 1911) onder: Abraham 
Trommius 

voornaam achternaam linkno voornaam achternaam linkno bestuurlijk cultureel ouders financieel

Jan Jansen Trom 424 Jan Trom 0 0 0 0

Lisabeth ?

zoon ouders

voornaam achternaam linkno voornaam achternaam bestuurlijk cultureel schoonfamilie financieel

Jan JansenTrom 424 Magdalena Jurjens Martersteck 2 0 3 2

zelf (1e) echtgenote
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In 1625 woonde Jan in een kamer, met een plaatsje er achter, aan de zuidzijde van de Kleine 

Butjestraat op pachtgrond.264 Later, in 1644, woonde hij in de Ebbingestraat, met ook een 

vrije uitgang aan de Kleine Butjestraat. Het lijkt erop alsof het hem steeds beter gaat. In 1657 

woonde hij aan de Nieuwe Sint Jansstraat, vlak bij het stadsturfhuis. Hij had blijkbaar grond 

daar want dat verkocht hij aan Geert Hendrix en Menje.265 Vanaf 1661 was Jan gezworene 

en vanaf 1666 was hij ook kluftheer. Verder was hij diaken vanaf 1639 en in 1663 werd hij 

ouderling. Het lijkt erop alsof hij pas op latere leeftijd welgesteld wordt en ook niet uit een 

familie komt met veel aanzien en een traditie van bestuurlijke posities. 

 

De volgende generatie Trom 

 

Jan en Magdalena kregen drie kinderen: Abraham, Jurjen en Sara. Van Jurjen horen we niets 

meer en hij is waarschijnlijk jong overleden. Dochter Sara huwde met Martijn Goffart. Zoon 

Abraham ging theologie studeren en maakte een grand tour. Abraham ging niet, zoals zijn 

vader, de politiek in maar werd dominee. 

 

Tabel 22. De volgende generatie Trom 

 

Volgens Abraham was dit een diepe wens van zijn vader, vader Jan was ook diaken en 

ouderling en daarmee betrokken bij de kerk. Abraham is bekend geworden door zijn 

concordans, hij noemde zich toen Abraham Trommius, en heeft een autobiografie 

geschreven.266 Abraham trouwde vier keer en kreeg negen kinderen. Hij overleefde ze alle 

negen. 

 

                                                           
264 RA III x 32 f91, de pacht was 8 gulden per jaar, te voldoen aan de provincie. 
265 RA III x 39 f 255 v 
266 Abrahami Trommii S. S. Theol. Doct. & V. D. M. Bevindingen van hem selven geduirende syn Levens-loop. Tot 
soo verre hy hadde opgetekent ende by een versamelt. Te Groningen, By Joh. Van Velsen, en de Weduwe van 
Joh. Barlinkhof 1720. UB Groningen 

voornaam achternaam linkno voornaam achternaam linkno voornaam achternaam bestuurlijk cultureel schoonfamilie financieel volwassenheid

Jan Jansen Trom 424 Abraham Trommius Hillegonda Martines 2 3 2 2 ja

Jurjen Jansen 0 0 0 0

Sara Trom Martijn Goffart 0 0 0 0 ja

vader kinderen (1e) echtgenoot kind
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Conclusie Trom 

 

Ook van de ouders van Jan is weinig bekend en er is geen bestuurlijke traditie. Jan was 

gezworene, maar het lijkt er niet op dat hij een bestuurlijk carrière ambieerde. Helemaal 

onaanzienlijk was hij niet, omdat hij huwde met een vrouw wiens grootvader burgemeester 

in Gotha was. Jan had als lakenhandelaar wat geld verdiend en kon zijn zoon laten studeren 

en reizen. Verder lijkt het een vroom gezin, Jan was ouderling en diaken. Zijn zoon studeerde 

theologie en zijn eerste schoonvader was dominee. 
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Vergelijking stadsadel en patriciaat 

Ouders 

 

 

Tabel 23. Vergelijking ouders stadsadel en patriciaat 

 

De ouders van het stadspatriciaat (Horenken) hadden een langere traditie in het bestuurlijk 

veld. De meeste leden van de stadsadel hadden een vader die ook een bestuurlijke positie had 

en traden in de voetsporen van hun vader. Bij het patriciaat (Frone/Pott/Tettema/Trom ‘s) 

was dit duidelijk veel minder het geval. Het gold eigenlijk alleen voor de Tettema’s, de 

overige personen kregen pas in de zeventiende eeuw een bestuurlijke functie en voor zover 

bekend was hierin geen traditie. De meeste ouders hadden nog geen universitaire opleiding. 

Dat gold alleen voor Geert en Egbert Horenken, wiens vader Johan een universitaire 

opleiding had, en voor Petrus en Willem Tettema, wiens vader Eppe een universitaire 

opleiding had. Johan had in Leiden en Eppe in Franeker gestudeerd. Ook over de grootouders 

van de stadsadel is meer bekend en ook de meeste grootouders hadden aanzienlijke posities. 

Van het stadspatriciaat is bijna niets bekend over de grootouders. In financieel opzicht hadden 

de ouders van de stadsadel een goede positie. De conclusie is dat de stadsadel al gedurende 

een langere periode in staat was om de verschillende vormen van kapitaal over te dragen en 

dat dit bij het stadspatriciaat minder het geval was. De Tettema’s hadden een langere traditie 

in het bestuurlijk veld, maar door hun afnemende positie in het financiële veld namen de 

mogelijkheden voor de Tettema’s in het bestuurlijk veld af. 

 

bestuurlijk cultureel ouders financieel bestuurlijk cultureel ouders financieel

3 0 3 2 0 0 0 0

3 0 3 3 2 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0 0

3 0 3 2 0 0 0 0

0 0 0 0 3 0 0 3

3 0 3 2 0 0 0 0

3 3 3 3 0 0 0 0

3 3 3 3 2 3 0 2

0 0 0 0 3 3 0 2

2 0 0 3 0 0 0 0

ouders stadsadel ouders stadspatriciaat
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Zelf 

       

 

Tabel 24, Vergelijking stadsadel en stadspatriciaat 

 

Alle personen hadden een functie in het stadsbestuur, dat was het selectiecriterium. De 

stadsadel had vaker een positie als raadsheer en ook bekleedde ze vaker aanzienlijke ambten 

bijvoorbeeld op generaliteitsniveau. Ze had minder vaak stedelijke functies als kluftheer en 

gildrechtsheer. Het stadspatriciaat had juist meer functies in de stedelijke samenleving en ook 

bleef het stadspatriciaat vaker gezworene. Een aantal van hen, zoals Pieter en Wicher Pott 

bereikten wel een positie als raadsheer en in de generaliteit, maar anderen, zoals Hindrick 

bleven gezworene. De Horenkens waren geen brouwers meer, maar leefden van hun 

vermogen dat ze in land, onroerend goed en leningen hadden geïnvesteerd. Het stadspatriciaat 

was nog wel actief als wijnhandelaar, lakenhandelaar, koopman of brouwer. De Tettema’s 

vormden in dit opzicht een uitzondering: ze hadden een langere bestuurlijke traditie en deden 

voornamelijk administratieve functies. 

In de zeventiende eeuw was een universitaire opleiding in beide groepen een onderdeel van 

de opvoeding geworden. Was het bij de ouders nog een kleine minderheid die een 

universitaire opleiding had genoten, bij de geselecteerde personen zelf hadden zes van de tien 

Horenkens en vier van de tien Frone/Pott/Tettema/Trom’s een universitaire opleiding. 

Daarbij speelde mee dat de universiteit vanaf het begin van de zeventiende eeuw dicht bij 

huis was: de heren studeerden meestal in Groningen. Een aantal van hen maakte ook een 

grand tour door Engeland, Frankrijk, Italië en Duitsland. Een universitaire opleiding zorgde 

bestuurlijk cultureel schoonfamilie financieel bestuurlijk cultureel schoonfamilie financieel

3 0 3 3 2 0 0 1

3 3 3 3 3 0 0 2

3 0 3 2 2 0 0 3

3 0 3 3 3 0 2 3

2 3 0 2 3 3 2 3

2 3 3 3 2 0 1 3

3 3 3 3 2 3 0 1

3 3 3 3 3 3 3 2

3 3 0 2 2 3 2 2

2 3 0 3 2 0 3 2

zelf stadsadel zelf stadspatriciaat
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voor een zeker standsbesef: na het volgen van een universitaire opleiding lijkt het erop dat 

men zich terugtrekt uit de ondernemers en handelsactiviteiten en zich richt op bestuurlijke en 

administratieve functies. Dit gold niet alleen voor de stadsadel, maar ook iemand uit het 

stadspatriciaat als Wicher Pott is na zijn studie en grand tour volledig bestuurder. Een 

universitaire opleiding vormde een stimulans om zich uit het ondernemersleven terug te 

trekken. De Horenkens hadden een familiewapen en ook de familie Pott kreeg dankzij Wicher 

een familiewapen. De stadsadel bezat borgen en bij het stadspatriciaat had alleen de familie 

Tettema een borg, die al aan het begin van de zeventiende eeuw was verkocht.  

De Horenkens huwden in eigen kring, waarbij er vooral verbindingen waren met families die 

ook een lange traditie hadden en adellijke families in de Ommelanden. Er waren veel minder 

verbindingen met de meer stedelijke families met een kortere traditie. De 

Frone/Pott/Tettema/Trom’s huwen in de bredere kring van stadspatriciaat, waarbij opvalt dat 

er veel verbindingen onderling zijn. De familie Pott is eigenlijk een voortzetting van de 

financiële en bestuurlijke traditie van de familie Frone in vrouwelijke lijn. Ook de families 

Trom en Tettema zijn weer verbonden met de andere families waarvan de achternaam minder 

vaak voorkomt. Ondanks dat het niet dezelfde namen zijn, en er in manlijke lijn geen sprake 

is van overerving van familiekapitaal zijn er familieverbindingen tussen deze families. 

Onbekend maakte onbemind en zowel binnen de kring van de Horenkens als binnen de kring 

van de Frone/Pott/Tettema/Trom’s huwde men met verwanten: een huwelijk met een nicht, 

neef, achternicht of achterneef kwam in beide groepen voor. 
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Kinderen 

 

 

Tabel 25. Vergelijking Kinderen stadsadel en stadspatriciaat 

bestuurlijk cultureel schoonfamilie financieel bestuurlijk cultureel schoonfamilie financieel

2 3 3 3 3 0 0 1

3 2 3 2 0 0 0 0

0 3 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 0 0 1 1

2 3 0 3 2 2 0 1

3 3 2 3 3 1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0

2 3 2 3 0 0 0 0

3 3 3 3 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 2 3 3 3 2 3

0 0 0 0 1 3 0 0

0 0 0 0 1 0 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 3 2 2

0 0 0 0 3 3 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 0 0 0 0

3 3 0 2 2 3 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

kinderen stadsadel kinderen stadspatriciaat
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Het huwen binnen eigen kring was overigens niet de oorzaak voor het uitsterven van de 

families in manlijke lijn.267 Alle personen hadden problemen met de voortzetting van de 

familie vooral door de zeer hoge kindersterfte. Ten minste de helft van de kinderen bereikte 

niet de volwassen leeftijd. Binnen de deze demografische beperking probeerde men wel 

zoveel mogelijk het familie kapitaal door te geven. Dit blijkt ook uit bovenstaande tabel: 

vooral bij de Horenkens slaagt men erin om voor de kinderen een positie in het stadsbestuur 

te verwerven, de zonen een universitaire opleiding te laten volgen en een goede 

huwelijkspartner te vinden. Bij de Frone/Pott/Tettema/Trom’s gebeurt dit ook, maar in 

mindere mate. Het lijkt erop dat bij de stadsadel een habitus aanwezig is die er in belangrijke 

mate op is gericht om de verworven positie in het veld door te geven. Deze families hadden 

in de loop van de tijd een duidelijk beeld gekregen van de omstandigheden die maakten dat 

binnen een veld een benodigde positie werd verworven en ze hadden daarop een strategie 

gebouwd om deze positie te verwerven en behouden. Bij het stadspatriciaat was wel een 

dominante positie op één of twee velden ontstaan, maar was veel minder een duidelijk beeld 

van de omstandigheden die leidden tot een dominante positie en ook minder een strategie die 

hierop was gericht. Waar de stadsadel al duidelijk afscheid had genomen van het beroep waar 

men geld mee verdiende, was het stadspatriciaat nog actief in de handel en gilden. Waar de 

stadsadel zoveel mogelijk een bestuurlijke traditie voortzette en hun zonen in de 

stadsregering probeerde te krijgen, was dat binnen het stadspatriciaat minder 

vanzelfsprekend. Een kortere traditie en een minder duidelijke strategie zorgde op die manier 

voor een minder stevige basis en daardoor was het ook moeilijker om het familie kapitaal 

door te geven. Van de Frone/Pott/Tettema/Trom’s was uiteindelijk niemand meer over die 

het familiekapitaal voortzette. Ook bij de Horenkens was Geert Horenken , de zoon van 

Egbert en Sibilla, de laatste Horenken van deze tak. Hij overleed in 1712. Van de twintig 

mannen met posities in het stadsbestuur en hun voor- en nageslacht was daarna niemand in 

manlijke lijn meer over om de familietraditie voort te zetten.  

  

                                                           
267 Op basis van de hedendaagse kennis over consanguiteit is het risico op het overdragen van ziektes beperkt. 
Voor ouders die niet verwant zijn is het risico op een erfelijke aandoening 2,5%, als ouders achterneef en 
achternicht van elkaar zijn is het risico 3 tot 3,5% en als ouders neef en nicht zijn 5-5%. Op basis van 
hedendaagse epidimiologische data kan worden geconcludeerd dat de meerderheid van de cosanguine paren 
niet beide drager is van dezelfde genetische afwijking en dus geen verhoogd risico hebben op basis van hun 
verwantschap. http://www.huisartsengenetica.nl/consangu%C3%AFniteit-en-kinderwens#Referenties In 
hoeverre deze gegevens opgaan voor de zeventiende eeuw kan moeilijk worden vastgesteld, maar mijn indruk 
op basis van het door mij bestudeerde materiaal is dat het merendeel van de sterfte werd veroorzaakt door 
epidemische ziektes en niet door erfelijke aandoeningen. 
 

http://www.huisartsengenetica.nl/consangu%C3%AFniteit-en-kinderwens#Referenties
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4. Social Brokers  

Het netwerk van stadsbestuurders in de zeventiende eeuw.268 

 

Voor staatsvorming van onderop is het een interessante vraag op welke manier vanuit de 

lokale samenleving verbindingen werden gerealiseerd. Eén manier om staatsbelangen en de 

belangen van de burgerij te verbinden is via familierelaties. In hoeverre familierelaties binnen 

de bestuurlijke elite een rol speelden is in de vorige twee hoofdstukken naar voren gekomen. 

Daarbij werd duidelijk dat binnen de sociale laag van de stadsadel familieverbindingen 

sterker waren dan binnen de laag van het stadspatriciaat en dat in beide sociale lagen ruimte 

was voor vernieuwing, waarbij binnen de laag van stadsadel minder doorstroming en 

diversiteit was dan in de laag van het stadspatriciaat. Vooral demografische factoren 

bemoeilijkten een verregaande patrimonial state, waarbij de belangrijkste bestuurlijke 

posities eeuwenlang in handen van dezelfde regentenfamilies waren. Een andere visie op de 

verbinding tussen staat en burgers is door een economische invulling van burgerschap, 

waarbij burgerschap de weerslag vormt van rechten en plichten die staat en burger ten 

opzichte van elkaar hebben. Dit sluit aan bij civic culture en de ideeën van Robert Putnam 

die in hoofdstuk 1 zijn besproken. Gedurende de hele zeventiende eeuw was er een levendige 

civic culture waarbij de gezworene meente een verbindende schakel vormde. 

In dit hoofdstuk staan de verbindingen tussen de stadsbestuurders centraal, de relaties binnen 

het bestuurdersnetwerk. Daarbij is gekeken in hoeverre het lokale bestuurlijke aspect van 

belang is (Blickle en Putnam) en op welke manier familierelaties hierin een rol speelden 

(Adams). Om deze relaties in kaart te brengen is een netwerkanalyse gemaakt op basis van 

het materiaal dat ook in hoofdstuk 1 is gebruikt voor de carrières. Het begrip netwerk is een 

algemeen gebruikt begrip in historische elitestudies. Historici refereren vaak aan het begrip 

netwerk en ook zijn er vaak expliciete ideeën over de samenstelling van deze netwerken: het 

was een hecht netwerk waarbinnen familierelaties belangrijk waren en gedurende de periode 

accumuleerde de macht in een steeds kleiner wordende groep patriciërs.269  

Het woord netwerk wordt vooral als metafoor gebruikt en het netwerk wordt meestal niet 

gestaafd met formele netwerkanalyses. Historici zijn terughoudend met het gebruik van 

                                                           
268 Delen uit dit hoofdstuk zijn gepresenteerd als paper op de Historical Network Conference 15-19 september 
2014 in Gent.  
269 Adams, Julia, The Familial State, Ruling Families and Merchant Capitalism in Early Modern Europe (Ithaca en 
Londen 2006, Kooijmans, L., ‘Patriciaat en aristocratisering in Holland tijdens de zeventiende en achttiende 
eeuw’, in: Aalbers, J. en Prak, M. (red.), De Bloem der natie, Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden 
(Meppel 1987) 93-103. Burke, Peter, Venice and Amsterdam: A Study of Seventeenth Century Elites (Londen, 
1973) Feenstra, Hidde, Spinnen in het web. Groningse regenten in relatie tot het omringende platteland tijdens de 
Republiek (Assen 2007). 
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formele netwerkanalyses, slechts een klein aantal gebruikt bij historisch onderzoek de 

formele netwerkanalyse.270 Toch wordt de meerwaarde van de methode wel genoemd, in een 

reactie op het werk van Julia Adams noemt Charles Tilly de netwerkanalyse als methode die 

haar claims over de patrimonial state verder had kunnen onderbouwen. In een reactie schrijft 

Adams: ‘I agree that formal network analysis would be an excellent thing for all those who 

study early modern patriarchal patrimonial states, and that there are some important 

questions that cannot be answered without deploying it or some substitutable method. For 

example, imagine what we could do with an aggregated data base of as many of the Dutch 

ruling towns as possible, for systematic comparisons of the links between variable family 

strategies and local governance’.271  

Het lokale institutionele kader vormt het uitgangspunt voor de netwerkanalyse. Omdat de 

stedelijke organisaties binnen de burgerij op een lange traditie en breed draagvlak onder de 

bevolking steunde vormde dit de basis van waaruit de generaliteit na 1594 naar meer 

centralisatie en integratie binnen de Republiek werkten. In de loop van de zestiende eeuw 

ontstond het gewest Stad en Lande, waarin de stad Groningen samen met het omringende 

land één gewest vormde. Dit gewest vormde na 1594 één van de zeven verenigde gewesten 

van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het gewest bestond uit de stad en de 

ommelanden en de helft van de functies op gewestelijk en centraal niveau werd door de stad 

vervuld en de helft door de ommelanden. De stadsbestuurders vervulden zo, naast posities 

op lokaal niveau, ook posities op bovenlokaal niveau, zoals lid van de provinciale staten, 

provinciale rekenmeester en lid van de hoofdmannenkamer. Het gewest vaardigde ook 

bestuurders af naar het centrale niveau, waardoor de stadsbestuurders ook posities op centraal 

niveau bekleedden, zoals lid van de Staten-Generaal, de Raad van State en de admiraliteit.  

De sociale netwerkanalyse (SNA) biedt een uitgangspunt voor de analyse van relaties tussen 

de stadsbestuurders in de zeventiende eeuw. Binnen het onderzoek naar Nederlandse elites 

in het verleden zijn deze relaties nog weinig met formele netwerkanalyses onderzocht.272 De 

verwevenheid tussen bestuurlijke posities werd voornamelijk vanuit familierelaties bekeken. 

De vraag daarbij was in hoeverre familieleden ook bestuurlijke posities hadden. Recent is er 

                                                           
270 Voor een overzicht van het gebruik van SNA in de geschiedenis: http://historicalnetworkresearch.org/ 
En: Weingart, Scott. “Networks in Historical Research.” The Historian&#039;s Macroscope: Big Digital History, 
September 16, 2013. http://www.themacroscope.org/?page_id=308. 
271 Adams, Julia, More about States and Families: Rejoinder to Charrad, Ermakoff, Price and Tilly in: Comparative 
and Social History Volume 17 no 2 (2006) 15-18 
272 Maarten Duijvendak en ik hebben wat aanzetten gedaan: Duijvendak, M.G.J. en Peterzon, M.D., ‘Nederlandse 
elite in de negentiende eeuw. Een vergelijking van netwerken rondom het provinciaal bestuur in Groningen en 
Noord-Brabant’, Mens en Maatschappij (1995) 70 1, 3-22 en Duijvendak, Maarten en Peterzon, Marike, 
‘Relations, Friends and Relatives.Comparing elite-networks on structural properties in the Dutch provinces 
Groningen and North-Brabant, 1830-1910’, in: Boonstra, O., Elderen, van B., en Collenteur, G. (eds.), Structures 
and contigencies in computerized historical research. Cahiers voor geschiedenis en informatica 9 (Hilversum 
1995) 84-94. 

http://historicalnetworkresearch.org/
http://www.themacroscope.org/?page_id=308


 

101 

meer aandacht gekomen voor de historische netwerkanalyse en is er een actieve groep die de 

mogelijkheden van de netwerkanalyse in historisch onderzoek onderzoekt.273 De SNA is een 

formele methode om naar netwerken te kijken, waarbij het bestaan van netwerken geen 

metafoor maar een hypothese is en gekeken wordt naar nadere eigenschappen van dit 

netwerk. De focus ligt daarbij op relationele data en de structuur van de verbindingen.274 Dit 

kan een andere kijk op gegevens geven en er worden patronen zichtbaar die met andere 

methoden over het hoofd worden gezien. In dit hoofdstuk wordt de netwerkanalyse gebruikt 

om te kijken naar de bestuurders van de stad Groningen en de netwerken die door de relaties 

tussen bestuurders werden gevormd.  

De basis voor de SNA is de wederzijdse afhankelijkheid tussen bestuurders (actoren) in het 

netwerk, waarbij de relaties tussen de actoren worden gezien als kanalen waarlangs materiele 

en immateriële bronnen worden overgedragen.275 Door sociale relaties krijgt een actor 

toegang tot de bronnen van andere actoren, zoals macht of financiële middelen. Deze focus 

op relaties tussen actoren en het effect van deze relaties op economische, politieke en sociale 

structuren relateert de SNA aan sociaal kapitaal als ‘resources embedded in one’s social 

networks, resources that can be accessed or mobilized through ties in the networks’.276 Vanuit 

de twee perspectieven op staatsvorming en elites, familial state en Kommunalismus, wordt 

met behulp van de SNA de structuur van het bestuurlijk netwerk in het zeventiende-eeuwse 

Groningen in kaart gebracht.  

 

Linking sociaal kapitaal 

 

Bij het Kommunalismus ligt de nadruk op verticale gemeenschapsrelaties in bijvoorbeeld 

organisaties als gilden, buurten en stedelijke inspraakorganen zoals de gezworenen, 

                                                           
273 Voor een overzicht van de activiteiten van deze groep zie: http://historicalnetworkresearch.org/ 
274 Lemercier, Claire, Formal network methods in history: why and how?. This version might be 
slightly revised before publication in Georg Fertig (ed.), Social Networks,.. 2011. 
http://scholar.google.nl/scholar_url?url=http://transnationalhistory.net/interconnected/wp-
content/uploads/2015/05/Lemlercier-Networks.pdf&hl=nl&sa=X&scisig=AAGBfm1gyGG3y-
kG8jFmfPtXLBpopzxdJA&nossl=1&oi=scholarr&ved=0CCAQgAMoATAAahUKEwiNsfq-i8rHAhWLQBQKHeN1C6k 
Düring, Marten and Eumann, Ullrrich “Diskussionsforum Historische Netzwerkforschung.” Geschichte und 
Gesellschaft 39(3) 2013:369–90 
 
275 Wasserman, Stanley and Faust, Katherine, Social Network Analysis: Methods and Applications (Cambridge, 
1994) p3-5 
276 Lin, Nan, Social Capital: A Theory of Structure and Action (Londen en New York, 2001), Lin, Nan, A Network 
Theory of Social Capital, in: Castiglione, Dario, Deth, Jan van, en Wolleb Guglielmo, Handbook of Social Capital 
(Oxford, 2008) p 50-59  
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raadsheren en de relaties die vanuit deze lokale gemeenschap werden gelegd. Voor dit 

perspectief is aansluiting gezocht bij het concept van social brokers van de antropoloog Eric 

Wolf, waarbij ongelijksoortige relaties machtsverschillen overbruggen. Juist deze relaties 

geven zicht op integratie.277 Meer recent hebben vergelijkbare gedachten over heterogene en 

horizontale sociale configuraties geleid tot het concept van linking sociaal kapitaal, waarbij 

integratie van netwerken tot stand wordt gebracht door verbindingen tussen mensen met 

verschillende achtergronden en verschillende niveaus.278 Deze gedachten kunnen 

behulpzaam zijn bij het in kaart brengen van verbindingen binnen de lokale gemeenschap en 

de relaties vanuit die gemeenschap met bovenlokale gremia. 

In de jaren tachtig kregen antropologische ideeën bekendheid binnen het historisch 

onderzoek. Het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis wijdde een themanummer aan de 

historiserende antropologie, dat werd ingeleid door de antropoloog Anton Blok.279 Van Eric 

Wolf vonden zijn ideeën over vriendschap, patronage en makelaardij weerklank.280 Deze 

ideeën kwamen terug in de studies naar de regenten tijdens de Republiek, waar een hele 

cultuur van patronage en nepotisme werd ontdekt.281 Patronage werd vooral gekoppeld aan 

het hofleven van de stadhouders, terwijl de regenten vooral via factiesstrijd om de macht 

streden.282 Recent heeft het onderzoek naar patronage opnieuw een impuls gekregen, onder 

andere door het onderzoek van Geert Janssen naar patronageverhoudingen rond Frederik 

Hendrik en van Coen Wilders naar het makelaarsstelsel rond Willem III.283 In de oudere 

studies lag de nadruk vooral op een politieke of religieuze loyaliteit van de regenten aan de 

stadhouder of factie, terwijl in het recente onderzoek van Wilders de loyaliteit van regenten 

aan de Stadhouder vooral een pragmatische en weinig principiële is. Rond de stadhouder was 

een cultuur van ambtenbegeving waarin makelaars een centrale rol speelden. Hierin was geen 

                                                           
277 ‘The study of these "brokers" will prove increasingly rewarding, as anthropologists shift their attention from 
the internal organization of communities to the manner of their integration into larger systems’ Wolf, Eric R. , 
Aspects of Group Relations in a Complex Society: Mexico, in: American Anthropologist Vol.58, issue 6 1065-1078 
1956 p1075 
278 Woolcock, Michael, ‘Managing Risk, Shocks, and Opportunity in Developing Economies: The Role of Social 
Capital’, in Ranis, Gustav (ed.), Dimensions of Development (New Haven, 2000), 197-212 
279 Tijdschrift voor Sociale geschiedenis, jaargang 6 1980 
280 Wolf, Eric, Kinship, Friendship, and Patron-Client Relations in Complex Societies'. In Michael Banton ed., The 
Social Anthropology of Complex Societies, p1-22 (London, 1966) 
281 Een aanzet hiertoe werd gegeven in het artikel van Wim Blockmans, Corruptie, patronage, makelaardij en 
venaliteit als symptomen van een ontluikende staatsvorming in de Bourgondisch Habsburgse Nederlanden in: 
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 11, nr 3 aug 1985.  
282 Israel, J.I., The Dutch Republic. Its Rise, Greatness, and Fall 1477-1806 (Oxford 1995), Price, J.L., Holland and 
the Dutch Republic in the Seventeenth Century (Oxford 1994), Mörke, O., ‘Stadtholder’ oder ‘Staetholder’? Die 
funktion des Hauses Oranien und seines Hofes in der politischen Kultur der Republik der Vereinigten Niederlande 
im 17. Jahrhundert (Munster 1997) Roorda, D.J., ‘Le secret du Prince. Monarchale tendenties in de Republiek, 
1672-1702’, in: Gabriëls, A.J.C.M. (red.), Rond Prins en patriciaat (Weesp 1984) 172-192.  
283 Janssen, G. H., Creaturen van de macht. Patronage bij Willem Frederik van Nassau (1613-1664) (Amsterdam 
2005), Wilders, P.C., Dienstbaarheid uit eigenbaat : regenten in het makelaarsstelsel van stadhouder Willem III 
tijdens het Utrechts regeringsreglement, 1674-1702 (Amsterdam 2010) 
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sprake van wederkerigheid - voor de stadhouder was het vooral een controlemechanisme.284 

Deze makelaars zijn vooral power brokers, ze maken onderdeel uit van de heersende klasse 

en zijn vooral gericht op consolidatie van macht. 

De social broker van Wolf verschilt van deze power brokers in die zin dat het iemand is die 

een tussenpersoon is, iemand die zowel op het lokale niveau functioneert, als ook op het 

nationale niveau is georiënteerd, iemand die deel uit maakt van zowel de heersende klasse, 

als de niet heersende klasse. Juist de spanning van een tussenpersoon, tussen nationaal en 

lokaal, veroorzaakt de dynamiek in hun handelen. De broker is een buffer tussen de partijen 

en dit maakt de positie van de social broker ook kwetsbaar.285 In een periode van integratie, 

zoals aan het begin van de zeventiende eeuw, kunnen deze social brokers een belangrijke rol 

bij het vervlechten van het nationale met het lokale spelen. Volgens Wolf waren de 

belangrijkste kenmerken van een broker: een relatie met de lokale samenleving, een relatie 

met het nationale en het vermogen om zijn gedrag te vormen naar nieuwe verwachtingen.286 

Deze mobiliteit is een belangrijke kwaliteit van een broker. 

De ideeën van Wolf vonden aansluiting bij de studies over sociaal kapitaal. Robert Putnam 

maakt een onderscheid tussen bonding en bridging sociaal kapitaal. Bonding sociaal kapitaal 

bindt samen, het versterkt de exclusieve identiteit van een groep, is naar binnen gericht en 

werkt toe naar een homogene groep. Bridging sociaal kapitaal overstijgt scheidslijnen, het is 

naar buiten gericht en probeert mensen met allerlei achtergronden samen te brengen. 

“Bridging social capital can generate broader identities and reciprocity whereas bonding 

social capital bolsters or narrowing selves”.287 Een onhelderheid in deze benadering van 

sociaal kapitaal blijft het punt hoe bridging sociaal kapitaal in een samenleving werkzaam is. 

Aan sociaal kapitaal zit een sterk klasse-element, waardoor zowel de rijke en bevoorrechte 

burgers, als ook de arme minder bevoorrechte burgers neigen naar bonding en veel minder 

naar bridging. Een gevolg hiervan is dat bridging sociaal kapitaal, met mensen die anders 

zijn, als niet wenselijk of niet nuttig wordt gezien door elites.288 

Michael Woolcock onderkende het probleem dat sociaal kapitaal zich moeilijk door de 

samenleving begeeft als er geen verbindingen zijn tussen de groepen die verschillen in macht 

en toegang tot hulpbronnen. Hij ziet een vorm van sociaal kapitaal waarin relaties werden 

gelegd tussen groepen met niet alleen een verschillende achtergrond, maar ook een verschil 

in maatschappelijke positie: het linking sociaal kapitaal. Dit is een positie die vergelijkbaar 

is met de social brokers van Eric Wolf. Het linking sociaal kapitaal “refers to the relationships 
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of exchange, which are established between parties who know themselves not only to be 

unalike, as in the case of bridging social capital, but furthermore to be unequal in their power 

and their access to resources, as is often the case in development work, where a range of 

"external" agencies interact with relatively poor societies and communities.289 In het 

onderzoek naar staatsvorming en regenten van de Republiek ligt de nadruk sterk op de 

aspecten van bonding, op families die de macht in eigen kring houden en op regenten die 

elkaar de bal toe speelden. Vooral aspecten van linking zijn voor staatsvorming van belang 

vanwege de integratie tussen verschillende niveaus en daarmee bevordert linking sociaal 

kapitaal het succesvol functioneren van een staat. 

 

Aanpak 

 

Uitgangspunt bij het onderzoek is de social broker en de manier waarop hij verbindingen legt 

binnen de lokale samenleving en vanuit de lokale samenleving met de bovenlokale 

samenleving. Het effect van brokers is dan dat er verwevenheid ontstaat tussen verschillende 

samenlevingen en op deze manier integratie plaatsvindt. Deze integratie vindt niet plaats 

vanuit een top-down gedachte, maar komt veel meer tot stand door versmelting. Dit 

uitgangspunt heb ik gecombineerd met de netwerkanalyse, hiervoor zijn alle bestuurlijke 

carrières uit hoofdstuk 1. in een matrix gezet en vervolgens zijn de contacten die actoren 

gedurende hun loopbaan hadden met de SNA bestudeerd. Het gaat dan om het hele netwerk 

van bestuurders en hun bestuurlijke relaties na de aansluiting bij de Republiek. Daarbinnen 

zijn posities van de in de hoofdstukken hiervoor besproken Horenkens, Frones, Potts, 

Tettema’s en Trom als mogelijke social brokers in het netwerk bekeken en van deze personen 

en hun relaties is aangegeven in hoeverre er verbindingen tussen het lokale en centrale 

werden gelegd.  

Voor deze netwerkanalyse zijn de posities voor de honderd jaar na 1594 in kaart gebracht. 

Het jaar 1594 is een duidelijk beginpunt: de stad was ingenomen door de nieuwe 

machthebbers, alle katholieke bestuurders werden gedwongen af te treden en een nieuw 

bestuur trad aan. Voor alle jaren zijn steeds dezelfde gegevens opgeslagen in een relationele 

database: voornaam, achternaam, jaar en functie. Veel personen hadden dezelfde naam, deels 

kwam dit doordat er aan het begin van de periode nog geen echte achternamen waren, maar 

patroniemen: Willem Jacobs, Jacob Willems, Willem Jacobs etc. Ook werd binnen families 

veel vernoemd naar de grootouders, waardoor er veel mensen met dezelfde naam waren en 
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werden mensen niet altijd aangeduid met hun naam, maar met hun beroep of de straatnaam. 

Verder was het meeste materiaal handgeschreven en soms niet goed leesbaar. 

Op deze manier zijn ruim 13.000 vermeldingen gevonden: namen met daaraan gekoppeld 

een bepaalde positie en een jaar. Deze vermeldingen zijn later samengevoegd tot personen. 

Hiervoor zijn de vermeldingen die bij dezelfde persoon horen verbonden door een 

linknummer.290 De ruim 13.000 vermeldingen hoorden bij ruim 600 personen (iedere persoon 

is een verzameling gegevens met hetzelfde linknummer). Namen die bij een zelfde persoon 

horen krijgen hetzelfde linknummer. Hiervoor is gebruik gemaakt van een semi 

geautomatiseerd matchingsprogramma. Op basis van overeenkomsten in naam en jaartal 

werd bij iedere mogelijke match gevraagd of dit dezelfde persoon was. Pas nadat op ‘ja’ was 

gedrukt werd hetzelfde linknummer toegekend. Voor ongeveer 80% kon op basis van 

overeenkomst in naam en periode een match worden gevonden. Voor de overige 20% van de 

records moest aanvullend onderzoek worden gedaan in genealogieën, doop-, trouw- en 

begraafboeken en in resoluties en regeringslijsten. Om een indruk te krijgen van hoe dit er 

uit ziet is een ter illustratie een klein netwerk gemaakt voor de personen die in 1605 en 1606 

hun eerste functie bekleedden. De verzamelde data zien er dan zo uit: 

 

Tabel 26. Gegevens van personen die in 1605 of 1606 hun eerste functie bekleedden 
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Uitgangspunt bij die netwerkanalyse was het netwerk van personen die gedurende hun 

carrière dezelfde functies in het zelfde jaar hebben. Dit is naar het idee van interlocking 

directorates – ofwel dubbelfuncties – personen die elkaar tegen kwamen doordat ze in 

dezelfde organisaties op hetzelfde moment een positie bekleedden. Het achterliggende idee 

is dat deze personen met dubbelfuncties zorgen voor politieke samenhang onder organisaties 

en elites. Dit komt doordat door het samenvallen van gedeelde organisatie belangen politieke 

consensus wordt bereikt, of doordat politieke geschillen worden beslecht door op consensus 

gerichte mechanismen binnen deze sociale netwerken.291 Deze gedachten sluiten aan bij de 

civic culture van Putnam, waar gedeelde betrokkenheid bij het organisatielandschap zorgt 

voor politieke efficiency en voorspoed. 

Voor de zeventiende eeuw is een traditioneel netwerk van interlocking directorates lastig te 

maken omdat in deze periode personen meestal niet meerdere functies tegelijkertijd hadden, 

maar slechts één of hoogstens twee functies op één moment. Eén persoon legt daardoor niet 

op hetzelfde moment een verbinding tussen verschillende organisaties, zoals bij de meeste 

interlocking directorates studies het geval is. Wel een kenmerk is van het zeventiende-eeuwse 

patriciaat is dat er een zorgvuldig carrière pad werd gekozen – bijvoorbeeld eerst gezworene, 

daarna raadsheer en daarna burgemeester. Gedurende deze carrière kwam men allerlei 

personen tegen: men was het ene jaar gezamenlijk gezworene, het andere jaar gezamenlijk 

raadsheer etcetera. Via dit netwerk dat men zo had opgebouwd had men toegang tot personen 

in andere functies. Dit carrièreverloop , waarbij men gedurende de carrière verbindingen legt 

met andere bestuurders in dezelfde organisatie, is het uitgangspunt in deze netwerkanalyse. 

In tabel 26. bijvoorbeeld heeft Hindrick Grauwerts (linknummer 427) een relatie met Geert 

Geerts (linknummer 434) omdat ze in 1606 tegelijk gezworene waren. Hindrick Grauwerts 

heeft ook een relatie met Jan Sijmens (linknummer 428) omdat ze tegelijk in het college van 

Gildrechtsheren zaten in 1605. 

De relaties die op deze manier worden gegenereerd horen bij een two-mode netwerk: de 

relaties tussen personen worden niet rechtstreeks gelegd, maar via organisaties.292 Persoon 1 

heeft in 1600 de functie burgemeester en persoon 2. heeft in 1600 de functie burgemeester, 

beide personen zijn in 1600 burgemeester en hebben op die manier via het gelijktijdig 

bekleedden van de burgemeesterspositie een relatie. Deze relatie is niet rechtstreeks, maar 

via de functie burgemeester. Met deze gegevens kunnen twee netwerken worden gemaakt: 

een netwerk waarin relaties tussen personen worden gelegd en een netwerk waarbij relaties 
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Complexity, Theory, Techniques and Applications (New York 2012) 2912-2924 Borgatti, S. Network Analysis of 2-
mode data in: Social Networks 13 3 1997 243-269 



 

107 

tussen organisaties worden gelegd. Een one-mode netwerk is een netwerk waarbij 

rechtstreeks relaties worden gelegd: persoon 1 heeft een relatie met persoon 2. Het two-mode 

network is een netwerk waar indirect een relatie wordt gelegd, doordat twee personen 

dezelfde positie hebben. De netwerkanalyses zijn gemaakt met het programma Pajek.293 

Tijd speelt bij deze analyses een complicerende rol, dit is anders dan bij de normale 

interlocking directorates waarbij wordt gekeken naar dubbelfunties op hetzelfde moment. Op 

hetzelfde moment, bijvoorbeeld in 1596, hadden persoon 1. , persoon 3. en 4. een relatie 

omdat ze alle drie gezworene waren. Persoon 2. was op dat moment niet verbonden, maar 

later, in 1599, is zowel persoon 2. als persoon 1. burgemeester en heeft persoon 2. ook een 

relatie met persoon 1. Dit is een belangrijke dimensie, iemand kan op hetzelfde moment geen 

relatie hebben met iemand, maar daarvoor of daarna wel. Gedurende iemands carrière worden 

er verschillende relaties gelegd, waarbij de tijdsdimensie een belangrijke rol speelt. Dit voegt 

een derde(tijds-) dimensie toe aan de gewone interlocking directorates netwerken die uitgaan 

van één peiljaar. In de netwerkanalyse wordt uitgegaan van een matrixanalyse met twee 

dimensies, zo ook in het voor dit onderzoek gebruikte programma Pajek. Om toch drie 

dimensies in de analyse te verwerken is gebruik gemaakt van een truc: de personen hebben 

een relatie doordat ze op hetzelfde moment én in dezelfde organisatie zitten. Het moment en 

de organisatie zijn voor de netwerkanalyse aan elkaar gekoppeld, zodat je als functienaam 

een combinatie van functie en datum krijgt.  
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Dat ziet er zo uit: 

 

Tabel 27. Tijdsdimensie in het netwerk 

 

De matrix is de basis voor de netwerkanalyse, in de matrix staan de relaties die de actoren 

via hun deelname in organisaties met elkaar hebben. In dit netwerk zijn alle relaties 

meegenomen die een persoon gedurende zijn leven heeft gehad door activiteiten in 

bestuursorganen op verschillende niveaus. Het gaat om relaties binnen de stedelijke 

samenleving, relaties die iemand heeft gelegd op bijvoorbeeld generaliteitsniveau zijn alleen 
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meegenomen voor zover het relaties betrof met bestuurders die ook in het Groninger netwerk 

actief waren. Het netwerk van het Groninger patriciaat in de zeventiende eeuw bestaat uit 

ruim 600 actoren (vertices in Pajek) en bijna 14.000 relaties. In de netwerkanalyse wordt 

onderscheid gemaakt tussen gerichte relaties (arcs), bijvoorbeeld A kiest B als vriend, dan is 

er een gerichte relatie van A naar B, en ongerichte relaties(edges), A en B zijn bevriend. In 

dit geval is er sprake van ongerichte relaties, in het netwerk zijn in totaal 13.926 edges. Ter 

illustratie: de matrix van de personen die in 1605 en 1606 hun eerste functie bekleedden ziet 

er in Pajek zo uit: 

 

Tabel 28. Voorbeeld matrix Pajek 

 

In totaal zijn er acht personen geweest die in 1605 en 1606 voor het eerst een functie 

bekleedden. Tussen een aantal van hen waren relaties. Hindrick Grauwerts (linknummer 427) 

had een relatie met Geert Geerts (linknummer 434) als gezworene in 1606, maar daarnaast 

hadden Hindrick en Geert op deze manier nog vijf keer een andere relatie gedurende hun 

carrière (totaal zes keer). Hindrick Grauwerts had ook een relatie met Jan Sijmens (428) 

omdat ze tegelijk in het college van Gildrechtsheren zaten in 1605, maar daarnaast hadden 

ze nog negentien keer een andere relatie gedurende hun carrière. De relaties en de frequentie 

van de relaties zijn weergegeven in de matrix. Tussen een aantal personen was ook geen 

relatie en er was zelfs iemand die met niemand een relatie had: dat was stadssecretaris Kempo 

Adriani, die de stadssecretaris Johan Julsing opvolgde nadat hij was overleden in 1604.294 

                                                           
294 Julsing, Johan, Het geheime dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing 1589-1594. Inleiding, 
tekst, vertaling en toelichting door Jan van den Broek (Assen, 2006) p8 De stadssecretaris stond natuurlijk in 
nauw contact met de raad. Hij had wel duidelijk een andere positie. Opvallend is dat secretarissen vaak 
secretarissen blijven en meestal geen meer politieke functies gedurende hun carrière bekleden. In dat opzicht 
staan secretarissen er een beetje buiten. 
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Deze gegevens kunnen met behulp van de SNA worden geanalyseerd en grafisch worden 

weergegeven.  

 

Figuur 2 Grafische weergave van de relaties van de personen die in 1605 en 1606 hun eerste functie 

bekleedden 

 

In figuur 5 zijn de relaties tussen de acht personen weergegeven. De rode punten zijn de 

personen, in het analyseprogramma Pajek vertices genoemd. Tussen de vertices zijn relaties, 

weergegeven als lijnen, in Pajek edges. Bij de lijnen staan waarden; deze geven aan hoe vaak 

er een relatie is tussen de vertices. Secretaris Kempo Adriani (433) staat weergegeven als een 

geïsoleerd punt, hij heeft geen relaties met de andere punten. Hindrick Grauwerts (427) en 

Jan Sijmens (428) zijn in het netwerk hecht verbonden door twintig relaties. Jan Sijmens 

(428) en Sijger Sijgers (431) hebben geen directe relatie, ze hebben nooit samen in een 

bestuur gezeten. Ze worden wel indirect verbonden via Eisso Tjarda (442). Eisso Tjarda en 

Jan Sijmens zijn beide raadsheer in 1617 en Eisso Tjarda en Sijger Sijgers zijn beide 

gecommiteerden van de kloostergoederen in 1607. Op deze manier zijn de gegevens uit het 

bestuurlijk netwerk van de ruim 600 bestuurders in een grote matrix gezet en geanalyseerd. 

Bij de analyse is gekeken naar de dichtheid (density) en de gemiddelde graad (degree). De 

density is het aantal gelegde relaties als percentage van het aantal mogelijke relaties. In dit 

voorbeeld is de density iets minder dan 50%, wat betekent dat bijna de helft van de personen 

die een relatie met elkaar konden hebben, ook een relatie met elkaar hadden. De degree is het 

gemiddelde aantal relaties die relaties dat een persoon heeft. Gemiddeld heeft iemand in dit 
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netwerk een relatie met 3,5 andere personen, dit betekent een degree van 3,5 (bijna de helft 

van acht). 

Bij de analyses is er niet voor gekozen om de functies een gewicht te geven. Dit betekent dat 

het alleen gaat om relaties die men legt door het delen van een gezamenlijke positie in een 

bepaald jaar. Een contact dat men legt door een gezamenlijke positie als raadsheer, of een 

gezamenlijke positie als kluftheer is hierbij van gelijke waarde. De belangrijkste reden voor 

deze keuze is dat het waarderen van functies een interpretatie achteraf is – als de functie van 

raadsheer veel hoger wordt gewaardeerd dan de functie van kluftheer komen raadsheren als 

belangrijker uit de analyses – het wordt dan een selffulfilling prophesy. Het niet waarderen 

van functies betekent wel dat personen in een organisatie met veel leden automatisch met 

meer mensen een relatie hebben dan personen met een functie in een organisatie met weinig 

leden. Dit is geen probleem: deze professionele statusgelijke toegangen waren een reëel 

onderdeel van het bestuurlijke netwerk. 

 

Het netwerk  

 

Samenhang is een belangrijk kenmerk van een netwerk. Naarmate er meer sociale samenhang 

is, zijn er betere mogelijkheden om een gedeelde identiteit en normen en waarden te 

ontwikkelen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Robert Putman civic culture als 

voorwaarde voor het ontwikkelen van democratische normen en waarden zag: door actief te 

zijn in allerlei burgerorganisaties ontstonden er sociale kanalen waarlangs democratische 

waarden in de samenleving kwamen.295Ook bij het ontwikkelen van een centrale staat is 

samenhang binnen bestuurlijke structuren een voorwaarde om tot een geïntegreerde centrale 

staat te komen. De leiders van de Republiek zagen dit ook en zorgden er bij de overgave van 

de stad Groningen aan de Republiek voor dat de belangrijke posities in het stadsbestuur 

werden begeven door het centrale gezag. 

Samenhang in het netwerk kan worden aangegeven door de density, dit is het aantal 

mogelijke relaties als percentage van het aantal gelegde relaties. De density hangt samen met 

de omvang van het netwerk, een groter netwerk geeft een lagere density. In dit geval zegt de 

density van het hele netwerk niets: het gaat om een periode van 100 jaar en gemiddeld waren 

mensen 25 jaar in functie, een kwart van de periode. Alleen gedurende deze periode konden 

de mensen relaties leggen, wat het aantal mogelijke relaties als percentage van het geheel 

aanzienlijk vermindert. In dit geval zegt een maat over het hele netwerk niet zoveel, omdat 

                                                           
295 Putnam, Robert, Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy (Princeton, 1993) 
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door de tijdsperiode het voor één actor onmogelijk was om met het hele netwerk in contact 

te komen – het percentage mogelijke relaties vanuit het netwerk perspectief is daarmee hoger 

dan het aantal mogelijke relaties in werkelijkheid.  

Om een realistischer beeld te krijgen van de density en een indruk van het verloop door de 

tijd is de periode verdeeld in kortere perioden. Op deze manier is de density vergeleken door 

de tijd. Hiervoor is de periode ingedeeld in blokken van tien jaar, waarbij er steeds aparte 

netwerken zijn op basis van die personen die in die tien jaar functies bekleedden. Alleen de 

functies uit het betreffende decennium zijn meegenomen. Voor de analyse bijvoorbeeld van 

1594 tot 1603 zijn alleen de functies van 1594 tot 1603 meegenomen. Van een persoon die 

een carrière van 1602 tot 1612 had zijn de functies van 1602 en 1603 meegenomen in de 

analyse, de functies na 1604 zijn meegenomen in de periode 1604-1614. Behalve naar de 

density is ook gekeken naar de degree: het aantal relaties van  een persoon gedurende de 

periode. Op basis hiervan is het volgende overzicht over de periode 1594 tot 1694 gemaakt: 

 

Tabel 29. Dichtheid en gemiddelde graad 1594-1693 

 

Het was een hecht netwerk: men had contact met een derde tot de helft van de overige leden 

binnen het 10 jaarlijkse netwerk en men had 50 tot 75 personen in zijn omgeving binnen het 

bestuurlijke netwerk. Wat opvalt, is dat de omvang van het netwerk in de loop van de periode 

licht toenam. Op de omvang van het netwerk zijn twee zaken van invloed: het aantal posities 

dat men kon bekleden en de lengte van de carrière van de personen die deze functies 

bekleden. In de loop van de zeventiende eeuw nam het aantal posities toe, het ging dan om 

nieuwe posities of een uitbreiding van het aantal leden van bestaande functies. Zo stelde de 

stad voor het bestuur van de Oldambten een ambtman aan voor beide Oldambten, maar vanaf 

periode vertices density degree

1594-1603 138 0,44423 61,347

1604-1613 121 0,62059 75,207

1614-1623 132 0,51446 67,955

1624-1633 145 0,41707 60,483

1634-1643 112 0,69165 77,482

1644-1653 160 0,32559 52,113

1654-1663 148 0,38961 57,662

1664-1673 174 0,27778 48,368

1674-1683 162 0,32693 57,975

1684-1693 142 0,43404 61,648
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1623 kregen het Klei- en het Wold Oldambt ieder een eigen ambtman, met ook weer ieder 

een eigen secretaris. Nadat de stad in 1619 het gezag over Westerwolde verwierf stelde ze 

ook daar een drost van Wedde aan. Ook het aantal hoofdmannen nam toe, tot 1645 waren er 

vier hoofdmannen en daarna werd de hoofdmannenkamer met vier hoofdmannen uitgebreid. 

De afvaardiging naar de generaliteit nam in de loop van de eeuw toe: tot 1652 werden twee, 

daarna vier en na 1660 werden zes leden naar de Staten Generaal afgevaardigd. Ook het 

aantal admiraliteitsheren nam toe. De lengte van de carrière nam in de tweede helft van de 

zeventiende eeuw juist toe. In hoofdstuk 1. kwam naar voren dat de lengte van de carrière in 

de tweede helft van de periode langer was dan in de eerste helft van de periode zo’n 23 jaar 

in de eerste helft van de periode en ongeveer 28 jaar in de tweede helft. Een langere carrière 

betekent dat er minder posities vrijkomen en als ondanks de langere carrièreduur het netwerk 

toch groter wordt komt dit door de toename van het aantal functies. Het netwerk wordt dus 

minder hecht doordat het bestuurlijk apparaat zich uitbreidt en er meer mensen nodig zijn om 

deze posities te vervullen. Deze personen hadden toegang tot een relatief steeds kleiner deel 

van het netwerk, waardoor de samenhang in het netwerk afnam. 

Bij het regentenpatriciaat wordt een duidelijke link verondersteld tussen familie (patriarchale 

banden) en posities die iemand bekleedt. Dit is erg moeilijk te kwantificeren, niet alleen 

omdat niet alle gegevens voorhanden zijn, of omdat het erg tijdrovend is, maar ook omdat 

verwantschap afhangt van het perspectief van de ene actor ten opzichte van de andere. In een 

netwerk kan iemand zowel vader, neef, broer als oom zijn. In hoofdstuk 1 is een criterium 

geïntroduceerd om hier toch iets over te kunnen zeggen, het ‘achternaam komt voor’ 

criterium: hoe vaak komt een achternaam voor in het bestand met functionarissen. Dat 

iemand niet dezelfde achternaam heeft wil niet zeggen dat men geen familie is, maar om in 

vaderlijke lijn verwant te zijn heeft men meestal wel dezelfde achternaam. Een “patrimonial 

state” zou dan ook veel actoren met dezelfde achternaam kennen.  

Om de “patrimonial state” enigszins meetbaar te maken heb ik gezocht naar een relatie tussen 

de positie in het netwerk en het ‘achternaam komt voor’ criterium.(zie hoofdstuk 1.) In het 

netwerkanalyseprogramma Pajek kan worden nagegaan of er correlaties zijn tussen twee 

verschillende kenmerken van actoren door het berekenen van de correlatie coëfficiënt. Er zijn 

2 verschillende manieren om dit te berekenen: via de Spearman’s rank correlation en via de 

Pearson’s correlation. De Spearman rank correlation meet of er een relatie is tussen de hoogte 

van het ene kenmerk (de degree) en een ander kenmerk (‘achternaam komt voor’). De excacte 

grootte van de verschillen maakt niet uit voor de Spearman rank – de Spearman rank is een 

vrij algemene maar wel robuuste maat voor correlatie. De Pearson’s correlatie coëfficiënt is 

preciezer, maar rekent ook echt met de waarden – in dit geval kunnen we volstaan met vrij 

algemene maat, want het criterium ‘achternaam komt voor’ is ook slechts een globale 

aanduiding. Het criterium ‘achternaam komt voor’ wordt in dit onderzoek gebruikt als een 

hele algemene indicatie voor iemands familiale status. Met dit kenmerk echt gaan rekenen 
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zou een soort schijnexcactheid geven, terwijl het gaat om de vraag of er in het algemeen een 

verband is tussen de graad en ‘achternaam komt voor’. In onderstaande tabel wordt de 

Spearman correlatie coëfficiënt voor de tien periodes gegeven. 

 

Tabel 30 Spearman correlatie in periode 1594-1693 

 

Correlatie wordt uitgedrukt in waarden van 1 tot -1, waarbij een positieve waarde aangeeft 

dat een hoge score op het ene kenmerk vergezeld gaat met een hoge score op het andere 

kenmerk. Een negatieve waarde geeft aan dat een hoge score op het ene kenmerk vergezeld 

gaat met een lage score op het andere kenmerk. Een score tussen -05 en .25 geeft een zwak 

verband aan, tussen .25-.60 een gemiddeld verband en tussen -60 en 1.00 een sterk 

verband.296 De Spearman correlatie coëfficiënt voor dit netwerk is voor alle perioden tussen 

de -.05 en .25, wat een zwak verband is. De verwachting was dat het netwerk steeds meer 

samenhang zou vertonen. Theorieën over de ontwikkeling van elites in de zeventiende eeuw 

wijzen in de ontwikkeling van meer centralisatie en een patrimonial state, waarbij de 

bestuurlijke macht in minder handen kwam.297 Deze ontwikkeling naar meer samenhang 

wordt niet bevestigd door deze netwerkanalyses. Als de bestuurlijke macht in minder handen 

kwam zou de dichtheid, als maat voor de mate waarin men binnen het bestuur relaties met 

elkaar had, moeten toenemen. Ook zou het dan te verwachten zijn dat men met meer mensen 

een relatie zouden hebben. De relatie tussen de mate waarin de achternaam voorkomt en de 

graad laat een zwak verband zien. Dit komt overeen met de uitkomsten in hoofdstuk 1 over 

                                                           
296 Nooy, Wouter de, Mrvar, Andrej, Batagelj, Vladimir, Exploratory Social Network Analysis with Pajek 
(Cambridge, 2005) p191 
297 (Aalbers, 1987; Adams, The Familial State: Ruling Families and Merchant Capitalism in Early Modern Europe, 
2005; Dijk & Roorda, 1971) 

Periode aantal vertices Spearman correlation

1594-1603 138 0,04917

1604-1613 121 0,1034

1614-1623 132 0,08056

1624-1633 145 0,04191

1634-1643 112 0,04568

1644-1653 160 0,03771

1654-1663 148 0,22416

1664-1673 174 0,13213

1674-1683 162 0,08598

1684-1693 142 0,1403



 

115 

personen met een achternaam die vaker voorkomt. Mensen met een achternaam die vaker 

voorkomt hadden een iets grotere kans hadden om door te stromen naar een positie als 

raadsheer. Uit de Spearman correlatie blijkt nu ook dat ze een iets hogere graad in het netwerk 

hadden en dus met meer bestuurders een relatie hadden.  

 

Social Brokers 

 

Voor de twintig personen uit de vorige twee hoofdstukken is met behulp van de 

netwerkanalyse nagegaan in hoeverre ze een rol als social broker hadden. De eerste stap was 

het in kaart brengen van het netwerk rond de persoon, dit is gedaan met een grafische 

weergave. Vervolgens is gekeken met welke personen een relatie werd onderhouden. Om te 

kijken naar de verbindingen in de samenleving is gekeken in hoeverre de persoon zelf en zijn 

relaties acteerden op voornamelijk lokaal niveau, of ook op bovenlokaal niveau.298 Ook is 

gekeken of er contacten waren met personen uit het familienetwerk dat in de vorige twee 

hoofdstukken is geschetst.299 Deze gegevens zijn opgenomen in de bijlagen 5 en 6. 

Lodewijk Horenken was raadsheer geworden in 1594 en werd daarna gedeputeerde, lid van 

de provinciale rekenkamer en ambtman van het Gorecht. Hij bekleedde geen centrale 

functies. Wel was hij in de periode 1594 tot en met 1604 kluftmeester, wat een sterk lokale 

functie was. Hij had in totaal 42 contacten via zijn bestuurlijke functies. Hiervan hadden elf 

personen een centrale positie en achttien een lokale positie. Van deze 42 contacten zaten er 

geen in het naaste familienetwerk dat in hoofdstuk 2 naar voren is gekomen. In onderstaande 

tabel is ook te zien welke personen zowel een specifiek lokale positie (kluftmeester, 

gildrechtsheer etcetera) als een centrale positie (Staten Generaal, admiraliteitsheer etcetera) 

hadden. Die overlap is er drie keer. 

Johan Horenken was gezworene vanaf 1629 en werd in 1643 raadsheer. Hij bekleedde een 

aantal specifiek lokale functies zoals weesheer. Hij was ook luitenant en hopman van het 

burgervaandel en voogd van het arme kinderhuis. Hij had geen centrale functies. Johan had 

85 contacten via zijn bestuurlijke functies. Hiervan hadden 27 een centrale positie en 44 een 

                                                           
298 Bij het bepalen van de posities op lokaal of centraal niveau zijn de posities gezworene, raadsheer en 
burgemeester niet meegenomen omdat vanuit deze posities juist verbindingen naar het lokale of centrale 
werden gelegd. Een typisch lokale functie is bijvoorbeeld gildrechtsheer of kluftheer en een typisch centrale 
functie is lid van de Staten Generaal of admiraliteitsheer. 
299 Hiervoor is als uitgangspunt genomen het prosopografisch onderzoek uit de vorige hoofdstukken. Er is 
gekeken in hoeverre de personen uit het bestuurlijk netwerk ook in dit prosopografisch onderzoek zijn 
gevonden. 



116 

lokale positie. Er waren elf personen met zowel een specifiek lokale als een centrale positie. 

Onder de contacten van Johan was niemand die tot de familiekring van Lodewijk hoorde. 

Het netwerk van Albert Horenken was niet zo omvangrijk, zoals ook blijkt uit de grafische 

weergave van zijn netwerk. Albert was in 1594, op aangeven van de stadhouder, raadsheer 

geworden. Hij bleef dat maar kort, want in datzelfde jaar werd hij ambtman van de beide 

Oldambten en dat bleef hij tot zijn dood in 1598. Hij bekleedde geen specifiek lokale functies 

en ook geen centrale functies. Hij had contact met twaalf personen. Drie personen daarvan 

hadden ook een centrale functie, waarvan er één zowel een lokale als een centrale functie 

had. In het bestuurlijk netwerk van Albert zaten geen familieleden. 

Geert Horenken (416) had 65 contacten in het bestuurlijk netwerk, hij was vanaf 1594 

gildrechtsheer en later kluftmeester. Hij werd in 1598 raadsheer en gedeputeerde. In 1609 

ging hij naar de admiraliteit in Dokkum. Van de 65 contacten die Geert had waren er 41 met 

een duidelijk lokale positie en 22 met een centrale positie. Er waren twaalf contacten met 

zowel een lokale als centrale positie. Ook Geert zelf had zowel een lokale (gildrechtsheer en 

kluftmeester) als een centrale (admiraliteitsheer) positie, waarmee Geert een social broker 

was in die zin dat hij het lokale en het centrale met elkaar verbond. In het netwerk van Geert 

is één persoon die ook in het prosopografisch onderzoek via familierelaties met hem 

verbonden was: Bernhard Gruijs (443). Hij was burgemeester en lid van de Raad van State 

en zijn zoon Hillebrand Gruijs huwde in 1629 met de dochter van Geert, Clara Horenken. 

In het bestuurlijk netwerk van Lodewijk Horenken (338) zaten 35 contacten. Lodewijk was 

gezworene vanaf 1655. Over de familie van Lodewijk was weinig bekend en voor zover 

bekend zitten in het bestuurlijk netwerk van Lodewijk geen familieleden. Van de 35 

contacten hadden 16 een specifiek lokale positie en 12 een centrale positie. Eén persoon had 

zowel een lokale als een centrale positie. 

Geert Horenken (346) had 60 contacten in zijn bestuurlijk netwerk. Hij was vanaf 1644 

gezworene en had geen specifiek lokale of centrale functies. Van de 60 contacten hadden 36 

een specifiek lokale functie en 19 een centrale functie. Er waren 8 personen die beide hadden. 

Binnen het bestuurlijk netwerk had hij één familielid: Geert Horenken (225) Hij was de zoon 

van zijn neef Johan (551). Geert (225) had 67 contacten in zijn netwerk. Hij was gezworene 

vanaf 1650 en raadsheer vanaf 1655. Hij bekleedde ook een centrale functie als 

admiraliteitsheer. In zijn netwerk had hij 32 contacten met een centrale positie en 33 met een 

lokale positie. Twaalf contacten hadden zowel een centrale als een specifiek lokale positie. 

In het netwerk van Geert zat natuurlijk één familielid, Geert Horenken (346).  

Egbert Horenken had 60 contacten in zijn bestuurlijk netwerk. Hij was gezworene, raadsheer 

en bekleedde centrale functies in de Raad van State, de admiraliteit te Amsterdam en de 

Staten-Generaal. Hij had geen specifiek lokale positie. In zijn netwerk zaten 24 contacten 
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met een positie op centraal niveau en 24 met een lokale positie. Vier contacten hadden zowel 

een positie op zowel centraal als lokaal niveau. Egbert had geen familie in zijn bestuurlijk 

netwerk. 

Lambert Horenken (302) had in totaal 55 contacten in zijn bestuurlijk netwerk. Hij was 

gezworene en raadsheer en burgemeester. Hij had geen specifiek lokale en ook geen centrale 

functies. Van de personen in zijn netwerk hadden 18 een centrale positie en 22 een specifiek 

lokale functie. Er waren tien personen met zowel een centrale als lokale positie in zijn 

netwerk. In het bestuurlijk netwerk had Lambert waarschijnlijk geen familie. 

In het bestuurlijk netwerk van Sicco zaten 91 bestuurders. Sicco was gezworene vanaf 1654 

en bleef dit tot 1672. In zijn netwerk zaten 27 bestuurders met een centrale functie en 34 met 

een specifiek lokale positie. Drie personen hadden zowel een positie op specifiek lokaal 

niveau en op centraal niveau. In het bestuurlijk netwerk van Sicco zaten geen familieleden. 

Engelbert Frone had 75 contacten in zijn bestuurlijk netwerk. Hij was gezworene vanaf 1594. 

Van de 75 contacten hadden 8 een centrale positie en 39 een specifiek lokale functie. Er 

waren zeven personen met zowel een lokale als een centrale positie. In het bestuurlijk 

netwerk van Engelbert zaten geen familieleden. Zijn zoon Berend Frone had 89 contacten in 

zijn bestuurlijk netwerk. Berend was zelf gezworene en had allerlei lokale functies, zoals 

kluftheer en weesheer. In zijn netwerk zaten 63 personen met een specifiek lokale functie en 

20 personen met een functie op centraal niveau. Zeventien personen hadden zowel een lokale 

als een centrale functie. Berend had geen familieleden in zijn bestuurlijk netwerk. 

Het bestuurlijk netwerk van Wicher Frone bestond uit 55 personen. Wicher was in de periode 

1652 tot 1658 gezworene. Hij had geen andere functies. Van zijn contacten hadden 29 een 

specifiek lokale functie en 21 een centrale functie. Zes personen hadden zowel een lokale als 

centrale positie. In het bestuurlijk netwerk van Wicher was één persoon verwant: Hindrick 

Werumeus was de schoonvader van zijn dochter, Alegonda Frone.  

Het bestuurlijk network van Pieter Pott bestond uit 82 personen. Pieter was gezworene en 

had zowel specifiek lokale functies als kluftheer en weesheer en ook centrale functies als 

admiraliteitsheer. Van zijn bestuurlijke contacten hadden 28 een centrale positie, 30 een 

lokale positie en zeven hadden zowel een centrale als lokale positie. In het bestuurlijke 

netwerk van Pieter zaten geen verwanten. In het bestuurlijk network van de zoon van Pieter, 

Wicher zaten 53 personen. Hiervan hadden 24 een specifiek lokale functie, 16 een centrale 

positie en vier personen zowel een centrale als lokale positie. Wicher was gezworene, 

raadsheer en had functies op centraal niveau, zoals admiraliteitsheer en lid van de Staten 

Generaal. In het bestuurlijk netwerk van Wicher zaten geen familieleden. 
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In het bestuurlijk netwerk van Hindrick (69) zaten 96 personen. Hiervan hadden 41 een 

specifiek lokale functie, 25 een centrale positie en zes personen zowel een centrale als lokale 

positie. Hindrick was gezworene, kluftheer en weesheer. In het bestuurlijk netwerk van 

Hindrick zaten geen familieleden 

Het bestuurlijk netwerk van Theodorus Pott bestond in totaal uit 62 personen. Theodorus was 

gezworene in de periode 1653 – 1663. Binnen zijn netwerk hadden 23 contacten een centrale 

positie en 26 een specifiek lokale positie. Vier contacten hadden zowel een lokale als een 

centrale positie. In het bestuurlijk netwerk van Theodorus zaten geen familieleden. 

Petrus Tettema (207) had 60 bestuurders in zijn netwerk. Petrus was stadssecretaris, 

gezworene, raadsheer en admiraliteitsheer. Er waren 19 bestuurders met een centrale positie 

en 33 met een specifiek lokale positie. Er waren 7 bestuurders met zowel een lokale als 

centrale positie. Petrus had geen familieleden in zijn bestuurlijke netwerk. Zijn zoon Willem 

Tettema (16)had 52 personen in zijn bestuurlijk netwerk, waarvan hieronder een grafische 

weergave staat. Willem werd in 1671 gezworene en was vanaf 1675 president van het 

krijgsgericht. Hij had geen specifiek lokale functies en ook geen centrale functies. Van de 

personen met wie hij contact had hadden 21 een lokale functie en 15 een functie op centraal 

niveau. Er waren vier contacten die zowel een lokale als een centrale positie hadden. In het 

bestuurlijk netwerk zaten geen familieleden van Willem. 

Het netwerk van Jan Janssen Trom tenslotte bestond uit 64 contacten. Jan was gezworene en 

kluftheer vanaf 1661. In zijn bestuurlijk netwerk zaten 15 bestuurders met een centrale 

functie en 30 bestuurders met een specifiek lokale functie. In het netwerk van Jan Jansen 

Trom zaten geen familieleden. 

Om zicht te krijgen op het lokale, het centrale en de verbindingen die werden gelegd tussen 

het centrale en lokale zijn de netwerken van de 20 bestuurders uit het prosopografisch 

onderzoek bestudeerd. De resultaten hiervan zijn weergegeven in onderstaande tabel. Uit dit 

onderzoek kwam naar voren dat deze bestuurders een netwerk hadden van gemiddeld 63 

personen. De meeste bestuurders die ze in hun bestuurlijk netwerk hadden, hadden een 

specifiek lokale functie (46,4%) en bijna een derde van de contacten (30,9%) had een centrale 

functie. Slechts een tiende (10,1 %) van de personen in het bestuurlijk netwerk hadden zowel 

een centrale als een lokale positie. Van de personen is nagegaan in hoeverre het bestuurlijk 

netwerk bestond uit familieleden. Dit was niet het geval, slechts bij hoge uitzondering had 

een persoon een familielid binnen het bestuurlijk netwerk. 
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Tabel 31. Bestuurlijke netwerken van de twintig geselecteerde personen 

 

Conclusies Social Brokers 

 

Het doel van dit hoofdstuk was om door middel van het in kaart brengen van het netwerk van 

bestuurders zicht te krijgen op de civic culture en de relatie met het lokale en centrale bestuur. 

Deze gegevens zijn verbonden met veronderstelling van een regentenpatriciaat, waarbij de 

belangrijke posities in handen waren van een beperkt aantal families. Het in kaart brengen 

van het netwerk is gebeurd met de methode van de SNA, waarbij aan de hand van bestuurlijke 

posities die personen bekleedden de relaties tussen deze bestuurders in kaart zijn gebracht. 

Daaruit kwam naar voren dat het een hecht netwerk was: men had contact met de helft tot 

een derde van de overige leden binnen het tienjaarlijkse netwerk, wat neerkomt op ongeveer 

50 tot 75 personen. 

In de loop van de periode werd het netwerk minder hecht door de uitbreiding van het 

bestuurlijk apparaat. Om de bestuurlijke posities te vervullen waren meer mensen nodig en 

persoon Naam totaal % centraal % lokaal % beide % zelf familie

383 Lodewijk Horenken 42 100,0% 11 26,2% 18 42,9% 3 7,1% lokaal 0

551 Johan Horenken 85 100,0% 27 31,8% 44 51,8% 11 12,9% lokaal 0

280 Albert Horenken 12 100,0% 3 25,0% 2 16,7% 1 8,3% geen 0

416 Geert Horenken 65 100,0% 22 33,8% 41 63,1% 12 18,5% beide 1

338 Lodewijk Horenken 35 100,0% 12 34,3% 16 45,7% 1 2,9% geen 0

346 Geert Horenken 60 100,0% 19 31,7% 36 60,0% 8 13,3% geen 1

225 Geert Horenken 67 100,0% 32 47,8% 33 49,3% 12 17,9% lokaal 1

425 Egbert Horenken 60 100,0% 24 40,0% 24 40,0% 4 6,7% centraal 0

302 Lambert Horenken 55 100,0% 18 32,7% 22 40,0% 10 18,2% geen 0

181 Sicco Horenken 91 100,0% 27 29,7% 34 37,4% 3 3,3% geen 0

317 Engelbert Frone 75 100,0% 8 10,7% 39 52,0% 7 9,3% geen 0

438 Berent Frone 89 100,0% 20 22,5% 63 70,8% 17 19,1% lokaal 0

31 Wicher Frone 55 100,0% 21 38,2% 29 52,7% 6 10,9% geen 1

548 Pieter Pott 82 100,0% 30 36,6% 28 34,1% 7 8,5% beide 0

117 Wicher Pott 53 100,0% 16 30,2% 24 45,3% 4 7,5% centraal 0

69 Hindrick Pott 96 100,0% 25 26,0% 41 42,7% 6 6,3% lokaal 0

415 Theodurus Pott 62 100,0% 23 37,1% 26 41,9% 4 6,5% geen 0

207 Petrus Tettema 52 100,0% 15 28,8% 21 40,4% 4 7,7% geen 0

16 Willem Tettema 60 100,0% 19 31,7% 33 55,0% 7 11,7% beide 0

424 Jan Janssen Trom 64 100,0% 15 23,4% 30 46,9% 4 6,3% lokaal 0

Gemiddeld 63 30,9% 46,4% 10,1%
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men had toegang tot een steeds kleiner deel van het netwerk. Via een correlatie met het 

criterium ‘achternaam komt voor’ is gekeken naar de relatie tussen familierelaties en een 

grotere degree. Hiertussen was een zwak verband: mensen met een hogere ‘achternaam komt 

voor’ hadden een iets hogere degree en dus met meerdere bestuurders een relatie.  

Op basis van de bestuurlijke netwerken rond degenenen die in het prosopografisch onderzoek 

van hoofdstuk 2 en 3 zijn onderzocht is verder gekeken naar verbindingen tussen het centrale 

en het lokale. Daaruit kwam naar voren dat ongeveer 10% van de bestuurders uit deze 

netwerken zowel een lokale als een centrale positie had en de verbinding tussen lokaal en 

centraal legde. De civic culture was sterk aanwezig: bijna de helft van de personen uit deze 

netwerken had een specifiek lokale functie. Opvallend is de bijna totale afwezigheid van 

familierelaties binnen de netwerken rond de bestuurders. Van de 1260 bestuurlijke relaties 

die zijn bekeken rond de 20 bestuurders in het prosopografische onderzoek zijn slechts 4 

familierelaties gevonden, wat betekent dat in vrijwel geen enkel gremium tegelijkertijd 

familieleden zaten. Binnen het bestuurlijk netwerk speelt de civic culture en de lokale basis 

van de integratie van het bestuur in een centrale staat een belangrijke rol, maar is geen patroon 

van familierelaties te ontdekken. 

De gedachte dat een andere manier van het verwerken van gegevens leidt tot een frisse kijk 

op het onderzoeksonderwerp wordt bevestigd. De gangbare gedachten over de stedelijke 

bestuurders in de Republiek worden met de netwerkanalyse niet zonder meer bevestigd. De 

groep stedelijke bestuurders wordt in de loop van de zeventiende eeuw niet hechter met elkaar 

verbonden – terwijl in de literatuur sprake is van een steeds kleinere groep die de macht 

krijgt. Vooral na 1650 zou een duidelijke oligarchisering zichtbaar zijn in Stad en Lande.300 

Ook de conclusie dat familierelaties in deze bestuurlijke netwerken niet duidelijk aanwezig 

zijn is opvallend, omdat een belangrijk aspect van de patrimonial state de verbinding tussen 

familie en bestuurlijke posities is. De interlocking directorates benadering legt ook de focus 

op het organisatie landschap van waaruit deze familieregering gegenereerd zou worden.301 

Dan blijkt juist dat in dit landschap zich veranderingen voordoen die contractie – meer 

posities in minder handen – in de loop van de zeventiende eeuw moeilijker maken. Er komen 

in de loop van de eeuw steeds meer functies bij en dat maakt dat het voor een individu 

moeilijker wordt om een groter deel van het netwerk te bereiken, waardoor de samenhang in 

het netwerk in de loop van de zeventiende eeuw juist afneemt.  

                                                           
300 Boels, Henk en Feenstra, Hidde, Regentenheerschappij en economische recessie 1660-1749, in: Duijvendak, 
M.G.J., Feenstra, H., Hillenga, M. en Santing, C.G., Geschiedenis van Goningen II, Nieuwe Tijd (Zwolle, 2008) 245-
343 p270 
301 Burris, V. Interlocking Directorates and Political Cohesion among Corporate Elites, in: American Journal of 
Sociology 111 2005 249-283.  
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5. Corporatisme en staatsvorming 
 

Gildeoproer in de zeventiende eeuw 

 

De gildeoproeren worden gezien als een uitwas van de toenemende oligarchisering en 

aristocratisering. Meindert Schroor spreekt over een ‘proces van oligarchisering, dat de 

invloed van het ‘volk’ op bestuur en politiek tot een minimum reduceerde. Voortaan deelde 

een kleine groep regenten de lakens uit.’302 Dit knelt met het beeld dat uit de analyse van de 

carrières en de netwerkanalyse naar voren komt: hierin komt juist een samenleving naar 

voren die redelijk open was en waarin een brede laag van bestuurders meedeed. Om de 

abstracte analyses gebaseerd op posities in bestuursinstellingen te concretiseren is gekeken 

naar een conflict dat zich rond het midden van de zeventiende eeuw in Groningen voordeed. 

Is het zeventiende-eeuwse oproer inderdaad een uitwas van deze oligarchisering - die met de 

formele methode dan over het hoofd is gezien, of kan met de kennis uit de analyses het 

gildeoproer anders worden bekeken? 

In de literatuur wordt gesproken over verschillende ‘gilde oproeren’ vanaf het midden van 

de zeventiende eeuw. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het conflict rond 1657. Gilden 

waren belangrijke instituties binnen de stedelijke samenleving. In de late middeleeuwen en 

vroegmoderne periode waren gilden lokale samenwerkingsverbanden die hetzelfde beroep 

uitoefenden en een breed scala aan sociale, economische en politieke functies vervulden. In 

de historiografie zijn deze functies vaak afzonderlijk belicht – waarbij vooral de economische 

rol van de gilden naar voren kwam. In de wat oudere literatuur werden gilden vooral gezien 

als conservatieve organisaties, die met name gericht waren op de protectie van eigen handel 

en beroep. Tot de jaren tachtig was deze visie dominant onder zowel economen als 

historici.303 Niet alleen belemmerden de gilden de vrije marktwerking, ook vormden ze een 

formidable obstacle to technological and organizational innovations.304 

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam, mede door de opkomst van de New 

Institutional Economy, veel aandacht voor de gilden. Douglas North legt de relatie tussen 

economische groei en de institutionele ontwikkeling van een samenleving, waarbij onder 

andere de zeventiende-eeuwse Republiek illustratief werd gezien voor de ontwikkeling van 

                                                           
302 Schroor, Meindert, Ontwrichting en oligarchisering: het midden van de zeventiende eeuw, in: Duijvendak, 
M.G.J., Feenstra, H., Hillenga, M. en Santing, C.G., Geschiedenis van Goningen II, Nieuwe Tijd (Zwolle, 2008) 231-
243 p231 
303 Hickson, Charles R. and Thompson, Earl A., A New Interpretation of Guilds, Tariffs and Laissez Faire. Working 
Paper University of California Los Angeles 1988, p2  
304 Carlo M. Cipolla, Before the Industrial Revolution. European Society and Economy, 1000-1700 (Londen, 1976) 
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een institutionele omgeving die bevorderlijk is voor sterke economische groei. De 

monopolistische positie en de beperkende rol van de gilden werd in dit proces van 

institutionalisering aan banden gelegd waardoor de meer centrale vroeg-democratische 

instellingen van de Republiek na de Opstand een bevorderende rol voor de economie 

hadden.305 Deze stimulans voor onderzoek naar gilden heeft het negatieve beeld van de gilden 

genuanceerd en de voornamelijk economische focus verbreed naar gilden als onderdeel van 

civic culture, waarbij gilden een rol hadden bij bescherming, sociale zekerheid, 

marktwerking, opleiding, kwaliteitszorg en burgerplicht.306 Deze gedachten over gilden 

sluiten aan bij de gemeinde van Blickle en de civic culture van Putnam, waarbij ze deel uit 

maken van een bredere sociale structuur waarin het economische, politieke en sociale 

geïntegreerd waren.  

Een zuiver economische invalshoek is moeilijk met het sociaal kapitaal begrip te rijmen. 

Sociaal kapitaal heeft samenwerking en vertrouwen als kernbegrippen en in de economie 

gaat het om competitie en eigenbelang. De institutionele benadering van economisch historici 

verlegt het accent in dit opzicht, doordat in de institutionele benadering economische groei 

samenhangt met grotere maatschappelijke structuren en hiermee de conflicten tussen de 

haves en have nots, zoals die vanuit traditionele invalshoek naar voren kwamen van minder 

belang worden. Economisch en sociaal-historici groeien naar elkaar toe in de nadruk op de 

maatschappelijke constellatie bij het verklaren van economische groei en democratie. In de 

vroeg moderne periode hadden de gilden een belangrijke rol binnen dit institutioneel 

maatschappelijke kader. Gilden “performed roles that reflected on the one hand their 

connection to the local civic community. This included political representation, fire fighting, 

poor relief, conflict settlement, and local defence. On the other hand, they performed crucial 

economic functions, most notably the transfer of skills across generations, and the 

combination of public and private goods”.307 

 

 

                                                           
305 North, Douglas C. and Thomas Robert P., The Rise of the Western World; a New Economic History (Cambridge, 
1973) North, Douglas C. and Weingast, Barry R., Constitutions and Commitment: the Evolution of Institutions 
Governing Public Choice in Seventeenth Century England. Journal of Economic History 1989 49(4) 803-832 North, 
Douglas C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance (Cambridge, 1990) 
306 Bijvoorbeeld in: Prak, M., Lis, C. and Lucassen, J. Craft guilds in the early modern Low Countries: work, power 
and representation (Ashgate, 2006) Epstein, S.R. and Prak, M., Guilds, Innovation and the European Economy 
1400-1800 (Cambridge, 2008) Lucassen, Jan, Moor, Tine de, and Zanden, Jan Luiten van, The Return of the 
Guilds: Towards a Global History of the Guilds in the Pre-Industrial Times. International Review of Social History, 
2008 53 5-18 
307 Prak, M., Craft Guilds in North Western Europe (England, France, Low Countries), (Utrecht, paper 2006) 17 
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Vroeg modern oproer en sociaal kapitaal 

 

Putnam geeft sociaal kapitaal de invulling van een ‘coherent and dependable system of public 

institutions, in creating state-society synergy’.308 Het gaat dan om een institutionele 

benadering waarbij het vertrouwen wordt gegenereerd door een samenhangend systeem van 

instituties. In de vorige hoofdstukken is gekeken naar deze instituties door de manier waarop 

bestuurders zich door deze organisaties bewegen te analyseren en te kijken naar de manier 

waarop ze verbindingen leggen tussen organisaties. In deze benaderingen, die aansluiten bij 

methodes als de netwerkanalyse, is weinig ruimte voor het ontstaan en verklaren van 

conflicten omdat de nadruk meer op langdurige processen ligt. Toch zit er in het sociaal 

kapitaal ook een dynamisch element. Putnam ziet de civic culture als onderdeel van een 

proces naar het ontwikkelen van democratische normen en waarden: door actief te zijn in 

allerlei burgerorganisaties ontstonden er kanalen waarlangs democratische waarden in de 

samenleving kwamen.309  

Putnam plaatst deze ontwikkeling in de overgang van de laat middeleeuwse naar de 

vroegmoderne samenleving in Italië. Bij een ontwikkeling hoort ook verandering, bij een 

verandering hoort aanpassing en aanpassing aan een nieuwe situatie kan gepaard gaan met 

conflicten. Juist in de ontwikkeling zit de dynamiek, de verandering en het conflict dat leidt 

tot sociaal kapitaal. Dit sluit aan bij de vraag naar het ontstaan van sociaal kapitaal. Putnam 

en ook James Coleman zijn van mening dat sociaal kapitaal niet een vorm van kapitaal is dat 

bewust wordt gecreëerd, maar juist het resultaat is van een onbedoeld proces; “..from this 

perspective, social capital is the product of the invisible hand of civic interaction – an 

unintended consequence of countless individual actions carried out for heterogeneous 

reasons”.310 Zo beschouwd is er een ontwikkeling van sociaal kapitaal in een samenleving, 

maar deze is niet het resultaat van een bedoeld proces. Dit maakt het onderkennen van de 

ontwikkeling van sociaal kapitaal wel lastig, omdat er geen eenduidig gezichtspunt lijkt van 

waaruit het zich ontwikkelt, wat de nodige kritiek op het concept met zich meebrengt.311 Toch 

is er wel een kader waarbinnen sociaal kapitaal zich ontwikkelt, waarbij het oorzakelijk 

verband misschien minder duidelijk is dan in traditionele economisch sociale verklaringen – 

deze luiden simpel gezegd: armoede leidt tot ongelijkheid en opstand. 

                                                           
308 Adam, Social Capital, p165. 
309 Putnam, Robert, Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy (Princeton, 1993) 
310 Gaggio, Dario, In Gold We Trust:Social Capital and Economic Change in the Italian Jewelry Towns 
(Princeton,2007) 13 
311 Margaret Somers, Beware Trojan Horses Bearing Social Capital: How Privatization Turned Solidarity into a 
Bowling Team, in George Steinmetz, ed., The Politics of Method in the Human Sciences: Positivism and Its 
Epistemological Others (Durham, 2005), 346–411.  
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Belangentegenstellingen leiden tot conflicten (voor het verleden), en (voor het nu) 

ongelijkheid leidt tot competitie en competitie en eigenbelang leidt tot rijkdom.  

Het gildeoproer in het midden van de zeventiende eeuw is door historici vooral verklaard 

vanuit het perspectief van belangentegenstellingen, in dit verband tussen de stad en het 

Ommeland en tussen de gilden en de bestuurlijke elite. Vanuit het perspectief van sociaal 

kapitaal ligt het accent vooral op instituties en vertrouwen en vanuit dit perspectief worden 

de ontwikkelingen rond 1657 hier geschetst. Hierbij is ook het proces van staatsvorming van 

belang: in de vroegmoderne periode en vooral na 1594 was er een duidelijke overgang van 

een zelfstandige stad naar een onderdeel van een groter verband. De stad was lange tijd 

zelfstandig en werd bestuurd door een brede koopmansregering waarin gilden, gezworenen 

en andere vertegenwoordigers van de brede burgerij een vaste plek hadden. Na 1594 deden 

zich belangrijke verschuivingen voor. De stad ging deel uit maken van de Republiek en 

vormde een provincie met de Ommelanden. Daarbij waren beide leden gelijkwaardig, terwijl 

daarvoor de stad het overwicht had over de Ommelanden. De nieuwe machthebbers in Den 

Haag hadden een ander beeld van de stadsregering dan de traditionele koopmansregering en 

ze zagen de gezworenen en gilden niet als deel van de regering. Dit betekende een herijking 

en dat bracht veel onzekerheid met zich mee. De traditionele instellingen kregen een andere 

rol en daarmee verdween een stukje vanzelfsprekendheid en vertrouwen in deze instellingen. 

Het was niet meer duidelijk voor de burgers wie bij wie hoorde en aan wiens kant wie stond.  

Het verschuiven van de betekenis van instellingen kan geduid worden aan de hand van de 

communicatie theorie van Barbara Stollberg-Rilinger, waarbij vooral het relationele element 

van staatsvorming naar voren komt.312 Stollberg-Rilinger heeft moeite met de theorie van 

Blickle met zijn aan subjectiviteit grenzende betrokkenheid bij zijn onderzoeksonderwerp. 

Stollberg-Rilinger ergert zich aan dit aspect van Blickle - Dieses Buch ist keine distanzierte 

historische Analyse, sondern eine vehemente politisch-moralische Botschaft: Es geht um die 

Verherrlichung der überschaubaren vormodernen Lebenswelt und die Apotheose des 

gemeinen Mannes zum Helden eines zielgerichteten Geschichtsprozesses.313  

Macht is volgens Stollberg-Rilinger geen bezit van de machtigen, maar macht is relationeel. 

Relationeel betekent dan niet symmetrisch, want niet alle actoren hebben dezelfde 

mogelijkheden tot handelen. Macht ontstaat juist in het proces van communicatie. ‘In 

requesting power of decision from the authorities and ascribing it to them, subjects are 

themselves contributing to the institutional consolidation of this power and the restriction of 

                                                           
312 Met dank aan Raingard Esser die mij attendeerde op het werk van Stollberg Rilinger 
313 Stollberg-Rilinger, Barbara, Rezension zu: Blickle, Peter: Das Alte Europa. Vom Hochmittelalter bis zur 
Moderne. München 2008, in: H-Soz-Kult, 16.09.2008 http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-
11174 
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their own freedom of action.’314 Organisaties zijn in dit perspectief verzamelingen gewoonten 

nodig voor de legitimering van de organisatie. Door symbolen en ceremonies wordt dit naar 

voren gebracht. Het staatsvormingsproces kan binnen dit framework beschreven worden aan 

de hand van de transformatie van communicatiekanalen.  

 

Economisch en bestuurlijk overwicht 

 

Voor een goed begrip van het gildeoproer in het midden van de zeventiende eeuw is het nodig 

de voorafgaande ontwikkelingen in de Stad en de verhouding van de stad met de 

Ommelanden te bespreken. In de stad Groningen waren vanouds de gilden nauw verweven 

met het stadsbestuur. Al vanaf 1400 komt het stadsbestuur voor in verschillende gilderollen 

als toezichthouder op de nakoming van de gilde keuren. In 1436 werd door burgemeesters, 

raad en gezworenen een algemene gildebrief opgesteld die de grondslag vormde voor alle 

bijzondere gilderollen en het gildewezen onder het toezicht van de raad stelde. Ieder gilde 

werd bestuurd door twee hovelingen en deze moesten verantwoording afleggen aan het 

college van drie bouwmeesters, waarvan twee door de hovelingen werden gekozen en één 

door de raad. Aan de bouwmeesters werd onder andere verantwoording afgelegd over het 

beheer van de financiën van hun gilde en als er een overschot op de rekening was zou dit 

besteed worden ‘to tijmmeren totter stad behoef’, wat de naam bouwmeesters verklaart.315 

Tussen het stadsbestuur en de gilden was een machtsevenwicht, dat in bepaalde periodes 

werd verstoord door economische malaise en oorlogen.  

Het stapelrecht was belangrijk voor de handel van de stad. Het hield in dat alle handelswaar 

eerst in de stad Groningen ter stapel moest worden gebracht. Voor de Ommelanden betekende 

dit dat de handel zich concentreerde in de stad en op deze manier had de stad een grote 

economische voorsprong op de Ommelanden. Al vanaf het begin van de veertiende eeuw 

moest iedereen die geen burger was van de stad en handel wilde drijven het gildrecht 

verwerven. Het gildrechtscollege hield toezicht hierop en bestond uit oldermannen en 

busheren. Ook het gildrechtscollege was sterk verweven met de raad, omdat de leden van dit 

college werden gekozen door de aftredende raadsleden en het college onder toezicht van de 

raad stond. Ook takken van nijverheid werden in de stad gestimuleerd ten koste van de 
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nijverheid op het platteland – zo was het alleen toegestaan om bier voor eigen gebruik te 

brouwen op het platteland en in de Ommelanden was het verboden om bier te brouwen voor 

de handel.316 Op deze manier was er een verwevenheid tussen stadsbestuur (burgemeesters, 

raadsheren en gezworenen), de gilden en het gildrecht. 

Het belangrijkste doel van deze brede koopliedenregering was om de handel en nijverheid 

van de stad te versterken ten opzichte van het omringende platteland. Over de manier waarop 

dit het beste kon gebeuren en met welke partij hiervoor in zee moest worden gegaan waren 

de verschillende betrokkenen het niet altijd eens. Ook was men verdeeld over hoe ver het 

overwicht over het omliggende platteland moest gaan - heel ooster- en westerlauwers 

Friesland?- en ten koste van wat. Al te veel strijd was niet gunstig voor het handelsklimaat 

in de stad, maar het overwicht over het omringende platteland moest wel verdedigd worden. 

De gilden waren bij de meningsverschillen over de handelspositie van de stad sterk betrokken 

en af en toe leidden de meningsverschillen tot een oproer dat werd geduid als een gildeoproer, 

maar dat meestal dwars door de gilden, raad, gezworenen en gildrecht heen ging. Al in 1457 

was er een dergelijk oproer, geleid door raadsheer Warner Smyt, tegen het opkooprecht van 

in Groningen ter markt gebrachte waren door enkele door de raad aangewezen personen die 

vervolgens deze waren aan de burgers met winst zouden verkopen. Aanvankelijk wilde de 

raad Warner onthoofden, maar toen de gewapende burgerij zich voor het raadhuis verzamelde 

beloofde de raad nooit meer dergelijke monopolies, waarvan vooral raadsheren en burgers 

niet profiteerden, te zullen aanvatten.317 Politieke communicatie vond vooral binnen de 

stedelijke gemeenschap plaats, tussen de raad, gezworenen en gilden. Daarbij vormden vaste 

tradities ankerpunten, zoals de verkiezingsrituelen, verkiezingsfeesten en jaarmarkten. De 

stad acteerde onafhankelijk. De Ommelanden en het landsheerlijk gezag, vormden geen 

gesprekspartners die de aan de positie van stedelijke instellingen konden tornen. 

Dit veranderde in de loop van de zestiende eeuw. Het stapelrecht begon meer te knellen in 

de Ommelanden en tot serieuze conflicten te leiden. Dit had te maken met de economische 

neergang waardoor de werkgelegenheid in de landbouw terug liep en men op het platteland 

naar andere manieren zocht om in het onderhoud te voorzien, zoals handel en nijverheid. De 

stad reageerde op de gewijzigde houding van de Ommelanden door in 1559 te beslissen dat 

de olderman van het gildrecht hard moest optreden tegen Ommelanders die in overtreding 

van het stapelrecht waren. De stadsbestuurders bleven als communicatiekanaal aan hun eigen 

stedelijke instellingen, in dit geval het gildrecht, vasthouden. Tussen de instellingen van de 

stad en de instellingen van de Ommelanden ontstond geen gelijkwaardige communicatie. Dit 

leidde tot grote conflicten tussen de stad en de Ommelanden. 
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Zowel de stad als Ommelanden betrokken het landsheerlijk gezag bij de zaak, waarop de 

Stadhouder en de regering in Brussel regeringscommissies naar Groningen stuurden om te 

bemiddelen.318 Naast het stapelrecht ervoeren de Ommelanders ook het juridisch overwicht 

van de stad steeds meer als een onrecht. In de loop van de vijftiende eeuw was dit overwicht 

geleidelijk ontstaan en in de zestiende eeuw nam de stad deel aan Ommelander bestuur en 

rechtspraak via de warven en behandelde de hoofdmannenkamer beroepszaken van 

Ommelander zaken en zaken tussen Ommelanders en stadjers onderling. Ook de conflicten 

hierover liepen hoog op tussen Stad en Ommeland en ook hier mengden de Stadhouders en 

centrale regering zich in.319 Voorafgaand aan de Reductie in 1594 was er sprake van een 

verstoorde communicatie tussen Stad en Ommeland waarbij beide leden de steun vroegen 

van het centrale gezag, aanvankelijk in Brussel, later in Den Haag.  

Op het moment dat de Staten Generaal in 1594 de macht overnamen veranderde de positie 

van het centrale gezag. Niet langer waren de heren van de Staten Generaal een instelling waar 

de stad zich vrijblijvend kon beklagen. De burgers van de stad moesten allemaal een eed van 

trouw aan de nieuwe machthebbers afleggen. Met deze eed, die door alle burgers ondertekend 

moest worden werden de burgers ontslagen van trouw aan de Spaanse koning en beloofden 

ze ‘..die Generale staten deser Vereenichde Nederlantsche Provincien (die by die ware 

gereformeerde religie sullen blyven) ende syn gen. Grave Willem Lodewick van Nassau als 

stadthouder der stadt Groningen ende Ommelanden gehou en de getrou te syn, ende tot vordyl 

dersolver die stadt Groeninghen tegens den conick van Spaengien, spangiaerden, 

malcontenten en de anderen hennen partye houdende te helpen beschermen, die magistraeten 

deser stadt to respecteren en de te gehoorsamen ende alles te doen dat goede en de getrouwe 

borgeren en de ingeseten toestaet en de betaemt, zoo helpe ons Godt almachtig.’320 Deze eed 

symboliseerde de gewijzigde verhoudingen in het gewest. De volgorde waarin de burgers 

ondertekenden was volgens hun traditionele organisatie vorm, rotsgewijs. De eerste die 

tekende was rotmeester Hendryck Derkcs. 

Over het Traktaat werd onderhandeld tussen stadsbestuur en Staten Generaal en in het 

compromis dat volgde hield de stad Groningen haar privileges, het stapelrecht en de 

hoofdmannenkamer. De meeste aandacht ging daarna uit naar het behoud van de traditionele 

regering, waarin gezworenen en gilden ook vertegenwoordigd waren. De Staten Generaal 

had hier geen affiniteit mee en wilde juist de gezworenen en gilden buiten sluiten (zie 

hoofdstuk 1.). Bij de overgave in 1594 was de traditionele verkiezing met de bonen en de 

hoed vervangen door de stadhouder die de keurheren aanwees. Ook de traditionele verkiezing 

ging vanouds met veel ceremonie en symboliek gepaard. Het stadsbestuur had in 1605, in 
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1610 en 1616 geprobeerd de keur van de stadhouder terug te krijgen, maar die pogingen 

waren op niets uitgelopen.321 Toen stadhouder Willem Lodewijk in 1620 overleed waren er 

twee kandidaten voor het stadhouderschap. Met Maurits, neef en zwager van Willem 

Lodewijk, maakte het stadsbestuur de afspraak dat ze zijn kandidatuur steunden in ruil voor 

de vrije keuze voor de duur van zijn stadhouderschap.  

Op 21 februari 1621 kon de keur voor het eerst weer op de traditionele manier met de bonen 

en de hoed worden gedaan. Voor het stadsbestuur was dit een belangrijk moment en de 

aanleiding om de procedure voor de verkiezing en de criteria voor degenen die gekozen 

mochten worden weer eens op een rij te zetten in de keurwetten. Ook hier wordt met 

ceremonie en symboliek het belang van het stadsbestuur verbeeld. In de eerste acht(van de 

in totaal dertien) artikelen van de keurwetten die op 8 juli 1623 werden bekrachtigd, stond 

nauwgezet beschreven hoe de verkiezingsprocedure in zijn werk ging. Deze procedure ging 

als volgt: Op de dag van de keur kwamen de burgemeesters, raadsheren, taalmannen en 

gezworenen bijeen. De voorzittende burgemeester deed 24 bonen (waaronder 5 zwarte) in de 

hoed – ‘sulcks dat daarinne beqaamlijken getastet en niet gesien kan worden’, waarna de 

gezworenen gingen staan en allemaal een boon uit de hoed pakten. Diegenen die de zwarte 

boon uit de hoed namen bleven staan, terwijl diegenen die een witte boon uit de hoed namen 

weer konden gaan zitten.322 De symboliek van de afgedekte hoed en de zwarte en witte bonen 

laat zien dat er een procedure werd gevolgd waarbij het lot bepaalde, en niemand werd 

voorgetrokken. 

Maurits overleed in 1625 en zijn neef Ernst Casimir, de broer van Willem Lodewijk, volgde 

hem op tot hij in 1632 overleed. Ook nu was er het stadsbestuur veel aan gelegen om de vrije 

keur terug te krijgen. Bij de keuze voor een opvolger speelde weer hetzelfde als bij de keuze 

voor Maurits, de vrije keur in ruil voor steun. Stadssecretaris Eeck en burgemeester Huninga 

waren in juli 1632 bij de beoogde stadhouder Hendrik Casimir geweest en hadden hem de 

positie van stadhouder in het vooruitzicht gesteld “met sulcke expresse conditie voorbedingh 

dat sijluiden bleven bij den jegenwoordigh ende oldesten maniere van kiesinge van den Raedt 

ende Geswoorene Meente te wieten bij uitlottinge van vijff personen uth deselve 

geswoorenen miente mette bonen volgens statboecke..”.323 Hiermee kreeg de stad gedurende 

de periode dat Hendrik Casimir stadhouder was de keur. 

Hendrik Casimir was in de onenigheden tussen Stad en Ommeland meer op de hand geweest 

van de stad. Toen hij in 1640 overleed waren er twee kandidaten, Frederik Hendrik – die al 

stadhouder was in de meeste gewesten - en de in Friesland pas tot stadhouder benoemde 
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Willem Frederik. Frederik Hendrik had geen goede kaarten, omdat hij in het conflict tussen 

de stad en de Ommelanden over het gezag over de Oldambten de kant van de Ommelanden 

had gekozen. Binnen het stadsbestuur was men verdeeld over de stadhouders kandidatuur - 

er was een groep onder leiding van burgemeester Pieter Eissinge die de kandidatuur van 

Willem Frederik steunde, en een groep onder leiding van burgemeester Berend Julsing die 

de kandidatuur voor Frederik Hendrik steunde. Frederik Hendrik wist hierin het handigst te 

opereren en de stad wist van hem gedaan te krijgen dat ze weer zou beschikken over de bonen 

en de hoed.324 Ondanks dat Frederik Hendrik in de kwestie met de Oldambten aan de kant 

van de Ommelanden had gestaan vond de stad de vrije magistraatskeuze en de traditionele 

verkiezing met de bonen en de hoed belangrijker dan het conflict met de Ommelanden bij 

haar keuze voor de stadhouder. In 1641 kwam definitief een einde aan bijna een halve eeuw 

bemoeienis van de Staten Generaal met de keuze voor het Groninger stadsbestuur. 

 

Ommelanden 

 

De conflicten die ontstonden na het midden van de zeventiende eeuw staan bekend als 

gildeoproeren, maar waren niet uitsluitend oproeren van de gilden tegen het stadsbestuur. In 

de conflicten speelden verschillende partijen een rol en niet iedereen uit dezelfde partij stond 

in het conflict aan dezelfde kant. Er speelden oude zaken mee, zoals het stapelrecht, maar 

ook nieuwe zaken, die vooral te maken hadden met de positie van het gewest Stad en Lande 

in de Republiek. De verhouding met de Republiek was ook niet eenduidig, omdat mee 

speelde dat het gewest de keuze had tussen een stadhouder uit het huis van Oranje of een 

stadhouder uit het huis van Nassau en had de Staten Generaal de positie om te bemiddelen 

tussen beide leden van het gewest. Verder werd de situatie gecompliceerd doordat binnen de 

Republiek verdeeldheid was tussen de stadhouder en de meer staatsgezinde regenten.  

Ook, of vooral, de Ommelanden waren niet eensgezind in hun optreden en er was daardoor 

niet één partij waarmee de stad kon onderhandelen. In de Ommelanden was geen duidelijk 

aanspreekpunt voor de stad, want de politieke situatie in de Ommelanden was 

onoverzichtelijk.325 Vanouds moest iedere eigenaar van een behuisde heerd een jaar lang het 

rechterschap over de omliggende streek voeren. De volgorde – wanneer een heerd aan de 

buurt was – was vastgelegd in klauwboeken. Het recht was vaak over veel verschillende 

heerden verdeeld, zodat het voorkwam dat men eens in de 70 jaar rechter was. Omdat niet 
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was bepaald dat de eigenaar van de heerd er ook moest verblijven werd het de gewoonte dat 

rijke personen meerdere heerden kochten en hiermee macht en invloed konden verwerven. 

Op het moment dat alle rechten in een rechtsgebied door verkoop bij één persoon kwamen te 

liggen, en er geen rondgang langs verschillende heerden meer was, werd een rechtsstoel 

staand genoemd.326  

Het bestuursorgaan van de Ommelanden was de Ommelander landdag, wat het 

overkoepelende orgaan van de drie Ommelander kwartieren (Hunsingo, Fivelgo en 

Westerkwartier) was. Alle landbezitters met een behuisde heerd van tenminste 30 grazen 

werden tot de landdag toegelaten. De landdag gaf aanleiding tot veel onenigheid, zo waren 

er conflicten over de voorwaarden van toelating tot de landdag en over de verdeling van de 

beschikbare functies tussen verschillende partijen en de drie kwartieren. Ook verschilde men 

van mening over de manier waarop besluiten van de landdag moesten worden genomen en 

dit compliceerde de besluitvorming van het gewest aanzienlijk. De provinciale landdag van 

het gewest Stad en Lande werd in de stad gehouden en zowel de stad als Ommeland brachten 

hier één stem uit. Voorafgaand aan deze provinciale landdag kwam de Ommelander landdag 

bijeen om het Ommelander standpunt te bepalen. In de dagen daarvoor hadden de kwartieren 

afzonderlijk vergaderd over hun standpunt en dit bracht met zich mee dat er in de week 

voorafgaand aan de provinciale landdag Ommelander afgevaardigden in de verschillende 

herbergen van de stad verbleven. De reis- en verblijfskosten die hiervoor werden gemaakt 

heetten de kwartierschulden en deze werden betaald door vooraanstaande Ommelanders die 

als leiders optraden voor een groep die de politiek van hun leider steunden. Deze groepen 

werden ligues genoemd. De stadhouder en de Staten Generaal moesten zich regelmatig 

mengen in de in de strubbelingen over de toelating van de landdagcomparanten en de strijd 

tussen de verschillende kwartieren en ligues.327 

Binnen deze situatie streden verschillende Ommelander jonkers om de macht. Een voorbeeld 

van één van deze Ommelander jonkers is Osebrand Jan Rengers, hij was één van de 

voornaamste grondbezitters in de Ommelanden en de rijkste man van Fivelgo. Hij was rond 

1620 geboren en nadat hij zijn opleiding met een reis naar Parijs had afgesloten ging hij in 

1640 op de Freijlemaborg in Slochteren wonen. Binnen de politieke constellatie van de 

Ommelanden speelt hij een trekkende rol en werd een belangrijke leider van een ligue – zo 

kwam hij bijvoorbeeld in 1647 overeen met de stemgerechtigden uit Appingedam dat ze hem 

als hoofd van een ligue zouden erkennen: ze zouden met hem in een herberg overleggen en 

hem steunen met hun stem. Rengers zou dan alle voordelen genieten van de ambten die het 

kwartier Fivelgo te bezetten had in ruil voor de verplichting ieder van zijn aanhangers 

“gelegentlick met eene of andere ambt nae gelegentheit van ieders qualiteit en persoon te 
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accomoderen, en voorts …Hunne schulden in de andere herbergen te betalen evenals hunne 

verteringen”.328 

Door de gecompliceerde situatie in de Ommelanden was het erg moeilijk om met de 

verschillende kwartieren tot overeenstemming te komen – niet alleen voor de stad, maar ook 

voor de stadhouder. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de missie van Philip Ernst Vegelin, de 

vertrouweling van stadhouder Willem Frederik, die naar het gewest Stad en Lande werd 

gestuurd om de opvolging van de tweejarige zoon van Willem Frederik, Hendrik Casimir, te 

regelen. Met de regenten van de stad kwam hij snel tot overeenstemming, maar met de 

Ommelanden viel het niet mee om zaken te doen. Op het platteland moest hij 250 

landbezitters af, die dronken “als beesten” in herbergen lagen. Hij maakte afspraken met een 

politiek leider die hem mooie beloften deed, maar hem vervolgens probeerde te bedriegen. 

Uiteindelijk moest Vegelin zich ook bedienen van omkoping, want na het uitdelen van enige 

“vereringen” kreeg hij de zaak ook in de Ommelanden rond.329 

 

Het conflict van 1657 

 

De aanleiding tot het gildeoproer van 1657 lag in een uitspraak in 1645 die de Staten Generaal 

in haar rol van bemiddelaar had gedaan. Het ging om een uitspraak in de kwestie over de 

hoofdmannenkamer: vanaf 1645 bestond de kamer niet alleen meer uit vier jaarlijks 

wisselende stadsbestuurders, maar werd de kamer aangevuld met vier permanente leden, 

waarvan drie uit de Ommelanden en één uit de stad. De voorzitter van de hoofdmannenkamer 

(de luitenant) werd voor het leven benoemd. In 1656 was de Ommelander Scotto Tamminga 

luitenant van de hoofdmannenkamer, maar zijn politieke tegenstander, de Ommelander 

Osebrand Jan Rengers was uit op deze positie. Rengers had steun gekregen van de 

belangrijkste man in het Westerkwartier, Rudolf Willem van In- en Kniphuizen, heer van 

Lutzborgh. Rengers stelde voor om de positie van luitenant van de hoofdmannenkamer twee 

jaarlijks te laten rouleren tussen Stad en Ommeland. Op die manier probeerde hij de stad voor 

zich te winnen, die levenslang een Ommelander op de voor het stapelrecht belangrijke positie 

van luitenant van de hoofdmannenkamer niet zagen zitten.330 

Tamminga zag dat hij nu ook iets moest doen om zijn positie veilig te stellen en wilde ook 

de gunst van de stad winnen. Hij stelde in oktober 1656 een mandaat op voor de olderman 

van het gildrecht. Het was een blanco mandaat, afgegeven door de hoofdmannenkamer, 
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waarmee de olderman ieder die het stapelecht overtrad ter verantwoording kon roepen, 

zonder voor iedere zaak een afzonderlijk mandaat te hoeven laten uitbrengen. Dit was niet in 

overeenstemming met de uitspraak van de Staten Generaal en Tamminga was daarmee zijn 

bevoegdheid te buiten gegaan. Deze situatie leidde tot een enorme strijd op de provinciale 

vergadering van 17 december 1656, omdat de politieke tegenstanders van Tamminga dit 

aangrepen voor het doorvoeren van hun plannen voor het rouleren van de positie van luitenant 

van de hoofdmannenkamer. Daarbij verscheen de broer van Scotto - Onno Tamminga op 

Ludema – gewapend in de vergadering, smeet met een inktkoker naar het hoofd van één van 

de aanwezigen en klom op een tafel en begon het gezelschap met onderdelen van een grote 

koperen kroon te bekogelen. Het liep uit op een gevecht “sulcks dat d’heeren onderlinge 

handtgemeen wierden, slaende elckander lustich om d’ ooren, sommige lieden wierden door 

de over- en wedervliegende incktpotten, sandt-dosen, kloppers ende andere arma qua furor 

suppeditabat in ’t gesicht gequatst,..”.331 De volgende dag, op 18 december, werd de 

provinciale resolutie aangenomen dat comparanten niet meer gewapend op de vergadering 

mochten verschijnen en hun knechten buiten het provinciehuis moesten wachten. 

Op 19 december 1656 werd het voorstel van Rengers door de stad (de heren Swarte, Drewes 

en Horenken) en een meerderheid van de Ommelanden (de heren Clant, Rengers en van 

Ewsum) aangenomen dat het luitenantschap van de hoofdmannenkamer om de twee jaar bij 

toerbeurt door de Stad en Ommelanden zou worden begeven, voor het eerst op de aanstaande 

landdag. Scotto Tamminga werd afgezet als luitenant van de hoofdmannenkamer. Aan de 

Staten Generaal en de stadhouder werd verslag gedaan van de landdag, waarbij vier 

gedeputeerden (de Syghers, De Mepsche, Manninga en Alberda) in een brief die aan 

Tamminga meegegeven was naar Den Haag schreven dat de vergadering uit de hand gelopen 

was als gevolg van de veranderingen in de hoofdmannenkamer. Dit eigenmachtige optreden 

van de vier gedeputeerden leidde tot protest van de meerderheid van de Ommelande, die 

vervolgens aan de gewestelijke afgevaardigde ter Staten Generaal, Johan Schulenborgh, 

schreven dat de brief van de vier gedeputeerden ongeldig was en niet geaccepteerd mocht 

worden door de Staten Generaal. Het was vooral de politieke betekenis van het afzetten van 

de luitenant die de Ommelander partijen bezig hield – nergens werd meer gerefereerd aan de 

aanleiding: het blanco mandaat dat Tamminga aan de olderman had verstrekt en de daardoor 

verleende steun aan de stad. Tamminga zelf wendde zich in januari 1657 tot de Staten 

Generaal met het verzoek om zijn afzetting ongedaan te maken.332 

Op deze dag in februari 1657 zou het gewest zich bezig houden met de begeving van de 

gewestelijke ambten en de benoeming van een nieuwe luitenant, maar de Ommelander 

vertegenwoordiging bleek zeer verdeeld. De woordvoerder van de stad kon zich niet 
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verstaanbaar maken in de vergadering en de stad gaf aan onder deze omstandigheden niet te 

kunnen vergaderen en stelde de vergadering uit tot de eendracht onder de Ommelanders 

hersteld zou zijn. Het niet benoemen van functionarissen op de landdag was voor de stad 

nadeliger dan voor de Ommelanden. De Ommelanden hadden in de periode voorafgaand aan 

de landdag in 1657 al vaker gegrepen naar het middel van afbreken van vergaderingen. Voor 

de stad belangrijke posities, zoals die van de hoofdmannen, bleven dan onvervuld. Dit had 

als gevolg dat de stedelingen hun vorderingen op de Ommelanden niet meer konden innen. 

Voor de stedelijke burgerij betekende stagnatie van de gewestelijke regering stagnatie van 

het economisch verkeer.333 

Ook na het afbreken van de landdag in 1657 waren vertegenwoordigers van de gilden naar 

de raad gegaan om daar de bestelling van de provinciale regering te verzoeken. Ze kregen 

het antwoord dat ze nog twee weken geduld moesten hebben, tot 18 maart. Inmiddels waren 

er door de Staten Generaal gecommitteerden aangewezen die zouden bemiddelen en die 

zouden op 3 april in Groningen aankomen. De raadsleden waren het onderling niet eens: 

wachten op de deputatie van de Staten Generaal of op 18 maart de ambten bestellen. De 

bouwmeesters van de gilden gaven op 17 maart aan dat er moeilijkheden zouden komen als 

de ambten niet op 18 maart besteld zouden worden. Van de zestien leden van de raad stemden 

negen voor het afwachten van de generaliteitsdeputatie.334 De argumentatie van de 

verschillende partijen was als volgt: de negen raadsleden die voor afwachten waren, waren 

van mening dat men diende te wachten tot de Ommelanden het onderling eens waren, dat de 

raad zich juist moest bemoeien met de Ommelanden door te overleggen met de meeste 

stemmen van de Ommelanden en dat de Staten Generaal hun had verzocht om te wachten tot 

3 april. De anderen waren van mening dat de stad zich niet mocht bemoeien met de regering 

van de Ommelanden, dat de provinciale regering om geen reden mocht worden opgehouden 

en dat de leden van de raad gehouden waren om met taalmannen en gezworenen te overleggen 

met de meerderheid van de stemmen in de Ommelanden.335  

In de week voorafgaand aan de vergaderingen van 17 en 18 maart had er een levendige 

discussie in het gewest gewoed en waren verschillende pamfletten uitgekomen. Deze 

pamfletten gingen over door wiens schuld de ambten niet besteld konden worden, over de 

voor- en nadelen van het uitstellen van de bestelling van de ambten en het al dan niet wachtten 

op de afgevaardigden van de Staten Generaal. De meeste onrust kwam door een anoniem 

pamflet ondertekend met Goethardt Welmeinendt. Het pamflet heette: “De wijsheit der Stadt 

                                                           
333 Ibidem 95 
334 Waterbolk, Staatkundige geschiedenis 251 
335 De verdeling van de stemmen was als volgt: Burgemeester Eissinge en de raadsheren Folkers, Iddekinge, 
Celos, Tjaarda, Julsingh en Cluiving waren voor bestelling van de ambten. De burgemeesters Tjassens, Aldringa 
en Coenders en de raadsheren de Mepsche, Buning, Werumeus, Haikens, Gruijs en Meints waren tegen. 
Nederland in vroeger tijd/Tegenwoordige Staat 147 
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Groningen aende achthien Gilden – gestelt door een liefhebber der waerheyt en lust tot 

eenicheyt”. Volgens de schrijver van dit pamflet hadden de gilden zich ten onrechte wijs 

laten maken dat de afzetting van de luitenant en het rouleren van zijn ambt in het voordeel 

van de gilden was. De gilden hadden belang bij een strenge handhaving van het stapelrecht 

en deze was niet te verwachten van een Ommelander luitenant. Het stadsbestuur had 

bovendien niet aangedrongen op de benoeming van de luitenant voor de eerste twee jaar, dus 

zo belangrijk was het niet dat de positie zou rouleren.336  

Op 17 maart was er een gildevergadering onder leiding van bouwmeester Gerrit Harmens 

Warendorp. Warendorp gaf aan dat de regering zich niet wilde schikken naar de wil van de 

burgers. Hij riep alle gildebroeders op om op 18 maart ’s ochtends om 9 uur op de Grote 

Markt voor het raadhuis bijeen te komen, wegblijvers zouden worden gestraft.337 De 

stadsregering vertrok naar het Ommelanderhuis om te vergaderen met de Ommelanden en in 

plaats van over te gaan tot de bestelling van de ambten stelde de stad de Ommelanden voor 

om – met het oog op de woedende menigte – de stadhouder te verzoeken een militie op de 

been te brengen om zo het volk in toom te houden. De Ommelanden weigerden dit en 

vervolgens ging men ’s middags over tot de bestelling van ambten en werd Rengers vriend, 

de heer van Lutzborgh, benoemd tot luitenant. Terwijl de Stad en Ommeland hierover 

overlegden begaven de Ommelander heren Ripperda van Farmsum en Sicco Rengers zich 

naar buiten en vertelden de woedende menigte over de plannen van het stadsbestuur om een 

militie op de been te brengen. 338De menigte werd nog kwader en toen de leden van de 

stadsregering het provinciehuis verlieten kwamen de regenten in het volksoproer terecht. 

Vooral burgemeester Tjassens had het zwaar en kon op het nippertje gered worden door 

Willem Frederik. De huizen van burgemeester Tjassens en raadsheer Bunningh werden 

geplunderd.339 

Rengers zelf kon vanwege familiebanden geen zitting nemen in de hoofdmannenkamer en 

hij vertrok naar Den Haag, waar hij afgevaardigde werd in de Staten Generaal namens Stad 

en Lande. Rengers en Lutzborgh hadden om de steun van de gilden te krijgen geruststellende 

beloften gedaan over het stapelrecht, maar nu ze hun doel bereikt hadden werkten ze de 

olderman tegen en Lutzborgh weigerde een mandaat voor de olderman te tekenen.340  
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337 Boer, Woelingen 23 
338 Manuscript Tonckens 235 
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340 Boer, Woelingen 29 
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Sociaal kapitaal en het gildeoproer 

 

Uit het verloop van de gebeurtenissen in 1657 blijkt dat de oproeren niet uitsluitend te duiden 

zijn in termen van belangentegenstellingen tussen burgers en elite, en als gevolg van een 

toenemende oligarchisering. Veel meer gaat het om het zoeken naar een nieuw institutioneel 

evenwicht, dat verstoord is geraakt door de aansluiting bij de Republiek. Het was vooral ook 

een strijd van de bestaande orde om een plek in de nieuwe orde, de orde van een deel zijn 

van een grotere staat. Hierin was de stad niet meer de baas over de Ommelanden, maar 

vormden beide samen een gewest, waarbij beide leden een gelijkwaardige stem hadden. De 

stad was niet meer een zelfstandige eenheid, waarbinnen de koopliedenregering het zelf voor 

het zeggen had, maar een deel van een groter geheel waarin ze zich aan moest passen aan en 

verantwoording af moest leggen aan de bovenliggende bestuursorganen. Voor de inrichting 

van deze nieuwe orde werd gebruik gemaakt van de bestaande orde: burgemeesters, 

raadsheren, gezworenen, gilden, gildrecht, hoofdmannen en landdagen – al deze instellingen 

kregen in de nieuwe structuur weer een plek. Het was alleen – en dat kwam niet overeen met 

de verwachtingen en dat vergde aanpassing - niet meer dezelfde plek als voorheen. 

Binnen de stad hielden bestuurders vast aan oude tradities en de positie van instellingen voor 

de eenwording met de Republiek. Het oude verkiezingsritueel met de bonen en de hoed moest 

in ere blijven. In 1623 werden de oude tradities en rituelen nog eens bevestigd en uitgebreid 

beschreven. Nergens blijkt dat de stadsbestuurders zich bewust zijn van de nieuwe plek in 

een nieuwe staat en aan hun instellingen kennen ze dezelfde waarde toe als voor 1594. Dat 

er iets is veranderd blijkt niet zozeer uit de instellingen, maar wel uit de communicatie van 

die instellingen. De eed van trouw die door de Staten Generaal werd opgelegd was wat dat 

betreft een duidelijk keerpunt, waarbij aan alle burgers een ommekeer werd getoond. Ook in 

de communicatie tussen de Stad en Ommelanden is er duidelijk iets veranderd. Het oproer 

van 1657 laat zien dat niet alleen intern (binnen de stad) groepen zijn die het gedrag van de 

stadsregering met demonstraties kunnen beïnvloeden (zoals eerdere oproeren als dat van 

Warner Smyt in 1457), maar dat het gedrag van de stadsbestuurders ook door druk van 

buitenaf (in 1657 mede door de Ommelanden) en later door ontwikkelingen in de Staten 

Generaal (door Johan Schulenborgh) kunnen worden beïnvloed. 

Het vacuüm waarin het stadsbestuur opereerde is hiermee doorbroken. In de theorie van 

Stollberg-Rilinger ontstaat macht in het proces van communicatie. Daarbij betrekt ze ook 

organisatie theorieën en gedachten over legitimering van organisaties. Ik wil hierbij een 

onderscheid aanbrengen tussen twee vormen van communicatie: interne en externe 

communicatie. Bij interne communicatie gaat het om het bijeenhouden van de leden in de 

eigen organisatie, leden moeten trots zijn op hun organisatie, loyaal zijn en gemotiveerd 

worden om hun kwaliteiten in dienst van de organisatie te stellen, interne legitimatie is 
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hiervan een gevolg. Externe communicatie gaat over de plaats van de organisatie binnen de 

maatschappij, waartoe dient deze organisatie, is deze organisatie de juiste om dit doel te 

bereiken en hoe kan de organisatie zich aanpassen aan de omgeving. Bij externe 

communicatie gaat het om externe legitimatie. Het stadsbestuur was gewend om zich intern 

te legitimeren, voor haar eigen burgers. Daarbij speelden rituelen en symbolen een 

belangrijke rol, zoals het verkiezingsritueel. Ook het teruggrijpen op privileges, zoals de 

mythe van de vrije rijksstad speelden een rol in deze interne communicatie. Interne 

communicatie past bij wat Putnam noemt bonding, het verstevigen van relaties binnen de 

eigen groep. 

Op het moment dat er van buitenaf twijfels ontstaan over de legitimiteit van de organisatie – 

hier: was het in een gelijkwaardige relatie met de Ommelanden nog legitiem om het juridisch 

overwicht over de Ommelanden te hebben door de hoofdmannenkamer – is de externe 

communicatie van belang. Op dat moment moeten communicatiekanalen worden gevonden 

tussen verschillende partijen met verschillende belangen. Daarbij komen verschillen tussen 

manieren van communiceren naar voren. De verslagen over rondvliegende inktpotten in de 

vergadering en dronken Ommelanders aan de vooravond van de landdag illustreren een 

verschil in communicatie, waardoor de communicatie niet makkelijker werd. Beide leden 

wendden zich dan ook tot de Staten Generaal en de stadhouder om de zaken op te lossen – 

blijkbaar is een hiërarchische communicatie makkelijker dan met elkaar communiceren. Bij 

de externe legitimering spelen vooral opstanden, protesten en verzoekschriften een rol. Om 

als instelling van de ene naar de andere rol te gaan binnen een veranderd institutioneel kader 

is aanpassing nodig, die aanpassing gebeurt vaak onder externe druk. Interne legitimering is 

niet meer voldoende als er extern onvoldoende legitimatie is. Externe communicatie sluit aan 

bij bridging, bij het overbruggen van verschillen. 

Vertrouwen speelde een belangrijke rol, ondanks dat instellingen hetzelfde waren gebleven 

waren de bestuurders, de taken en de omgeving veranderd. En het was voor veel personen de 

vraag wie kun je nog kon vertrouwen in deze periode van onzekerheid. De gilden hadden alle 

reden om hierin onzeker te zijn omdat de Staten Generaal al vanaf het begin van de 

zeventiende eeuw duidelijk had gemaakt dat er geen grote rol meer voor de gilden was in de 

regering van de stad. Daarbij was het ook moeilijk om aansluiting te vinden binnen bij de 

stadsregering, omdat ook het stadsbestuur een nieuwe positie zocht binnen de Republiek en 

dat hoefde niet noodzakelijk te betekenen dat ze daarvoor steun zocht bij de gilden. De 

verdeeldheid van het stadsbestuur bij het al dan niet uitstellen van de bestelling van de ambten 

en het wachten op de afgevaardigden van de Staten Generaal is dan ook veelzeggend. Deze 

onzekerheid maakte dat de gilden steun zochten bij nota bene een deel van de, ook verdeelde, 

Ommelanden. Ook daarin werden de gilden teleurgesteld omdat het voor dit deel van de 

Ommelanden slechts een gelegenheidsverbond was en dat uiteindelijk ook niet bracht wat de 

gilden hadden verwacht. 
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Hierbij speelde de emancipatie van de Ommelanden ook een rol. Door de Staten Generaal 

was hen een gelijkwaardige positie aan de stad in het gewest gegeven, maar die positie moest 

zich nog uitkristalliseren. Die strijd moest niet alleen met de stad, maar ook onderling worden 

uitgevochten. De stad moest ook zorgen voor haar positie: de inrichting van het bestuur was 

eeuwenlang een houvast geweest en nu werd daar aan getrokken, in het geval van de 

hoofdmannenkamer door de Staten Generaal en de Ommelanden. In het conflict over de 

hoofdmannenkamer zijn zowel stad als Ommelanden verdeeld. Daarbij was het niet zo dat 

de stad de partij koos die het meest het belang van de stad diende: ondanks dat Scotto 

Tamminga de belangen van de handel en de stad had gediend met het blanco mandaat aan de 

luitenant van de hoofdmannenkamer besloot de stad mee tot afzetting van Tamminga. 

Instituties waren een belichaming van privileges en de voortzetting hiervan had de hoogste 

prioriteit. Daarom koos de stad voor Frederik Hendrik, ondanks dat hij in het conflict over 

de Oldambten de Ommelander belangen had gesteund, want van hem kregen ze de 

traditionele verkiezing met de bonen en de hoed terug. En in discussies voorafgaand aan de 

landdag van 18 maart komen steeds de rechten en plichten van de verschillende instellingen 

terug. Blijkbaar begrepen de burgers dat de inrichting van hun samenleving belangrijk was 

voor hun welzijn en dat het niet alleen ging om belangen, maar ook om de inrichting van de 

samenleving en de daaruit voortvloeiende zekerheden en vertrouwen. Ze waren zich bewust 

van het sociaal kapitaal dat door hun instellingen werd gegenereerd en deden moeite om dit 

te behouden. 

De gedachte dat de gildeoproeren uitwassen waren van oligarchisering en aristocratisering 

wordt niet bevestigd. Ook een nadere beschouwing van het oproer van 1657 laat zien dat er 

een brede laag van bestuurders betrokken was bij het bestuur van de stad. De oproeren zijn 

eerder een gevolg van een veranderde context waarbinnen instellingen 

opereerden(staatsvorming) en de aanpassing van deze instellingen aan de nieuwe context. 

Daarbij moest een stap gemaakt worden van interne legitimatie, waarbij de communicatie 

vooral gericht was op de eigen kring (bonding), naar externe legitimatie (bridging), waarbij 

de communicatie naar buiten gericht was. In dit spanningsveld deden zich oproeren, 

conflicten en demonstraties voor, waarna vervolgens weer een evenwicht werd gevonden 

waarbij de instellingen zich aanpasten aan de nieuwe context.  
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Slotbeschouwing 
 

In dit proefschrift zijn processen van elitevorming en staatsvorming in de stad Groningen in 

de eeuw na 1594 onderzocht. Na 1594 maakte de stad deel uit van de Republiek. In dit 

onderzoek is gekeken naar de veranderingen die dit teweeg bracht binnen de politiek-

bestuurlijke elite. Daarbij is in lijn met de ideeen van Julia Adams vooral gekeken naar 

familie aspecten en of er in Groningen sprake was van een patrimonial state. Ook is gekeken 

naar elementen van oligarchisering en aristocratisering in lijn met de gedachten van Daan 

Roorda, en in hoeverre het bestuur steeds in minder handen kwam gedurende de zeventiende 

eeuw. Verder is gekeken naar de mate waarin de brede burgerij betrokken bleef bij het bestuur 

van de stad, waarbij ideeen over sociaal kapitaal en Kommunalismus het uitgangspunt 

vormden. Het onderzoeksmateriaal bestond uit archiefmateriaal uit rechterlijke archieven, 

familiearchieven en archieven van het stadsbestuur. Dit materiaal is systematisch 

geanalyseerd door een kwantitatieve analyse van de carrières, een prosopografisch onderzoek 

naar 20 bestuurders en hun 200 verwanten en een netwerkanalyse van de Groninger 

bestuurders. 

Voor het onderzoek naar de patrimonial state is gekozen voor een vergelijkend perspectief. 

Vergeleken zijn tien personen en hun verwanten van wie de achternaam vaak voorkomt 

binnen het stadsbestuur (Horenken) en tien personen en hun verwanten van wie de 

achternaam minder vaak voorkomt. Deze groepen zijn aangeduid als stadsadel (Horenken) 

en stadspatriciaat (de families waarvan de naam minder vaak voorkwam). Een van de vragen 

hierbij was in hoeverre deze families in staat waren om veldspecifiek kapitaal over te dragen 

aan hun nakomelingen en óf en hoe ze een dominante positie in het veld konden verwerven 

en behouden. Binnen de stadsadel had een meerderheid van de onderzochte personen een 

voorvader in het stadsbestuur en was enige mate van continuïteit bij het overdragen van 

bestuurlijke functies in de familielijn. Bij het stadspatriciaat was dit veel minder het geval en 

had het merendeel van de onderzochte personen geen voorvader in het stadsbestuur. Een 

bestuurlijke traditie was er dus vooral bij de stadsadel. Geen van de onderzochte personen, 

zowel binnen de stadsadel als binnen het stadspatriciaat was in staat gedurende meer dan drie 

generaties een positie in het stadsbestuur aan het nageslacht door te geven. Dit had vooral 

een demografische oorzaak: slechts een minderheid (de helft tot een derde) van de kinderen 

bereikte de volwassen leeftijd en omdat het geslacht in manlijke lijn werd voortgezet moest 

de overlevende dan ook nog een jongen zijn. Een opvallende conclusie uit de netwerkanalyse 

is dat er geen familieleden in de bestuurlijke netwerken voor kwamen, wat betekende dat 

men gedurende de bestuurlijke carrière niet met familieleden samen in een bestuur zat. In die 

zin was er dus geen sprake van een familieregering. 
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Wat betreft de aristocratisering, oligarchisering en de gedachte dat er in de zeventiende eeuw 

sprake zou zijn van een ondernemers-en handelsgeest die in de achttiende eeuw plaats maakte 

voor een renteniers mentaliteit, wordt duidelijk dat dat niet het geval was voor de stadsadel. 

Deze personen waren al vanaf het begin van de zeventiende eeuw geen ondernemers meer en 

nergens blijkt uit dat de Horenkens nog brouwers waren aan het begin van de periode. Ook 

hadden de Horenkens al aan het begin van de zeventiende eeuw borgen en land in hun bezit 

en leefden ze van de opbrengsten uit vermogen. Ook was er een groot standsbewustzijn, wat 

bleek uit de huwelijken die voornamelijk werden gesloten met personen uit dezelfde kring. 

Dat hun ondernemersactiviteiten ervoor zouden zorgen dat binnen de bestuurlijke organen 

veel aandacht voor eigen economische belangen zou zijn lijkt dan ook niet waarschijnlijk. 

Eerder is het zo dat de stadsadel, doordat ze hun tijd niet meer hoefden te besteden aan het 

brouwen van bier, in de zeventiende eeuw geld hadden en de tijd kregen voor bestuurlijke 

posities en opleidingen en dat dit een impuls gaf aan de bureaucratisering. In vergelijking 

met het stadspatriciaat hadden leden uit de stadsadel vaker een positie als raadsheer en ook 

bekleedden ze vaker aanzienlijke ambten bijvoorbeeld op generaliteitsniveau. 

Dit lag anders bij het stadspatriciaat, de Frone/Pott/Tettema/Trom’s waren nog wel actief als 

wijnhandelaar, lakenhandelaar, koopman of brouwer. De functies die ze bekleedden waren 

diverser en ze waren actiever in de specifiek lokale functies, bleven vaker gezworene, maar 

ook stroomden ze door naar functies als raadsheer en soms ook naar generaliteitsfuncties. De 

kring waarbinnen ze huwden was breder, maar ook het stadspatriciaat huwde in de eigen 

sociale omgeving. In de zeventiende eeuw volgde ook het stadspatriciaat een universitaire 

opleiding en dit zorgde voor een zeker standsbesef: na het volgen van een universitaire 

opleiding lijkt het erop dat men zich eerder terugtrekt uit de ondernemers en 

handelsactiviteiten en zich richt op bestuurlijke en administratieve functies. Een universitaire 

opleiding vormde een stimulans om zich uit het ondernemersleven terug te trekken. In dat 

opzicht vormde een universitaire opleiding een element van bonding.341  

De patrimonial state was minder op mannen gericht dan op basis van literatuur kon worden 

vermoed.342 Vrouwen hadden een prominente rol bij het beheer van het vermogen, zowel 

binnen de stadsadel als het stadspatriciaat, en het kapitaal bewoog zich niet langs dezelfde 

scheidslijnen zoals ze golden voor huwelijken. Het geld dat vrouwen meekregen van hun 

voorouders ging niet op in de gemeenschappelijke boedel en ook na het huwelijk bleven 

vrouwen zelf deze boedel beheren. Het lijkt erop dat de vrouwen ook tijdens het huwelijk 

verantwoordelijk waren voor het financiële reilen en zeilen van de familie en dat de vrouwen 

                                                           
341 Szreter, Simon, The State of Social Capital: Bringing Back in Power, Politics, and History in: Theory and Society, 
Vol. 31, No. 5 2002, p573-621 
342 Adams, Familial State en Adams, Julia “The Rule of the Father: Patriarchy and Patrimonialism in Early Modern 
Europe,” in Camic, C. en Gorski, P. and Trubek, D.M. (eds.), Max Weber’s Economy and Society: A Critical 
Companion (Stanford 2005) 

http://www.yale.edu/sociology/publications/faculty/adams/adams_ruleFather.pdf
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dit deden als onderdeel van de zorg voor het nageslacht. Over het algemeen waren vrouwen 

goed opgeleid, ze konden lezen, schrijven en rekenen en waren goed ingevoerd in de 

financiële wereld van die tijd. Het is niet duidelijk hoe de vrouwen aan de kennis kwamen, 

maar het is waarschijnlijk dat de vrouwen deze kennis overdroegen aan hun dochters. Ook is 

het niet zo dat alleen de vrouwen uit de stadsadel deze taak hadden, uit archiefstukken komt 

naar voren dat vrouwen in een vrij brede laag van de bevolking bezig waren met het financiële 

beheer van de huishouding. 

Uit de netwerkanalyse komt een beeld naar voren van een hecht netwerk. Dit komt overeen 

met het  beeld van een levendige civic culture en een brede betrokkenheid bij bestuurlijke en 

maatschappelijke organisaties zoals in het Kommunalismus. Men had contact met een derde 

tot de helft van de overige leden binnen het 10 jaarlijkse netwerk en men had 50 tot 75 

personen in zijn omgeving binnen het bestuurlijke netwerk. In de loop van de eeuw wordt 

het netwerk iets minder hecht doordat het bestuurlijk apparaat zich uitbreidde en er meer 

mensen nodig waren om deze posities te vervullen. Deze personen hadden toegang tot een 

relatief steeds kleiner deel van het netwerk, waardoor de samenhang in het netwerk afnam. 

Er is ook gekeken naar de relatie tussen familierelaties en de degree. Mensen met een 

achternaam die vaker voorkwam hadden een iets hogere graad in het netwerk en dus met 

meer bestuurders een relatie. Dit komt overeen met de analyse van de carrières waaruit naar 

voren kwam dat mensen met een achternaam die vaker voorkomt een iets hogere kans hadden 

om door te stromen naar een functie als raadsheer. Op basis van de bestuurlijke netwerken 

rond de personen die prosopografisch zijn onderzocht is keken naar de posities die 

stadsbestuurder bekleedden zowel op het lokale als het centrale niveau. Daaruit kwam naar 

voren dat ongeveer 10% van de bestuurders uit deze netwerken zowel een lokale als een 

centrale positie had en de verbinding tussen lokaal en centraal legde. Deze personen zijn 

aangeduid als social brokers.343 De civic culture was sterk aanwezig: bijna de helft van de 

personen uit deze netwerken had een specifiek lokale functie.  

Op basis van dit onderzoek kan het volgende beeld van de betrokkenheid van elites bij de 

integratie van de stad Groningen in de Republiek worden geschetst: na de militaire 

overwinning van de legers van Maurits en Willem Lodewijk in 1594 moest de verdere 

integratie worden gerealiseerd. In de eerste jaren na de overwinning lukte dat niet, doordat 

de stedelijke instellingen moeite hadden met het aanpassen de nieuwe kaders. Daardoor 

kwam er geen integratie tot stand en was het onmogelijk om tot overeenstemming te komen 

over zaken als belastingheffing en bleven lokale twistpunten zoals de hoofdmannenkamer en 

het stapelrecht een belangrijke rol spelen. De oplossing van de Staten Generaal was om nog 

vaker militair in te grijpen, zoals in 1600 toen de legers van de Staten Generaal weer de stad 

                                                           
343 Wolf, Eric, Kinship, Friendship, and Patron-Client Relations in Complex Societies'. In Michael Banton ed., The 
Social Anthropology of Complex Societies, p1-22 (London, 1966) 
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introkken. Staatsvorming van bovenaf gaf dus een eerste aanzet tot integratie, maar leidde 

niet tot de verdere integratie nodig voor een stabiele staat. 

Saamhorigheid, en daarmee een stevigere integratie van de verschillende bestuursniveaus, 

werd veel meer gerealiseerd door staatsvorming van onderop. Voor de verdere integratie en 

een nieuw evenwicht in een stabiele staat was vertrouwen nodig. Het oude evenwicht was 

verstoord geraakt en om een nieuw evenwicht te vinden waren botsingen niet alleen 

onvermijdelijk, maar ook noodzakelijk. In die botsingen kwam een levendige politieke 

cultuur naar voren en in de zoektocht van de verschillende groepen naar hun plek in het 

nieuwe bestel komt een groot bestuurlijk bewustzijn naar voren. Gedurende de zeventiende 

eeuw vond een aanpassing plaats van deze instellingen aan de nieuwe context. Daarbij moest 

een stap gemaakt worden van interne legitimatie, waarbij de communicatie vooral gericht 

was op de eigen kring (bonding), naar externe legitimatie (bridging), waarbij de 

communicatie naar buiten gericht was. Binnen het nieuwe grotere geheel hadden de oude 

stadsinstellingen nog wel hun vertrouwde naam, maar niet meer hun vertrouwde plek – en 

naarmate de positie binnen het nieuwe bestel onduidelijker was werden de conflicten heviger.  

Gedurende de zeventiende eeuw werden de stedelijke posities vervuld door stadsadel en 

stadspatriciaat. De stadsadel had een langere bestuurlijke traditie, meer ervaring in het 

stadsbestuur en een nauwe verbinding met de Ommelanden door het bezit van borgen en 

huwelijken met de Ommelander adel. De stadsadel had makkelijker toegang tot de hogere 

stadsfuncties en bekleedde vaker functies op centraal niveau. Het stadspatriciaat legde meer 

de verbinding met de gilden, de economische belangen van de stad en de brede burgerij. De 

stadsadel had makkelijker toegang tot generaliteitsfuncties, maar acteerde minder als social 

broker, als verbindende schakel tussen de lokale gemeenschap en de centrale staat; die rol 

was meer weggelegd voor het stadspatriciaat. In die zin vormde de stadsadel meer de politiek 

bestuurlijke elite en het stadspatriciaat de economisch bestuurlijke elite. Dit bevestigt de 

ideeën van Jan Glete over het belang van samenwerking tussen elites en centrale 

machthebbers, maar laat ook een aanvulling hierop zien: het gaat niet alleen om de 

samenwerking van de elite met de centrale machthebbers (de stadsadel met de 

vertegenwoordigers van de generaliteit), maar ook om een brede samenwerking onderling op 

lokaal niveau, waarbij het gaat om relaties tussen de stadsadel, het stadspatriciaat en de 

gezeten burgerij. Deze relaties zorgden voor een integratie zowel binnen de lokale 

gemeenschap als van de lokale gemeenschap met het bovenlokale en vormden zo een 

belangrijke infrastructuur die van belang was bij het voorkomen van (burger) oorlog en het 

bewerkstelligen van integratie. 

Sociaal kapitaal was de basis waarop deze infrastructuur rustte. In de zeventiende eeuw 

vormden familierelaties een belangrijke vorm van sociaal kapitaal, waar men zich in 

toenemende mate op liet voorstaan. Het was ook een broze vorm van sociaal kapitaal, een 
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lang en gelukkig leven was slechts voor weinigen weggelegd, wat maakte dat families uit 

steeds wisselende configuraties bestonden en het overdragen van familiekapitaal niet altijd 

mogelijk was. Een andere pijler van sociaal kapitaal was de civic culture, de stedelijke 

gemeenschap met een vanuit de middeleeuwen overgeleverd landschap dat bestond uit 

bestuurlijke en maatschappelijke instellingen en stedelijke privileges. Dit lokale landschap 

was voor de burgers ook in de zeventiende eeuw nog een belangrijk uitgangspunt, soms nog 

belangrijker dan familierelaties. Dit blijkt uit het feit dat het voorkomen van familiebelangen 

binnen stedelijke posities hoog in het vaandel stond en niet alleen veel maatregelen werden 

genomen te voorkomen dat familieleden samen in bestuurlijke organen konden zitten, maar 

dat dit zich dit ook in de praktijk niet voordeed. Alleen mannen konden functies bekleedden 

binnen de stedelijke gemeenschap, maar de rol van de vrouw was van groot belang als 

bestuurder van de financiële huishouding van de familie. Deze goed opgeleide en zelfstandig 

handelende vrouwen in de stad vormden een belangrijk deel van het sociaal kapitaal binnen 

de patrimonial state. 
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Bijlage 1. Functies en afkortingen 
Functienaam Afkorting

Administratoren van de Weeskamer AW

Admiraliteit tot Amsterdam AA

Admiraliteit tot Harlingen/Dokkum AH

Admiraliteit tot Zeeland AZ

Advocaat Fiscaal AF

Advocaat Prov inciaal AP

Ambtman van de beide Oldambten AO

Ambtman van Gorecht AG

Ambtman van 't Klei Oldamt AK

Artilleriemeester van de prov incie AP

Artilleriemeester van de stad AS

Bouwmeester van de gilden BG

Bouwmeester van de stad BS

Burgemeester B

Commys prov inciaal CP

Curatoren C

Drost van 't Oldambt DO

Drost van Wedde DW

Fiscaal Advocaat AF

Gecommiteerden kloostergoederen GK

Gedeputeerde GS

Generaliteits Rekenkamer GR

Geswoorene G

Kluftmeester

Landschrijver LS

Luitenant hoofdmannenkamer

Monstercommisaris

Ontvanger Generaal OG

Ontvanger van de breucken OB

Ontvanger van de koopschatten OK

Ontvanger van het collateraal OC

Ontvanger van Wedde OW

Pondkamer P

Provinciale Rekenkamer PR

Raad van Staaten

Raadsheer R

Rentmeester predikantsgoederen RPR

Rentmeester van de prov incie RP

Rentmeester venen RV

Richter van Bellingwolde RB

Richter van 't Oldambt RO

Richter van Westerwolde RW

Secretaris Stad S

Secretaris gildrecht SGI

Secretaris Gorecht SGO

Secretaris kluftmeesters SK

Secretaris Prov inciale Rekenkamer SPR

Secretaris van de Gedeputeerden SGR

Secretaris van de Hoofdmannenkamer SH

Secretaris van de weeskamer SW

Staaten Generaal SGE

Stadsrentmeester SR

Syndicus SY
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Bijlage 2. Personen die burgemeester, raadsheer of geswoorene werden. 

 

voornaam achternaam linkno 1e functie burgemeester
1e jaar 

burgemeester
raadsheer

1e jaar 

raadsheer
geswoorene

1e jaar 

geswoorene

Albert Hooftman 1 PR ja 1639 ja 1629 nee

Gerhard Buining 2 G nee ja 1627 ja 1624

Jacob Haijkens 3 RV nee nee nee

Jacob Eijsinge 4

Jan Harms 5 G nee nee ja 1594

Johan Meijnts 6 G nee ja 1656 ja 1647

Lubbert Berckhuis 7 G nee nee ja 1628

Geert Coops 8

Hillebrand Entens 9 G nee ja 1627 ja 1622

Jan Rotgers 10

Hindrik Fickens Veldman 11 G nee ja 1692 ja 1670

Wolter Clant 12 GI nee nee ja 1652

Laurens Dillinga 13 RW nee nee nee

Berend Aldringa 14 DW nee nee nee

Johan Meijknegt 15 G nee nee ja 1668

Willem Tettema 16 G nee nee ja 1671

Jacob Robers 17 SGE nee nee nee

Geert Hindrik Berge ten 18 RP nee ja 1683 nee

Haijko Haijkens 19 GI nee ja 1653 ja 1652

Cebes Werumeus 20 G ja 1695 ja 1680 ja 1674

Remt Mepsche de 21 AH nee ja 1661 ja 1656

Roelef Bavink 22 G nee nee ja 1617

Rudolf Bavink 23 GI nee nee nee

Harm Clasen Wilts 24 BS nee nee nee

Remb Iddekinge 25 G ja 1703 ja 1680 ja 1672

Jan Luitjes 26

Simen Wijchel 27 Synd. Ommelanden nee ja 1672 nee

Eppo Veenkamp de 28 SR nee nee nee

Scato Gockinga 29 G nee ja 1668 ja 1652

Ludolf Bitter 30 GI nee nee nee

Wicher Frone 31 G nee nee ja 1652

Meinhard Lohman 32 G nee nee ja 1673

Johan Borck van 33 G nee ja 1682 ja 1674

Sicco Sibenius 34 G nee nee ja 1674

Pieter Coops 35 GI nee nee nee

Niclaas Benninck 36 GI nee nee ja 1680

Scato Gockinga 37 AH nee ja 1686 nee

Warner Duirts Zijlman 38

Ludolf Wichers 39 SPR nee nee nee

Niclaes Berckhuis 40 GI nee nee nee
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voornaam achternaam linkno 1e functie burgemeester
1e jaar 

burgemeester
raadsheer

1e jaar 

raadsheer
geswoorene

1e jaar 

geswoorene

Hindrik Barlinkhof 41 GI nee nee nee

Johan Sicman 42 G nee ja 1683 ja 1671

Bartold Canter 43 G nee nee ja 1675

Johan Edinck 44 G nee nee ja 1675

Albert Sijgers 45 G nee ja 1680 ja 1674

Haijo Tjassens 46 GI nee nee nee

Andreas Hoving 47 G nee nee ja 1674

Johan Hoorn van 48 G nee ja 1694 ja 1694

Gerhard Wildervank 49 G nee nee ja 1676

Rud. Gramsbergen 50

Albert Averesch 51

Johan Burema 52 GI nee nee nee

Jan Auwema Wester 53

Marcus Pels 54 AG nee ja 1687 ja 1680

Evert Addens 55 RB nee nee nee

Adam Berckhuis 56 G nee ja 1696 ja

Hindrik Bothenius 57 G ja 1704 ja 1680 ja 1668

Focco Fockens van Hoijsum 58 PR nee nee nee

Johan Drewes 59 G ja 1625 ja 1604 ja 1597

Wilhelm Hora 60 G nee nee ja 1678

Geert Wedda 61 GI nee nee ja 1678

Reneke Busch 62 G nee nee ja 1680

Peter Ubbens 63 P nee nee nee

Johan Meijnardi 64 SGE nee nee nee

Haico Veenkamp de 65 G nee nee ja 1680

Reiner Julsing 66 G nee nee ja 1680

Gerard Lingen van 67 GI nee nee ja 1682

Joach Borgesius 68 GI nee nee ja 1688

Hindrik Pott 69 G nee nee ja 1673

Adriaan Wildervank 70 LS nee nee nee

Harm Frederik Meijnardi 71 G nee nee ja 1685

Eijlco Tamminga 72 PR ja 1710 ja 1686 ja 1682

Ludolph Ludolphi 73 S nee ja 1693 nee

Petrus Elema 74 G nee ja 1685 ja 1681

Willem Baurmester 75 G ja 1715 ja 1696 ja 1681

Wigbolt Gruijs 76 G ja 1703 ja 1685 ja 1681

Matthias Junius 77 G nee nee ja 1690

Johan Marees de 78 GI nee nee nee

Lambert Werumeus 79 G nee nee ja 1680

Tjaart Berckhuis 80 OK nee ja 1710 nee
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voornaam achternaam linkno 1e functie burgemeester
1e jaar 

burgemeester
raadsheer

1e jaar 

raadsheer
geswoorene

1e jaar 

geswoorene

Ludolf Flugger 81 SPR nee nee nee

Otto Valck 82 GI nee ja 1629 ja 1628

Alb. Lewe 83

Matthias Drewes 84 R nee ja 1681 nee

Johan Heeck van 85 G ja 1710 ja 1688 ja 1682

Rabberius Toppen 86 G nee nee ja 1682

Hindrik Muntinge 87 G nee ja 1598 ja 1595

Geert Uchtman 88

Geert Gruijs 89 G nee nee ja 1594

Pompejus Smith 90 G nee ja 1687 ja 1683

Niclaes Buttinga 91 G nee nee ja 1683

Willem Borck van 92 G nee ja 1695 ja 1683

Johan Alsthorp 93 G nee nee ja 1683

Johan Auwema 94 G nee nee ja 1683

Evert Bavink 95 G nee nee ja 1683

Wolter Sijsen van 96

Joseph Trip 97 SH nee ja 1704 nee

Albert Aldringa 98 G nee nee ja 1684

Lodewijk Wijckel 99 G nee nee ja 1684

Berent Muntinge 100 G nee nee ja 1684

Johan Hubbeling 101 GI nee nee nee

Andreas Spanheim 102

Agneus Andrea 103 GI nee nee nee

Hindrik Landt 104 GI nee nee nee

Niclaas Jullens 105 G nee nee ja 1680

Cornelis Schaij 106 PR ja 1709 ja 1686 nee

Johan Muntinge 107 GI nee nee nee

Johan Bastiaans Keun 108 GI nee nee nee

Albert Hindrik Swinderen van 109 GI nee nee nee

Richard Ludolphi 110 DO nee nee nee

Regnerus Mensing 111 AK nee nee nee

Berend Alting 112 AP nee ja 1653 ja 1627

Hugo Nijeveen van 113 G nee nee ja 1685

Wigbolt Rosing 114 G nee nee ja 1687

Jan Hindrik Julsing 115

Sicco Tammen 116 G nee ja 1702 ja 1687

Wicher Pott 117 G nee ja 1692 ja 1687

Derk Bijmholt 118 G nee nee ja 1687

Wolter Sijgers 119 AG nee nee nee

Johan Borgesius 120
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voornaam achternaam linkno 1e functie burgemeester
1e jaar 

burgemeester
raadsheer

1e jaar 

raadsheer
geswoorene

1e jaar 

geswoorene

Regnier Cock 121 GI nee nee ja 1696

Pompejus Gruijs 122 G nee nee ja 1683

Harm Wolthers 123 G ja 1713 ja 1694 ja 1688

Rotger Rotgers 124 G nee nee ja 1688

Johan Wifferinge 125 R ja 1595 ja 1594 nee

Valerius Elema 126 GI nee nee nee

Adriaan Berckhuis 127

Johan Vertier Stolts 128

Matthias Haijkens 129 G nee nee ja 1689

Johan Basse 130 G nee nee ja 1689

Jacob Alting 131 G nee nee ja 1689

Sijger Cruidener 132 G nee nee ja 1689

Theod. Lubbers 133

Edzard Smith 134 G nee ja 1706 ja 1690

Dionysius Junius 135 G nee nee ja 1690

Gijsbert Borch ter Sijgers 136 G nee nee ja 1690

Jan Geerts 137 G nee nee ja 1662

Johan Meijnts 138 G nee nee nee 1676

Geert Berge ten 139 G ja 1659 ja 1653 ja 1645

Daniel Tjassens 140 G nee nee ja 1691

Jacob Appius 141 G ja 1715 ja 1697 nee

Johan Lohman 142

Johan Tammen 143 RW nee ja 1680 nee

Ludolf Crans 144

Pieter Mepsche de 145 G nee ja 1701 ja 1693

Antonius Hola ten 146 G nee ja 1714 ja 1693

Hillebrand Farmsum van 147 SPR nee nee nee

Hind. Lijftinck 148

Rudolf Emmen 149

Reint Winckel te 150 S nee ja 1720 nee

Bern. Gerlacius 151

Willem Zijlbach 152 G nee nee ja 1693

Hindr. Emmen 153

Johan Jongbloet 154

Johan Woldring 155

Gerrit Harmens Warendorp 156 P nee nee nee

Joachim Hiltjens 157 GI nee nee ja 1695

Peter Berckhuis 158 G ja 1721 ja 1704 ja 1686

Jan Jacobs 159

Hindr. Clant 160
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voornaam achternaam linkno 1e functie burgemeester
1e jaar 

burgemeester
raadsheer

1e jaar 

raadsheer
geswoorene

1e jaar 

geswoorene

Lucas Hulten van 161 G nee ja 1643 ja 1622

Johan Julsing 162 G nee ja 1654 ja 1642

Johan Coenders 163 G nee nee ja 1653

Albert Costerus 164 GI nee nee nee

Johan Isebrandts 165 BS nee ja 1665 ja 1648

Allard Aldringa 166 G ja 1653 ja 1649 ja 1642

Johan Julsing 167 PR ja 1668 ja 1658 ja 1655

Pieter Eijssinge 168 GI ja 1630 ja 1626 ja 1625

Wicher Wichers 169 AH nee ja 1687 nee

Johan Abbring 170 G nee nee ja 1629

Focco Helmholt 171 GI nee nee nee

Johan Cluiv inge 172 GI nee nee nee

Johan Rotgers 173 G nee nee ja 1685

Johan Solbach 174 SH nee nee nee

Johan Drewes 175 PR ja 1643 ja 1634 ja 1628

Ludolf Tjarda Starkenborgh van 176

Andreas Ludolphi 177 G nee ja 1665 ja 1653

Berend Gruijs 178 G nee ja 1664 ja 1654

Hendrik Gockinga 179 G nee ja 1669 ja 1654

Hendrik Gockinga 180 SGR nee nee nee

Sicco Horenken 181 G nee nee ja 1654

Samuel Emmius 182 G ja 1673 ja 1660 ja 1654

Tjaart Gerlacius 183 G ja 1679 ja 1661 ja 1654

Jan Sanden van 184 GI nee nee nee

Cornelis Helperich Rosing 185 GI nee nee nee

Goethard Borgesius 186 SGI nee nee nee

Samuel Cruidener 187

Johannes Woltherus Grietman 188

Jacob Swartte 189 G nee nee ja 1662

Johan Wichers 190 SPR ja 1665 ja 1654 nee

Johan Wichers 191 G nee nee 1627 ja

Daniel Alberti 192 G nee nee ja 1646

Edze Edzens 193 LS nee nee nee

Suffridus Sjoerdsema 194 G nee nee ja 1653

Albert Tjassens 195 G nee nee ja 1651

Coppen Embda de 196 G nee nee ja 1653

Johan Emman van 197

Johan Eeck 198 G ja 1685 ja 1670 nee 1661

Johan Tjassens 199 G ja 1649 ja 1642 ja 1626

Pieter Hoijsema 200 GI nee nee ja 1651
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voornaam achternaam linkno 1e functie burgemeester
1e jaar 

burgemeester
raadsheer

1e jaar 

raadsheer
geswoorene

1e jaar 

geswoorene

Albert Siijgers 201 AG ja 1650 ja 1644 ja 1637

Tamme Gijsberts 202 G nee nee ja 1647

Egbert Lingen van 203 G nee nee ja 1600

Willem Zijtsema 204

Johan Rengers 205

Johan Gaijkinga 206

Petrus Tettema 207 SGR nee ja 1655 ja 1640

Johan Mepsche de 208 SR nee nee nee

Johan Sijgers 209 RP nee nee ja 1673

Frederik Blauw 210 G nee nee ja 1647

Simon Jans Kruisen 211 G nee nee ja 1663

Watze Koen 212

Willem Julsing 213 G nee nee ja 1659

Hindrik Werumeus 214 G ja 1666 ja 1654 ja 1646

Remt Janszn Mepsche de 215 G nee nee ja 1657

Ludolf Coenders 216 AH nee ja 1659 ja 1650

Martinus Eijben 217 GI nee nee nee

Frederik Zaunslifer 218

Rudolf Christofori 219 G nee ja 1665 ja 1647

Sicco Eijssinge 220 G nee nee ja 1655

Roelf Helperichs Rosing 221 G nee nee ja 1651

Lucas Harkens 222 G nee nee ja 1655

Lodewijk Sijpers 223 GI nee nee ja 1655

Cornelis Rotgers 224 SPR nee nee nee

Geert Horenken 225 G nee ja 1655 ja 1650

Reinolt Clinge 226 SY ja 1686 ja 1682 nee

Hindrik Swartte 227 S nee nee nee

Reneke Busch 228 SGE ja 1686 ja 1679 nee

Johan Eeck 229 S ja 1655 ja 1648 nee

Bernhard Tjassens 230 RV nee nee nee

Jacob Schonevelt 231 GI nee nee nee

Fred Lubbers 232

Valerius Veenhuisen 233

Harm Sijgers 234 G nee nee ja 1647

Hindrik Cleveringe 235 AH nee nee nee

Egbert Emmius 236 PR nee nee ja 1681

Tiddo Gerlaci Tjaden 237

Christoffer Eijsleben 238 AF nee nee nee

Jacob Munninge 239 G nee nee ja 1652

Warmolt Accama 240 G ja 1671 ja 1660 ja 1650
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voornaam achternaam linkno 1e functie burgemeester
1e jaar 

burgemeester
raadsheer

1e jaar 

raadsheer
geswoorene

1e jaar 

geswoorene

Johan Verrucius 241 G nee ja 1670 ja 1651

Tiddo Appius 242 G nee ja 1685 ja 1676

Roelf Sickinge 243

Jan Hindrik Benninck 244 G nee nee ja 1656

Hindrik Arents Bitter 245 G nee nee ja 1656

Hieronimus Eijben 246 AG ja 1647 ja 1639 nee

Abram Schook 247 S nee nee nee

Frederik Coenders 248 H nee nee nee

Abram Wichers 249 G nee nee ja 1650

Otto Engelbert 250 G nee nee ja 1638

Hindrik Cluiv inge 251 AP ja 1667 ja 1656 nee

Alb Winsemius 252

Johan Coenders 253 RB ja 1653 nee nee

Casper Croese 254 AP nee nee nee

Ulrich Ewsum van 255

Warmelt Roelfs 256 G nee nee ja 1651

Bernhard Julsing 257 OK nee nee nee

Guilhaume Uchtman 258 AP nee nee ja 1681

Willem Drewes 259 G nee ja 1652 ja 1622

Rudolf Muller 260 APR nee nee ja 1671

Johan Ottens 261 G nee nee ja 1646

Jan Hendriks 262 G nee nee ja 1599

Crijn Jansen Crijns 263 G nee nee ja 1662

Geert Sijgers 264 G nee nee ja 1632

Berent Hendriks 265

Albert Wijffering 266 G ja 1649 ja 1628 ja 1618

Evert Janssen Bijenkorf 267 G nee nee ja 1626

Georg Commenes 268 G nee nee ja 1668

Abram Werumeus 269 G nee nee ja 1656

Willem Hammink 270 G nee nee ja 1664

Barteld Fuist 271 G nee nee ja 1672

Joachim Canter 272 G nee nee ja 1639

Edzo Zand 273 SR nee nee nee

Regnerus Tjarda 274 GI ja 1665 ja 1652 ja 1640

Hindrik Muntinge 275 G ja 1681 ja 1668 ja 1661

Harm Konink 276 B ja 1594 nee nee

Egbert Alberda 277 B ja 1594 nee nee

Mello Coenders 278 B ja 1594 nee nee

Joachim Alting 279 B ja 1594 nee nee

Albert Horenken 280 R nee ja 1594 nee
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voornaam achternaam linkno 1e functie burgemeester
1e jaar 

burgemeester
raadsheer

1e jaar 

raadsheer
geswoorene

1e jaar 

geswoorene

Hindrik Haijkens 281 GI nee nee nee

Roelf Gruijs 282 R ja 1596 ja 1594 nee

Roelof Battink 283 R ja 1615 ja 1594 nee

Gosen Luinge 284 R nee ja 1594 nee

Hindrik Artopeus 285 R nee ja 1594 nee

Eggerik Eggens 286 R ja 1603 ja 1594 nee

Petrus Cornelius 287 R nee ja 1594 nee

Govert Everts 288 R nee ja 1594 nee

Frederik Coijter 289 R nee ja 1594 nee

Johan Noordhoorn van 290 R ja 1617 ja 1594 nee

Gijsbert Arents 291 AS nee nee nee

Leo Alberti 292 SGI nee nee nee

Hilbrand Rolteman 293 B ja 1595 nee nee

Tamme Coenders 294 H ja 1597 ja 1606 nee

Rembert Accama 295 SH nee nee nee

Jan Huisman 296

Eppe Baukens 297 RP nee nee nee

Doede Tjarks 298 RO nee nee nee

Hindrik Butter 299 AG nee nee nee

Assuerus Landt 300 SGR nee nee nee

Adolf Frederik Scherff 301 G nee ja 1676 ja 1658

Lambert Horenken 302 G ja 1615 ja 1595 ja 1594

Jurrien Vullen 303 G nee nee ja 1594

Melchior Wijpkes 304 G nee nee ja 1594

Roelf Sijmens 305 G nee ja 1596 ja 1594

Harm Noordhoorn van 306 G nee ja 1607 ja 1594

Arent Lankhorst 307 G nee nee ja 1594

Lambert Luinge 308 G nee nee ja 1594

Andreas Sibenius 309 G nee nee ja 1658

Sijt Taken 310 G nee nee ja 1594

Jan Calmes 311 G nee nee ja 1594

Sjabbe Broijels 312 G nee ja 1596 ja 1594

Johan Crul 313 G nee ja 1595 ja 1594

Hindrik Ovinge 314

Wolter Luitjes 315 G nee ja 1597 ja 1594

Reint Alberda 316 G nee nee ja 1628

Engelbert Frone 317 G nee nee ja 1594

Hindrik Emmelcamp 318 G nee ja 1652 ja 1646

Berent Rommers 319 G nee nee ja 1659

Jan Buirwinkel 320 G nee nee ja 1594
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voornaam achternaam linkno 1e functie burgemeester
1e jaar 

burgemeester
raadsheer

1e jaar 

raadsheer
geswoorene

1e jaar 

geswoorene

Reiner Frix 321 G nee ja 1596 ja 1594

Tonnis Buitink 322 G nee ja 1599 ja 1594

Habbo Aldringa 323 GI nee nee nee

Derk Draper 324

Sijmen Sijmens 325 GI nee ja 1597 nee

Jan Ottens 326 GI nee nee ja 1596

Arent Brake ter 327 GI nee nee nee

Roelf Isebrandts 328 G nee nee ja 1620

Johan Maler 329

Jacob Jansen 330

Garbant Heinens 331

Johan Deest van 332 RES nee nee nee

Barelt Jansen 333

Roelef Robers 334

Redmer Coeninck 335

Frans Folckers 336 G nee nee ja 1651

Alma Eilard 337 R nee ja 1595 nee

Lodewijk Horenken 338 G nee nee ja 1655

Willem Hammonius 339 SY nee nee nee

Joachim Canter 340 G ja 1623 ja 1611 ja 1594

Harm Noordhoorn van 341 GI nee nee nee

Jan Wicheringe 342 G nee ja 1601 ja 1595

Claes Borch ter 343 G nee nee ja 1595

Theso Wittink 344 G nee ja 1619 ja 1595

Willem Foutiens 345

Geert Horenken 346 G nee nee ja 1644

Roelf Isebrandts 347 GI nee nee ja 1596

Lulof Roelfs 348

Christoffer Berents 349 G nee nee ja 1596

Carel Hiddinge 350

Frederik Coenders 351 B ja 1595 nee nee

Jan Clant 352 H ja 1600 ja 1601 nee

Bernhard Coenders 353 GS nee nee nee

Joost Cleve van 354 G nee ja 1623 ja 1609

Roelf Wicheringe 355 R ja 1627 ja 1596 nee

Lodewijk Schultens 356 G nee ja 1618 nee

Abel Coenders 357 AH ja 1597 ja 1596 nee

Evert Asschendorp van 358 G nee nee ja 1594

Albert Jansen 359 G nee ja 1597 ja 1594

Johan Julsing 360 S nee nee nee
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voornaam achternaam linkno 1e functie burgemeester
1e jaar 

burgemeester
raadsheer

1e jaar 

raadsheer
geswoorene

1e jaar 

geswoorene

Anne Bauwens 361 G nee ja 1609 ja 1597

Arent Hagting 362 G nee nee ja 1596

Bend Wantscheer 363 G nee nee ja 1596

Geert Fockens 364 G nee nee ja 1596

Laurens Borcher 365 G nee nee ja 1596

Reiner Crabbe 366 G nee nee ja 1596

Willem Toutjes 367 G nee nee ja 1595

Geert Enschede van 368

Roelf Wicheringe 369 AS nee nee nee

Johan Lubbers 370 G nee ja 1647 ja 1638

Jan Bontwerker 371 G nee nee ja 1600

Geert Gruijs 372 GI nee ja 1656 ja 1649

Geert Gruijs 373 G nee ja 1678 ja 1669

Berend Coenders 374 PR nee nee nee

Joost Cleve 375 R nee ja 1596 nee

Claes Buur ten 376

Jan Varwer 377 G nee nee ja 1597

Jan Drent 378 G nee nee ja 1597

Jacob Willems 379 G nee ja 1627 ja 1597

Pieter Aapkens 380 G nee nee ja

Claes Vinkers 381 GI nee nee ja 1601

Jan Mestering 382 G nee nee ja 1649

Lodewijk Horenken 383 R ja 1609 ja 1594 nee

Joachim Sijgers 384 G nee nee ja 1659

Sicco Eijssinge 385 G nee ja 1616 ja 1596

Gijso Eijlkens 386 G nee nee ja 1598

Coop Broijels 387 G nee nee ja 1598

Jan Bakker 388 G nee nee ja 1598

Simon Janssen 389 G nee nee ja 1659

Gerrit Rijken 390 G nee nee ja 1598

Roelf Geerts 391 G nee nee ja 1598

Jacob Michiels 392 G nee nee ja 1597

Egbert Schuiring 393 G nee nee ja 1649

Georg Kemmerer 394 G nee nee ja 1659

Hindrik Ekenhorst Janssen 395 G nee ja 1621 ja 1600

Pieter Hendriks 396 G nee nee ja 1596

Harm Wijffering 397 R ja 1597 ja 1596 nee

Johan Houfflin de la Taillerie 398 SY nee nee nee

Frederik Ludolphi 399 SPR nee nee nee

Sicco Eeck 400 G ja 1668 ja 1660 ja 1649
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voornaam achternaam linkno 1e functie burgemeester
1e jaar 

burgemeester
raadsheer

1e jaar 

raadsheer
geswoorene

1e jaar 

geswoorene

Menold Jansen 401 G nee nee ja 1599

Daniel Mees 402 G nee nee ja 1599

Jacob Jacobs 403 G nee nee ja 1599

Jan Luitema 404

Johan Drewes 405 GI ja 1680 ja 1662 ja 1660

Jurrien Coijter 406 G nee nee ja 1600

Roelf Ekenhorst 407 G nee nee ja 1600

Evert Sijmens 408 G nee nee ja 1599

Pieter Isebrandts 409 G ja 1647 ja 1626 ja 1625

Tjepko Hantkes 410

Pieter Schatter 411

Willem Barnda 412 G nee ja 1615 ja 1601

Pancratius Castricum 413 SY nee ja 1605 nee

Joost Valck 414 G nee ja 1614 ja 1602

Lucas Hijlken 415 G nee nee ja 1620

Geert Horenken 416 GI nee ja 1598 nee

Harke Harkens 417 G nee nee ja 1603

Gerh. Crabbe 418

Harm Wittink 419 G nee ja 1627 ja 1622

Berent Sijgers 420 PR ja 1620 ja 1618 ja 1603

Marten Hubbeldink 421 G nee nee ja 1604

Johan Cloot 422 G nee ja 1621 ja 1604

Abraham Barlinkhof 423 G nee ja 1672 ja 1661

Jan Jansen Frone 424 G nee nee ja 1661

Egbert Horenken 425 AG nee ja 1667 ja 1661

Geert Willems 426 G nee nee ja 1598

Hindrik Grauwerts 427 G nee ja 1617 ja 1605

Jan Sijmens 428 G nee ja 1617 ja 1605

Harmen Borch ter 429 G nee ja 1622 ja 1605

Tobias Iddekinge 430 G ja 1661 ja 1645 ja 1628

Sijger Sijgers 431 PR nee ja 1652 ja 1645

Hero Omko Geertsema 432 SPR nee nee nee

Kempo Adriani 433 S nee nee nee

Geert Geerts 434 G nee nee ja 1606

Berend Barlinkhof 435 G nee nee ja 1606

Willem Geerts 436 G nee ja 1618 ja 1596

Haico Hoedenborgh 437 G nee nee ja 1607

Berend Frone 438 G nee ja 1624 ja 1607

Hindrik Muntinge 439 G nee nee ja 1675

Remt Huisman 440 SH nee nee nee
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voornaam achternaam linkno 1e functie burgemeester
1e jaar 

burgemeester
raadsheer

1e jaar 

raadsheer
geswoorene

1e jaar 

geswoorene

Adolf Louwens 441 SH ja 1655 ja 1655 nee

Eijsso Tjarda 442 GK nee ja 1612 nee

Bernhard Gruijs 443 GS ja 1613 ja 1603 nee

Hindrik Redeker 444 LS nee nee nee

Luitjen Cransien 445 G nee ja 1615 ja 1596

Reiner Alberda 446 G nee nee ja 1607

Claes Writsers 447

Niclaas Borck van 448 RP nee ja 1680 ja 1662

Jan Reneman 449

Arent Nijeveen van 450 G ja 1670 ja 1660 ja 1651

Theodorus Pott 451 G nee nee ja 1653

Hieronimus Isebrandts 452 R ja 1621 ja 1611 nee

Luitjen Tonnis 453 G nee nee ja 1611

Jan Reiner Frix 454 G nee nee ja 1611

Wolter Wolthers 455 G ja 1696 ja 1683 ja 1663

Geert Everts 456 G nee nee ja 1612

Hindrik Heinens 457 G nee ja 1629 ja 1612

Egbert Lingen van 458 G nee nee ja 1654

Evert Lamberts 459 PR nee nee ja 1619

Simon Horenbeek van 460 G nee nee ja 1662

Egbert Halbes 461 G nee ja 1623 ja 1618

Gosen Schaffer 462 R ja 1637 ja 1614 nee

Berend Julsing 463 G ja 1629 ja 1620 ja 1614

Johan Lulofs 464 G nee ja 1623 ja 1614

Hindrik Laar van't 465 G nee nee ja 1662

Luirt Wicheringe 466 GI nee nee ja 1615

Hero Idema 467 G nee nee ja 1664

Harm Frerix 468 G nee ja 1618 ja 1598

Jan Geerts Wildervank 469 G nee nee ja 1662

Harm Cransien 470 G nee nee ja 1615

Jacob Berckhuis 471 AF nee ja 1665 nee

Derk Lubbers 472 G nee ja 1628 ja 1616

Lodewijk Sijmens 473 G nee nee ja 1616

Andreas Winsemius 474 S nee ja 1629 nee

Geert Roelofs 475 G nee ja 1625 ja 1617

Pieter Folckers 476 G ja 1641 ja 1627 ja 1617

Niclaas Busch 477 SGR nee nee ja 1651

Otto Reinders 478 G nee nee ja 1662

Hindrik Amsing 479 G nee nee ja 1621

Warner Emmen 480 G nee ja 1668 ja 1665
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voornaam achternaam linkno 1e functie burgemeester
1e jaar 

burgemeester
raadsheer

1e jaar 

raadsheer
geswoorene

1e jaar 

geswoorene

Joachiem Michiels 481 G nee nee ja 1665

Willem Cloot 482 G nee nee ja 1618

Harm Schultens 483 G nee nee ja 1662

Lodewijk Henrici 484 SH nee nee nee

Mello Broersema 485 OG nee nee nee

Jacob Veenhuisen 486 RW nee nee nee

Michael Visscher 487 RB nee nee nee

Gerhard Mepsche de 488 SR nee ja 1666 nee

Menso Alting 489 SY nee ja 1666 nee

Pieter Cransien 490 G nee nee ja 1619

Franciscus Junius 491 SY nee ja 1666 nee

Jacob Haijkens 492 G nee ja 1626 ja 1606

Hugo Nijeveen van 493 R ja 1629 ja 1620 nee

Reiner Eijssinge 494 G nee nee ja 1620

Johan Ridder 495 G nee nee ja 1666

Berend Popkens 496

Berend Celos 497 G nee nee ja 1666

Tjasso Tjassens 498 G ja 1638 ja 1625 ja 1622

Pompejus Gruijs 499 G nee nee ja 1622

Lubbert Julsing 500 G nee nee ja 1626

G. Timons Brand 501

Frederik Luitjes 502 G nee nee ja 1623

Bocco Clant 503

Gerhard Buining 504 G nee ja 1650 ja 1644

Ailco Huninga 505 AK nee nee nee

Niclaas Clinge 506 SGR nee nee nee

Tamme Haijkens 507 RB nee nee nee

Gualtherus Schonenberg 508 G nee nee ja 1623

Hindrik Julsing 509 G nee nee ja 1623

Arnold Houbing 510 GI nee nee nee

Antonius Gerlacius 511 GR nee nee nee

Garwer Pieters 512

Egge Phebens 513 G nee ja 1630 ja 1621

Johan Heeck van 514 G nee ja 1628 ja 1624

Johan Celos 515 G nee ja 1647 ja 1632

Jan Bastiaans 516 G nee nee ja 1617

Johan Hammink 517 G nee nee ja 1614

Johan Huninga 518 R ja 1627 ja 1620 nee

Abram Huisman 519 GI nee nee ja 1666

Wolter Schonenborg 520 AA ja 1639 nee nee
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voornaam achternaam linkno 1e functie burgemeester
1e jaar 

burgemeester
raadsheer

1e jaar 

raadsheer
geswoorene

1e jaar 

geswoorene

Frederik Battink 521 G nee nee ja 1624

Luitjen Westerwold 522 G nee nee ja 1624

Thije Heeck van 523 G nee nee ja 1624

Joost Polman 524 GI nee ja 1630 ja 1627

Egbert Thomas 525 G nee nee ja 1612

Johan Grauwerts 526 GI nee ja 1638 ja 1632

Jan Hindrik Bussemaker 527

Antonius Lus 528 AF nee nee nee

Hemmo Stale 529 RW nee nee nee

Eijsso Wichers 530 G nee nee ja 1626

Tjaert Frix 531 G nee nee ja 1626

Luitjen Bensink 532 G nee nee ja 1626

Adriaan Vos 533 GI nee nee ja 1627

Jacob Boekholt van 534 G nee nee ja 1668

Jan Brants 535 G nee nee ja 1668

Willem Amsing 536 G nee nee ja 1627

Lubbert Birza 537 G nee nee ja 1627

Barelt Schuiring 538 GI nee nee ja 1630

Jan Sijsen van 539 G nee ja 1686 ja 1668

Albertus Leo 540 SPR nee nee ja 1630

Menso Alting 541 SecrGorecht ja 1686 ja 1677 ja 1672

Theodorus Agneus 542 GI nee nee nee

Wigbolt Aldringa 543 RO nee ja 1636 ja 1634

Matthias Heeck van 544 G nee nee ja 1629

Wicher Rotgers 545 G nee nee ja 1629

Hindrik Harkens 546 G nee ja 1634 ja 1625

Hindrik Sijmen Heinens 547 G nee nee ja 1630

Pieter Pott 548 G nee ja 1681 ja 1669

Johan Swinderen van 549 G nee nee ja 1669

Berent Sijgers 550 G nee nee ja 1668

Johan Horenken 551 G nee ja 1643 ja 1629

Johan Clinge 552 G nee ja 1633 ja 1630

Johan Crabbe 553 G nee nee ja 1630

Harmen Tepens 554

Berend Schaffer 555 GS ja 1648 ja 1638 nee

Johannus Petri Vertier 556 G nee ja 1623 ja 1612

Harm Swartwold 557 G nee nee ja 1631

Rudolf Schuiring 558 GI nee ja 1649 ja 1632

Roelf Bavink 559 G nee nee ja 1596

Hillebrand Gruijs 560 G nee ja 1623 ja 1613
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voornaam achternaam linkno 1e functie burgemeester
1e jaar 

burgemeester
raadsheer

1e jaar 

raadsheer
geswoorene

1e jaar 

geswoorene

Jan Lubbers 561 R nee ja 1599 nee

Lucas Alting 562 AF nee ja 1681 ja 1670

Cornelis Tjassens 563 G nee nee ja 1670

Harmen Tjassens 564

Albert Fockema 565 GI nee nee ja 1670

Adriaan Simonides Vos 566 GI nee ja 1648 ja 1627

Hindrik Heeck van 567 G ja 1644 ja 1631 ja 1627

Jacob Tjassens 568 G nee nee ja 1631

Arent Lubbers Birza 569 G nee nee ja 1633

Folkert Folckers 570 G ja 1654 ja 1643 ja 1633

Pieter Bronnens 571 G nee nee ja 1633

Robert Robers 572 AP nee nee nee

Johan Birza 573 S nee ja 1644 nee

Jacob Sijgers 574 G nee nee ja 1634

Hommo Haijkens 575 LS nee nee nee

Hidde Mepsche de 576 G nee ja 1645 ja 1630

Johan Westerwold 577 GI nee nee nee

Carolus Mulerius 578 GI nee nee nee

Eppo Sibinga 579 RW nee nee nee

Niclaas Julsing 580

Hindrik Schonenborg 581 GS ja 1627 ja 1625 nee

Aiold Hommens 582 G nee nee ja 1639

Elias Rekenaar de 583 GI nee nee nee

Johan Redeker 584 G nee ja 1644 ja 1634

Heinsius Coevorden 585 GI nee nee ja 1636

Johan Sass 586 G nee nee ja 1631

Geert Willem Boekens 587 P nee nee nee

Popko Valck 588 G nee ja 1639 ja 1636

Jan Eijssinge 589 G nee nee ja 1636

Egbert Huboijs 590 BS nee nee nee

Hemmo Ubben 591

Johan Robers 592 GI nee nee nee

Barthold Wicheringe 593 RS ja 1624 ja 1620 nee

Edzard Rengers ten Post 594 DW ja 1638 ja 1634 nee

Phillipus Solbach 595 G nee nee ja 1638

Adam Berckhuis 596 SH nee nee nee

Geert Swartte 597 R ja 1655 ja 1652 nee

Johan Schuilenborg 598 G nee ja 1650 ja 1642

Otto Farmsum van 599 G ja 1654 ja 1639 ja 1628

Warner Ottens 600 G nee nee ja 1640



162 

 

  

voornaam achternaam linkno 1e functie burgemeester
1e jaar 

burgemeester
raadsheer

1e jaar 

raadsheer
geswoorene

1e jaar 

geswoorene

Engelbert Hammink 602 SGI nee nee nee

Lambert Muntinge 603 G nee nee ja 1639

Cebo Ockens 604 AK nee nee nee

Johan Barnda 605 G nee nee ja 1644

Antonius Gerlacius 606 G nee nee ja 1630

Georg Mees 607 GI nee nee nee

Albert Roelfs 608 G nee nee ja 1644

Gerrijt Harmens Bontwerker 609

Phebo Themmen 610 AK nee nee nee

Laurens Huisman 611 AK nee nee nee

Hindrik Addens 612 RB nee nee nee

Hindrik Werumeus 613 S nee ja 1686 nee

Abel Coenders 614 R ja 1602 ja 1601 nee

Albert Coenders 615 PR nee nee nee

Hillebrand Coenders 616 G nee ja 1647 ja 1644

Jacob Tjassens 617 G nee nee ja 1683

Herman Hubben 618 AK nee nee nee

Johan Steeman 619 G nee nee ja 1671

Johan Haijkens 620 GI nee nee nee

Cebes Baukens 621 SH nee nee nee

Reiner Roelfs 622 G nee ja 1597 ja 1594
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Bijlage 3. Opzet prosopografisch onderzoek 

 

Het prosopografisch onderzoek is gedaan naar twintig personen en hun familierelaties. 

Op basis van het onderzoek naar de bestuurders waren de volgende twintig personen uit het 

stadsbestuur  het uitgangspunt. Daarbij is gekeken naar bestuurders van wie de achternaam 

vaak voorkwam en bestuurders waarvan de achternaam minder vaak voorkwam.  

 

Dit zijn de volgende twintig personen: 

 

 Lodewijk Horenken 

 Johan Horenken 

 Albert Horenken 

 Geert Horenken 

 Lodewijk Horenken 

 Geert Horenken 

 Geert Horenken 

 Egbert Horenken 

 Lambert Horenken 

 Sicco Horenken 

 

 Engelbert Frone 

 Berent Frone 

 Wicher Frone 

 Pieter Pott 

 Wicher Pott 

 Hindrick Pott 

 Theodorus Pott 

 Petrus Tettema 

 Willem Tettema 

 Jan Janssen Trom 
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Van deze twintig personen zijn de volgende familierelaties meegenomen in het 

prosopografisch onderzoek: 

 

 Grootouders 

 Ouders 

 Broers/zusters en partners 

 Huwelijken 

 Kinderen en partners 

 

Daarbij zijn de volgende gegevens over deze personen verzameld: 

 

 Geboortedatum 

 Overlijdensdatum  

 Woonplaats  

 Functies 

 Resoluties 

 Beroep 

 Burgerrecht (groot) 

 Burgerrecht (klein) 

 Gilden 

 Gezindte 

 Kerkelijke functies 

 Opleiding 

 Legaten 

 Informatie over bezittingen (uit akten op te maken) 

 Materiaal in familie- en huisarchieven 

 Familie wapen 

 Borg bezit  
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Bijlage 4. De financiële huishouding in een aantal archiefstukken  

 

De boedelscheiding van Geert Horenken(416) en Beele te Nansum na zijn overlijden in 1635 

(GrA Toegang 623 Menkemaborg en Dijksterhuis (verder MD1) inv.nr. 573 12 okt. 1635 

 

"Wij Gerard Horenken tot Bafflo ende Oldehove cum annexis Juncker ende hovelinck ter eener, ende Hilbrant Gruys 

toe Lellens, Stedum, Westeremden, Garshuisen, Uijthuiden ende Mieden ende op Grotegast Juncker ende hovelinck 

ende vrouw Geertruijt Horenkens genant Gruys echteluiden ter ander zijde" scheiden boedel van Gerhard Horenken 

én van zijn weduwe Beele toe Nansum. 

Gerard Horenken krijgt:  

* Een heerd land van 62 grazen "met sijne annexen, heerlicheijden ende gerechticheijden tot Oldensijll gelegen, 

Ememaheert genoemt soo als deselve tegenwoordich van Lubbert Monckens meijerwijse gebruickt wordt." 

* 31 jukken land met hare annexen, heerlijkheden en gerechtigheden, onverscheiden in een heerd van 62 jukken, 

Hylkemaheerd genoemd tot Baflo gelegen, door Albert Fockens meijerwijse gebruikt. 

* Heerd land van 39 grazen met sijne annexen, heerlijkheden en gerechtigheden tot Oldehove gelegen, Ikemaheerd 

genoemd, door Geert Abels meijerwijse gebruikt. 

* Heerd land van 39 grazen gelegen tot Cantes, "daer de kercke toe Huisinge met van graslandes onverscheijden in 

gelandet is, maekende 't samen viertich grasen", door Bouwe Wiggers meijerwijse gebruikt. 

* Heerd land tot Cantes "inde boorden gelegen met twe hiouwsteden, groot vijftich grasen", door Cornelijs Abels 

meijerwijse gebruikt. 

* Heerd land op Uithuizenmeeden gelegen binnen en buiten de dijk, 22 grazen, Geert Jansen meijer. 

* Erve land in Onnen, Jan Muntick meijer. 

* 28 grazen land in een heerd van 62 grazen tot Spijck, Sickemaheerd genoemd, Siert Poters meijer. 

* Ongeveer 14 grazen land in een heerd van ongeveer 43 grazen in Uithuizermeeden, binnen en buiten de dijk, 

Siabbe Jullens meijer. 

* 11 en ¼ grazen land tot Eppinghuisen in een heerd van 38 grazen, Melle Menckens meijer. 

* 15 grazen land vrij van behuisinge tot Catmis onder de klokslag van Holwijrda, Peter Peters meijer. 

* 12 grazen land vrij van behuisinge tot Juckwert bij den dam, weduwe van Jan Peters meijer. 
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* 6 grazen "osserweijde" in een venne van 16 grazen gelegen ten zuiden van het Damsterdiep buiten de Steentilpoort, 

Hindrick van Essen meijer. 

* De gerechte vierde part van een heerd land met het veen en geboomte in een heerd van 7 ackeren met het veen ten 

westen daarvan in Zuidbroek in 't Olderampt, weduwe van Jan Fockens meijer. 

* 9 grazen land vrij van behuisinge tot Woltersum, Lippo Cornelijs meijer. 

* 6 grazen in een heerd van 24 grazen tot Weiwert, Jan Bolle meijer. 

* "Ene olde golden fransche schilden met een quaerte rijnsche wijn jaerlicx gaende uijt Alijt Luitiens huis int westen 

van Ebbingestrate". 

* Rentebrief van f 4000-.-. houdende over Stad en Lande. 

* Rentebrief van f 2000-.-. houdende over de stad. 

* Rentebrief van 380 dalers houdende over de stad. 

* Brief van 11 embder guldens houdende jaarlijks over de stad vanwege afgegeraven grond. 

* Rentebrief van 500 embder guldens houdende over wijlen Menno toe Nansum. 

* Rentebrief van f 500-.-. over Michael Jacobs. 

* Rentebrief van f 500-.-. over Derck Timminge 

* Rentebrief van f 500-.-. over Anneijen Reiners. 

* Pampiren obligation van 1000 dalers over Berent Conders van Helpen. 

* Papieren obligatie van f 500-.-. over Arnoldus Huibinck. 

* Papieren obligatie van 300 dalers over Frederich Coiter. 

* Papieren obligatie van f 300-.-. over Luitien Bensinck. 

* Papieren obligatie van 100 dalers over Gualterus Warphenius. 

Hilbrant Gruys krijgt: 

* Heerd land van 36 grazen met zijn annexen, heerlijkheden en gerechtigheden, Rensemaheerd genoemd tot 

Westeremden, Mencke Clasen meijer. 

* 7 grazen land vrij van behuisinge tot Westeremden, Mencke Clasen medemeijer, de helft van de 7 grazen als 

gepacht land ten deel gevallen. 

* 50 grazen land tot Stedum in een heerd van ongeveer 75 grazen, Lutkewijtwert genoemd, Aijke Gaijens meijer. 

* Heerd land tot Doorenwert, ongeveer 33 grazen, Duirt Willems meijer. 
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* 26 grazen land tot Underererum gelegen in een heerd van ongeveer 75 grazen, Hindrick Jacobs meijer. 

* 21 grazen land in een heerd van 46 grazen tot Garmerwolde, weduwe van Roeleff Jansen meijer. 

* 6 grazen land vrij van behuisinge tot Hoochkercke, Peter Cornelijs meijer. 

* 5½ grazen land vrij van behuisinge in 9 grazen buiten Boteringepoort, Willem Arents meijer. 

* ¾ grazen in een venne van 9 grazen buiten Ebbingepoort, weduwe van Egbert Jansen meijer. 

* Rentebrief van f 2500-.-. houdende over de stad. 

* Rentebrief van f 1500-.-. over de kloostergoederen van Stad en Lande. 

* 400 dalers in een mande(?) brieff van 1000 dalers houdende over Gerrijtsclooster. 

* Rentebrief van f 500-.-. over Dominicus Schedam. 

* Rentebrief van 400 embder guldens over wijlen Luitien Heineus. 

* Rentebrief van 250 embder guldens over wijlen Menno toe Nansum. 

* Obligatie van f 1500-.-. over de Provincie van Friesland. 

* Obligatie van f 600-.-. over Clasien Wiersema tot Maerslucht. 

* Obligatie van f 100-.-. over Clasien Wiersema. 

* Pampiren obligation van f 300-.-. over commissaris Pompeius Gruys. 

* Papieren obligatie van f 300-.-. over Bartolt Jansen. 

* Papieren obligatie van 100 dalers over jufferen Anna en Eisse toe Nansum. 

Op achterzijde: Biele toe Nansum zal jaarlijks, haar leven lang genieten een somma van f 600-.-. tot 20 brab. stuivers 

iedere gulden gerekend. Te weten f 400-.-. uit de goederen van Gerhard Horenken en f 200-.-. uit de goederen van 

Hilbrand Gruys en Geertruyt Horenken. 

 

Aangehecht: 20 okt. 1640 

 

Gerhardt Horenken en Beele Manninga, echtelieden en Hilbrant Gruys en Geertruidt Horenken, echtelieden scheiden 

opnieuw een aantal goederen, aangezien Beele toe Nansum zich te zwak en oud acht om haar zaken zelf te 

behandelen. 

Gerhardt Horenken krijgt: 
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* "onse olderen huis ten noorden an het breede marckt staende, alwaer die Erbare vrouw Fassiny d'Emda weduwe 

Veelckers ten oosten, ende d'arffgenamen van wilen die E. Hindrick Ronbers ten westen naest angeswettet sijn, 

voort eerdtvast, nagelvast, achter ende voor, met alle annexen, eigendommen ende toebehoeren van dien, so onse 

l.moeder opgemelt tegenwoordich bewoont, met noch het hoff ende die camer daerachter, alles met vrije eigen 

grondt". 

* 3 grazen land "ofte legersteden in st. Meertenskercke gelegen". 

Hilbrand Gruys krijgt: 

* 12 grazen land, vrij van behuisinge ter Hoytinge onder de klokslag van Hoochkercke, weduwe van Jan Harmens 

meijer. 

* Rentebrief van 220 embder guldens over de stad. 

* Obligatie van f 1150-.-. 

* Een vrouwenzitplaats aan de noordkant in de Martinikerk 

Alle "tilbaren guederen off huisraet exempt obligatien, liggent gelt, gemuntet ende ongemuntet gelt ende sulver halff 

ende halff gescheijden worden". 

* Een heerd land van 62 grazen "met sijne annexen, heerlicheijden ende gerechticheijden tot Oldensijll gelegen, 

Ememaheert genoemt soo als deselve tegenwoordich van Lubbert Monckens meijerwijse gebruickt wordt." 

* 31 jukken land met hare annexen, heerlijkheden en gerechtigheden, onverscheiden in een heerd van 62 jukken, 

Hylkemaheerd genoemd tot Baflo gelegen, door Albert Fockens meijerwijse gebruikt. 

* Heerd land van 39 grazen met sijne annexen, heerlijkheden en gerechtigheden tot Oldehove gelegen, Ikemaheerd 

genoemd, door Geert Abels meijerwijse gebruikt. 

* Heerd land van 39 grazen gelegen tot Cantes, "daer de kercke toe Huisinge met van graslandes onverscheijden in 

gelandet is, maekende 't samen viertich grasen", door Bouwe Wiggers meijerwijse gebruikt. 

* Heerd land tot Cantes "inde boorden gelegen met twe hiouwsteden, groot vijftich grasen", door Cornelijs Abels 

meijerwijse gebruikt. 

* Heerd land op Uithuizenmeeden gelegen binnen en buiten de dijk, 22 grazen, Geert Jansen meijer. 

* Erve land in Onnen, Jan Muntick meijer. 

* 28 grazen land in een heerd van 62 grazen tot Spijck, Sickemaheerd genoemd, Siert Poters meijer. 

* Ongeveer 14 grazen land in een heerd van ongeveer 43 grazen in Uithuizermeeden, binnen en buiten de dijk, 

Siabbe Jullens meijer. 

* 11 en ¼ grazen land tot Eppinghuisen in een heerd van 38 grazen, Melle Menckens meijer. 

* 15 grazen land vrij van behuisinge tot Catmis onder de klokslag van Holwijrda, Peter Peters meijer. 
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* 12 grazen land vrij van behuisinge tot Juckwert bij den dam, weduwe van Jan Peters meijer. 

* 6 grazen "osserweijde" in een venne van 16 grazen gelegen ten zuiden van het Damsterdiep buiten de Steentilpoort, 

Hindrick van Essen meijer. 

* De gerechte vierde part van een heerd land met het veen en geboomte in een heerd van 7 ackeren met het veen ten 

westen daarvan in Zuidbroek in 't Olderampt, weduwe van Jan Fockens meijer. 

* 9 grazen land vrij van behuisinge tot Woltersum, Lippo Cornelijs meijer. 

* 6 grazen in een heerd van 24 grazen tot Weiwert, Jan Bolle meijer. 

* "Ene olde golden fransche schilden met een quaerte rijnsche wijn jaerlicx gaende uijt Alijt Luitiens huis int westen 

van Ebbingestrate". 

* Rentebrief van f 4000-.-. houdende over Stad en Lande. 

* Rentebrief van f 2000-.-. houdende over de stad. 

* Rentebrief van 380 dalers houdende over de stad. 

* Brief van 11 embder guldens houdende jaarlijks over de stad vanwege afgegeraven grond. 

* Rentebrief van 500 embder guldens houdende over wijlen Menno toe Nansum. 

* Rentebrief van f 500-.-. over Michael Jacobs. 

* Rentebrief van f 500-.-. over Derck Timminge 

* Rentebrief van f 500-.-. over Anneijen Reiners. 

* Pampiren obligation van 1000 dalers over Berent Conders van Helpen. 

* Papieren obligatie van f 500-.-. over Arnoldus Huibinck. 

* Papieren obligatie van 300 dalers over Frederich Coiter. 

* Papieren obligatie van f 300-.-. over Luitien Bensinck. 

* Papieren obligatie van 100 dalers over Gualterus Warphenius. 

* Heerd land van 36 grazen met zijn annexen, heerlijkheden en gerechtigheden, Rensemaheerd genoemd tot 

Westeremden, Mencke Clasen meijer. 

* 7 grazen land vrij van behuisinge tot Westeremden, Mencke Clasen medemeijer, de helft van de 7 grazen als 

gepacht land ten deel gevallen. 

* 50 grazen land tot Stedum in een heerd van ongeveer 75 grazen, Lutkewijtwert genoemd, Aijke Gaijens meijer. 

* Heerd land tot Doorenwert, ongeveer 33 grazen, Duirt Willems meijer. 



170 

* 26 grazen land tot Underererum gelegen in een heerd van ongeveer 75 grazen, Hindrick Jacobs meijer. 

* 21 grazen land in een heerd van 46 grazen tot Garmerwolde, weduwe van Roeleff Jansen meijer. 

* 6 grazen land vrij van behuisinge tot Hoochkercke, Peter Cornelijs meijer. 

* 5½ grazen land vrij van behuisinge in 9 grazen buiten Boteringepoort, Willem Arents meijer. 

* ¾ grazen in een venne van 9 grazen buiten Ebbingepoort, weduwe van Egbert Jansen meijer. 

* Rentebrief van f 2500-.-. houdende over de stad. 

* Rentebrief van f 1500-.-. over de kloostergoederen van Stad en Lande. 

* 400 dalers in een mande brieff van 1000 dalers houdende over Gerrijtsclooster. 

* Rentebrief van f 500-.-. over Dominicus Schedam. 

* Rentebrief van 400 embder guldens over wijlen Luitien Heineus. 

* Rentebrief van 250 embder guldens over wijlen Menno toe Nansum. 

* Obligatie van f 1500-.-. over de Provincie van Friesland. 

* Obligatie van f 600-.-. over Clasien Wiersema tot Maerslucht. 

* Obligatie van f 100-.-. over Clasien Wiersema. 

* Pampiren obligation van f 300-.-. over commissaris Pompeius Gruys. 

* Papieren obligatie van f 300-.-. over Bartolt Jansen. 

* Papieren obligatie van 100 dalers over jufferen Anna en Eisse toe Nansum. 

 

Huwelijkse voorwaarden Geert Horenken (346)en Beele Manninga 8 mei 1639 MD1 inv.nr 

446-446  

Bruidegom: Gerhardt Horenken toe Baffelo, Ranum, Maerhusen, Mensingeweer ende in Humsterlandt, joncker ende 

hoevelinck 

Bruid: Beele Manninga, des weledelen joncker Haijo Unico Manninga to Dijckster-huis ende vrou Harmen 

Sickinghe anders Manninga, ehelijcke dochter 

Voorwaarden: 1."so sijn die vrienden van die bruidt te vreden mit sodane goederen als die bruidegom van sijn zal. 

l. vader aengearvet sijn en hem noch comstich van sijn l. moeder anarven ende an starven moegen. Hijr tegens 

beloven joncker Haijo Unico Manningha .... haer l. dochter .... toe boedel te geven jaerlijx die somma van driehondert 

caroli guldens" Na de dood van haar ouders niet meer, dan goederen uit de erfenis. "waer mede die bruidegom met 

sijne vrienden oock te vreden sijn." 



 

171 

2.Als één van beiden "aflijvich muchte worden" zonder kinderen zal langstlevende uit de erfgoederen van de 

overledene een "lijfstucht" krijgen: Beele (haar leven lang) zal krijgen f 500-.-.; Gerhardt (zijn leven lang) f 200-.-. 

De goederen vererven dan aan de familie waar ze vandaan kwamen. Als er kinderen zijn, zullen de zoons alles 

genieten van vaders zijde, de dochters alles van moeders zijde. "storve oock eene van beijde eheluiden opgemelt, 

naelatende kindt ofte kinderen, soo sal dat kindt ofte kinderen alle des verstorvene olders goederen genieten" Bij 

overlijden van een kind zal ander kind van hem erven. Erfenis delen naar regel van Stad en Lande: twee zussen tegen 

een broer. Bij dood van een kind voor één van de ouders, zullen diens goederen vererven op "het sibbeste(?) bloet, 

daer de heer ende uijtgekomen sijn, en sal als dan de langstlevende older, sijn of haer lijfstucht hebben te genieten 

als voren" Bij dood van een kind na de dood van beide ouders (zonder verder nageslacht) zullen goederen vererven 

"aen beyde zijden op het sibbeste(?) bloet ende sullen alle toegewonnen goederen, schulde ende bate wesen halft 

ende halft" 

3.Als er kinderen komen "sullen deselve jure repraesentationis in vaders ende moeders plaetse tot alle verstarfs staen 

ende genieten wat deselve van die gelevet hadden, sullen konen ofte mogen genoten hebben". 

4."dat dese eheluiden, in krankheyt ofte gesondtheijt van alle haer toegewonnen goederen , hares gevallen sullen 

mogen disponeeren. Sullen oock maet ende macht hebben te moegen lijfstuchtwijse disponeeren van die plaetze 

daer gemelte eheluiden haer principaelste woon-plaetze nemen"..... 

 

Getuigen: voor de bruidegom: Beele Horenken (moeder), Hilbrandt Gruys tho Lellens, toe Stedum, Westerembden, 

Garshuisen, Uthusen ende Meeden (zwager); voor de bruid: Haijo Unico Manningha tho Dijcksterhuis toe Eendrum, 

Petersburen, Westernijelandt, ... toe Meerhusen arffrichter (vader), Christopher van Ewsum (oom). 

 

Staatboek Catharina Horenken-van Isselmuiden, GrA Toegang 625 Menkemaborg en Dijksterhuis (2) (verder 

MD2), 1526 – 1900, inv. nr. 90 Staatboek bijgehouden door Catharina Horenken-Van Isselmuiden als beheerster 

van haar eigen goederen en die van haar kinderen, 1663 – 1704, inv.nr 91 Staatboek bijgehouden door Catharina 

Horenken-Van Isselmuiden als beheerster van de goederen van haar kinderen, 1698 – 1710 en inv. nr. 92 Staatboek 

bijgehouden door Catharina Horenken-van Isselmuiden als beheerster van haar eigen goederen, na haar dood (c. 

1713) voortgezet door haar schoonzoon Reint Alberda, 1695 - 1723 

 

(inv.nr. 90, Staatboek bijgehouden door Catharina Horenken-Van Isselmuiden als beheerster 

van haar eigen goederen en die van haar kinderen, 1663 – 1704) 

Inkomsten uit verhuur van: 

* 60 grazen land "soo mijn vader saliger van haer gepacht heeft geleegen tot Elderhuisen" (f1 e.v.). 

* 40 grazen beklemd land, onverscheiden "int leeger" (f18 e.v.) Ook genoemd: 20 grazen "beklemt lant", 20 grazen 

"beklemt lant int Leger"; 40 grazen "lant int Midtlandt". 

* 10 grazen vrij land in de Meivenne (f32 e.v.). 

* 5 grazen vrij land in de Meivenne, 1½ grazen land met een huis (f46 e.v.). 
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* 5 grazen vrij land in de Meyvenne, 11 grazen vrij land (f60 e.v.). 

* 10 grazen "vrelant" (f74 e.v.). 

* 8 grazen "vreilant tot Onderweeren" (f88 e.v.). 

* 4 grazen vrij land tot Diexhorren (f102 e.v.). 

* 3 grazen vrij land in de Golthorn (f116 e.v.). 

* 3 grazen vrij land, de Reitvenne genaamd (f130 e.v.). 

* 3½ grazen tot Onderweerum vrij land (f144 e.v.). 

* 1 gras vrij land welk van Peter Groen gekocht is (f158 e.v.). 

* 60 grazen beklemd land te Germerwolde (f170 e.v.). 

* Land tot Geeuwsweer, 10 grazen vrij land en 40 grazen beklemd land; "ende moet oock extraordinarij gesenck 

betalen weegens het angekoefte landt" (f 180 e.v.). 

* "heemste tot Geusweer" (f190 e.v.). 

* 18 grazen in de Paddepoel, vrij van behuisinge (f200 e.v.). 

* "tuinen buiten bottringhepoorte groot 3 grasen" (f210 e.v.). 

* 5 grazen vrij land tot Adorp (f220 e.v.). 

* Land tot Sudtbrock (f230 e.v.). 

* "gedeelte onse landen tot Haren naementlick 36 mudden met verscheiden stucken hoijlant als 6 matten het 

craenlant genoemt nich 6 matten de sevenhendel(?) genoemt noch 2 matten hooilant alles in voegen de kerskopbreef 

is speckende noch gebruckt Steffen [Peters] het lant soo van de Stadt is angekoeft, noch gebruickt Steffen 3 matten 

hooilant van de gemeente tot Haren angekoeft, noch 2 matten hooijlandt ten westen van Schutendiep, noch een stuck 

hooijlandt de buiringevenne genaemt groot drie matten alle dese landen sijn vrie van behuisinge en alle boomen en 

plantagien hooren ons toe" (f240 e.v.). 

* 2 matten hooiland, van de stad aangekocht (f260 e.v.). 

* Stuk hooiland, het Buirlandt genaamd, van de gemeente tot Haren aangekocht (f270). 

* 1672 in maart hebben moeder, broer en 'ik' gekocht een heerd land van 75 grazen (_ deel van Bele) (f280 e.v.). 

* 15 grazen vrij land tot Beem (f 292 e.v.). 

* "den 15 feberwarie 1675 hebbe ick mijn part veen verhuirt nevens de andere vrinden(?) an Jannes Mackes en 

Wobbe ..." (f301 e.v.). 
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(Inv. nr. 91 Staatboek bijgehouden door Catharina Horenken-Van Isselmuiden als beheerster 

van de goederen van haar kinderen, 1698 – 1710) 

Inkomsten uit verhuur van: 

* 50 grazen beklemd land gelegen tot Stedum (f1 e.v.). 

* 23 grazen tot Uithuizermeeden (f9 e.v.). 

* 60 grazen beklemd land tot Garmerwolde (f17 e.v.). 

* land tot Suidtbrock (f25 e.v.). 

* 18 (?) grazen vrij land in de Paddepoel (f33 e.v.). 

* 5 grazen vrij land tot Adorp (f41 e.v.). 

* tuinen buiten de bottringepoorte groot drie koeweiden (f49 e.v.). 

* 75 grazen "geleegen naest Schultinga moeroedenheert genaemt" (f57 e.v.). 

* land aan de Oosterweg tot Haren (f 65 e.v.). 

* Stuk hooiland tot Haren "bie het zijltien bie schutendiep de reijtboort genaemt" (f73). 

* De kelder (f 89 e.v.). 

Verder: 

* "op de west indische compagnie een capitael van vierhondert en sevenentwintich gulden en tijn stuver" rente (f97). 

* turf en "vuir" (f105 e.v.). 

* grondpacht van het huis op de hoek van de Ebbingestraat aan de Grote Markt (f113). 

* grondpacht over het huis in de oude Ebbingestraat "het huys van quinkenplaest nae yacobinersstraet" (f121). 

 

(in. nr. 92 Staatboek bijgehouden door Catharina Horenken-van Isselmuiden als beheerster 

van haar eigen goederen, na haar dood (c. 1713) voortgezet door haar schoonzoon Reint 

Alberda, 1695 – 1723) 

Inkomsten uit verhuur van: 

* 60 grazen tot Elderhuisen (f1 e.v.). 

* 40 grazen int reidlant (f11 e.v.). 
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* 20 grazen vrij land meivenne genaamd + 1½ grazen waarop een huis staat (meivenne onder de klokslag van 

Westerwijtwert) (f21 e.v.). 

* 10 grazen vrij land bij de Woldijck (f31 e.v.). 

* 4 grazen vrij land tot Diexhorn (f41 e.v.). 

* 6 grazen vrij land de Reitvenne genaamd (f51 e.v.). 

* 8 grazen vrij land tot Onderweerum (f61 e.v.). 

* 3½ grazen tot Onderweirum (f71 e.v.). 

* 15 grazen vrij land tot Bedum (f81 e.v.). 

* "camp tot dillight" (f91 e.v.). 

* 75 grazen gelegen "naest schultinga, moerodenheert gen." (f101 e.v.). 

* 1 gras vrij van behuisinge onder Bedum in een .... van 6 grazen "in haer swetten gelegen"(f111 e.v.). 

Verder: 

* Brief over de provincie van 5000 gulden tegen 4 ten honderd rente (f129,130,127). 

* Brief over de provincie van 2300 gulden tegen 4 ten honderd rente (f131,132,133,117). 

* Brief over het cantoor van Spaenhein van 1000 gulden tegen 4 ten honderd rente (f135 e.v.). 

* Brief over de provincie van 1000 gulden tegen vier ten honderd rente (f139 e.v.). 

* Brief over de stad met een jaarlijkse rente van 13 gulden, 2 stuivers; 4 ten honderd (f145). 

* Brief over de heeren van de Ommelanden van 1000 gulden tegen 5 ten honderd (afgelost) (f147). 

* Lening van 200 gulden tegen 5 ten honderd rente aan dr. Evert Wildervanck (afgelost) (f149). 

* Lening van 1500 gulden tegen 5 ten honderd rente aan neef Horenken (afgelost) (f151). 

* Lening van 1000 gulden tegen 5 ten honderd rente aan neef Horenken van Dieksterhuis (afgelost) (f153). 

* Brief over Rient Lewe, heer van Middelstum van 1000 gulden tegen 5 ten honderd rente (afgelost) (f155). 

* Aan mons. Schensema op rente gedaan oblijgatie en ordonnatie van 2137(?) gulden over Coppen Jarges 1200 

gulden tegen 5 ten homderd rente (afgelost?) (f157). 

* Brief over de heer ontfanger Gruys en zijn vrouw van 800 gulden tegen 5 ten honderd rente (afgelost) (f158). 
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Boedelscheiding Johan Horenken MD1 574 25 jan. 1667 

"Wij Anna Clant weduwe Horenken, Catharina Magdelena van Isselmuiden, weduwe Horenken als wettige 

voormunderse mijner twee minderjaerige kinderen geassisteert met mijn swager de wel. ed. heer Doedo Manningha 

en geautoriseert volgens acte der heeren borgem. ende raadt in dato den 22 januarij deses jaers, en Egbert Horenken 

respective moeder, suster ende broeder bekennen bij desen .... een vaste en onwederroepelijcke erffscheidinge 

gemaeckt te hebben van alle soodaene goederen als tusschen ons door de doodt van ons sal. eheman ende vader 

respective de weledele heer Johan Horenken mandeelich en gemeen sijn geworden, oock sedert desselfs versterff 

tot desen dach sijn angewonnen" 

Anna Clant krijgt: 

* f 13040-.-. "bestaende in drie distincte brieven tot laste van deze provincie, ter summa van  negen duisent 

gulden, met noch vier duisent en viertich gulden over particulieren,  

* met noch drie versegelde brieven over de West Indische Compagnie te samen ter summa  van twee 

duisent acht hondert vijftich gulden"  

* Een heerd land met rechten en gerechtigheden tot Baffert, 80 jukken, door Sijmen Jacobs gebruikt. 

* Een heerd land tot Hemert onder Steem, door Bront Mennens gebruikt, 43 grazen. 

* Nog een heerd land in hetzelfde "caspel" gelegen van 409 grazen, door Jacob Tonnis gebruikt. 

* 8 grazen vrij land bij de "overtocht tot Lellens", door Luitjen Tonnis en rechter Alberts elk voor de helft gebruikt. 

* 19 grazen tot Uithuistermieden in een "mandeheerdt onverscheijden gelegen", Siabbe Jullens meijer. 

"Verders hebben wij Catharina Magdelena Horenken gebooren van Isselmuiden uit qualiteit en authorisatie als 

boven ende Egbert Horenken ons vaderlijck goedt gedeelt in voegen dat welgedachte vrouw mijn lieve suster sal 

genieten wegens haere kinderen in diverse versegelingen  

* de summa van drie duisent een hondert dertich caroli gulden" 

* "behuisinghe staende an't Suiden van't Breede Merckt tusschen ooster en Geltingestrate ende bij haer weled. 

tegenwoordich bewoont, met alle desselves annexen rechten en serviteiten met noch de graeven oft legersteden in 

Martinikercke  

* als mede twee vrouwen sitplaetsen oock aldaer,  

* met noch achtijn stuijver grondtpacht jaerlix op Victor gaende uit het huijs van Jr. Geerdt de Mepsche op de 

oosthoeck van Ebbingestrate an de Breede Merckt,  

* noch een gulden sestijn stuyv. uit Arent Iannings huijs in Ebbingestrate op bovenstaende dach van Victor mede 

als grondtpacht verschijnenden" 

* Heerd land van 60 grazen tot Garmerwolde, Jan Cents meijer. 

* Heerd land van 100 grazen, waaronder 8 grazen vrij land tot Gerelsweer onder Farmptsum, door Hindrick Jacobs 

gebruikt. 
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* 18 grazen in Paddepoel, vrij van behuisinge, door Jan Hindricks gebruikt. 

* 5 grazen tot Adorp vrij land, door Adriaen Peters gebruikt. 

* Helft van een "Arve van seven ackeren met derselver veenen" tot Suidtbroeck, door Reiner Fockens gebruikt. 

* 3 koeweiden "cuynlandt" buiten de Botteringepoorte, door Jan Willems gebruikt. 

* "Arve" tot Haeren, Noordtveldt genaamd, met de "lusthuisen en hovinge" door Berent Pouwels gebruikt. 

* Stuk hooiland tot Haeren bij het Schuitendiep, de Reijtboort(?) genaamd, door Willem Lamberts gebruikt. 

* Stuk hooiland ook daar gelegen, door Jan Peters gebruikt. 

* 2 matten hooiland, door Jan Hilbrandts gebruikt. 

"Mijn broeder de weledele heer Egbert Horenken Joncker ende Hovelinck in Humsterlandt is te deele gevallen" 

* f 11041 tijn stuijvers in diverse brieven houdende over particulieren met 

* twee vrouwenzitplaatsen, één in de Martini-, één in de A-kerk. 

* Heerd land tot Monnickedijck van 50 grazen, door Claes Everts gebruikt. 

* Heerd land van 50 grazen tot Mensingeweer, door weduwe van Peter Jansen gebruikt. 

* Heerd land tot Sauwert van 60 grazen, door Claeske, weduwe van Arijs Ebels gebruikt. 

* 4 grazen vrij land tot Leermes, gebruikt door Berent Luitjens 

* 6 grazen ook daar, door Wabbe Luitjens gebruikt. 

* 7 grazen huisvrij land tot Noordtdijck, gebruikt door Reneke Hansen. 

* 3 matten hooiland in de "Zegge(?) buijten de Heerepoorte bij 't Hoorense Diep soo Trijne, weduwe van Geert 

Jacobs in de huijre is hebbende" 

* 6 koeweiden achter de tuinen buiten de Bottringepoorte, door Bartolt Gerlofs gebruikt. 

* 6/7 parten in een Arve tot Haeren, de Holten genaamd, door Jan van Ballen gebruikt. 

* "cleine Arve, met vier matten hoeijlandt mede onder 't selve Caspel ten oosten van de Oosterweg, hebbende de 

provincielanden ten noorden ende de lieutenant Embda ten suiden, door Eisso Buiningh gebruikt geweest". 

* 3 matten en 3 "swatten" ook tot Haaeren, door Jan Jansen gebruikt. 

"Blijvende de acte op de West Indische Compagnie tusschen ons beiden onverscheiden en mandeelich". 



 

177 

Bijlage 5. Grafische weergave van de netwerken van de geselecteerde personen 

De blauwe stip verbeeld de genoemde persoon 

 

 Netwerk met contacten van Lodewijk Horenken (383)  
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Netwerk met contacten van Johan Horenken (551) 
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Netwerk met contacten van Albert Horenken (280) 
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Netwerk met contacten van Geert Horenken (416) 
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Netwerk met contacten van Lodewijk Horenken (338) 
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Netwerk met contacten van Geert Horenken (346) 
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Netwerk met contacten van Geert Horenken (225) 
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Netwerk met contacten van Egbert Horenken (425) 
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Netwerk met contacten van Lambert Horenken (302) 
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Netwerk met contacten van Sicco Horenken (181) 
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Netwerk met contacten van Engelbert Frone (317) 
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Netwerk met contacten van Berend Frone (438) 
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Netwerk met contacten van Wicher Frone (31) 
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Netwerk met contacten van Pieter Pott (548) 
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Netwerk met contacten van Wicher Pott (117) 
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Netwerk met contacten van Hindrik Pott (69) 
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Netwerk met contacten van Theodorus Pott (451) 
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Netwerk met contacten van Willem Tettema (16) 
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Netwerk met contacten van Petrus Tettema (207) 
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Netwerk met contacten van Jan Jansen Trom (424) 
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Bijlage 6. Persoonlijke netwerken van geselecteerde personen 

Lodewijk Horenken (383) 

linkno voornaam achternaam Centraal Lokaal Familie 

59 Johan Drewes nee ja nee 

87 Hindrik Muntinge nee ja nee 

125 Johan Wifferinge nee nee nee 

279 Joachim Alting ja nee nee 

280 Albert Horenken nee nee nee 

282 Roelf Gruijs ja nee nee 

283 Roelof Battink ja nee nee 

284 Gosen Luinge nee nee nee 

285 Hindrik Artopeus nee nee nee 

286 Eggerik Eggens nee nee nee 

287 Petrus Cornelius nee nee nee 

288 Govert Everts nee nee nee 

289 Frederik Coijter ja ja nee 

290 Johan Noordhoorn van nee nee nee 

293 Hilbrand Rolteman nee nee nee 

294 Tamme Coenders nee nee nee 

302 Lambert Horenken nee nee nee 

306 Harm Noordhoorn van nee nee nee 

312 Sjabbe Broijels ja nee nee 

313 Johan Crul nee ja nee 

314 Hindrik Ovinge nee ja nee 

315 Wolter Luitjes nee ja nee 

321 Reiner Frix nee ja nee 

332 Johan Deest van nee ja nee 

337 Alma Eilard nee nee nee 

342 Jan Wicheringe ja nee nee 

344 Theso Wittink nee ja nee 

347 Roelf Isebrandts nee ja nee 

348 Lulof Roelfs nee ja nee 

349 Christoffer Berents nee ja nee 

351 Frederik Coenders nee nee nee 
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352 Jan Clant nee nee nee 

355 Roelf Wicheringe ja ja nee 

356 Lodewijk Schultens ja ja nee 

357 Abel Coenders ja nee nee 

359 Albert Jansen nee nee nee 

383 Lodewijk Horenken nee ja ZELF 

412 Willem Barnda nee ja nee 

420 Berent Sijgers nee ja nee 

443 Bernhard Gruijs ja nee nee 

452 Hieronimus Isebrandts ja nee nee 

561 Jan Lubbers nee ja nee 

622 Reiner Roelfs nee nee nee 
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Johan Horenken (551) 

linkno voornaam achternaam Centraal Lokaal Familie 

7 Lubbert Berckhuis nee ja nee 

22 Roelef Bavink nee ja nee 

82 Otto Valck nee ja nee 

161 Lucas Hulten van ja ja nee 

162 Johan Julsing ja nee nee 

166 Allard Aldringa nee nee nee 

170 Johan Abbring nee ja nee 

175 Johan Drewes ja ja nee 

191 Johan Wichers nee nee nee 

199 Johan Tjassens ja nee nee 

201 Albert Sijgers ja nee nee 

207 Petrus Tettema ja nee nee 

229 Johan Eeck ja nee nee 

246 Hieronimus Eijben ja ja nee 

250 Otto Engelbert nee nee nee 

259 Willem Drewes nee ja nee 

264 Geert Sijgers nee ja nee 

266 Albert Wijffering ja nee nee 

267 Evert Janssen Bijenkorf nee ja nee 

272 Joachim Canter nee nee nee 

274 Regnerus Tjarda ja nee nee 

316 Reint Alberda nee nee nee 

318 Hindrik Emmelcamp nee nee nee 

328 Roelf Isebrandts nee ja nee 

370 Johan Lubbers ja nee nee 

409 Pieter Isebrandts nee nee nee 

415 Lucas Hijlken nee nee nee 

419 Harm Wittink nee nee nee 

429 Harmen Borch ter nee nee nee 

430 Tobias Iddekinge ja ja nee 

441 Adolf Louwens ja nee nee 

456 Geert Everts nee ja nee 

459 Evert Lamberts nee ja nee 

470 Harm Cransien nee ja nee 

494 Reiner Eijssinge nee ja nee 

500 Lubbert Julsing nee nee nee 
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504 Gerhard Buining ja nee nee 

509 Hindrik Julsing nee ja nee 

513 Egge Phebens ja ja nee 

515 Johan Celos ja ja nee 

516 Jan Bastiaans nee nee nee 

522 Luitjen Westerwold nee ja nee 

523 Thije Heeck van nee ja nee 

526 Johan Grauwerts ja ja nee 

530 Eijsso Wichers nee ja nee 

532 Luitjen Bensink nee nee nee 

533 Adriaan Vos nee ja nee 

536 Willem Amsing nee ja nee 

537 Lubbert Birza nee ja nee 

538 Barelt Schuiring nee ja nee 

540 Albertus Leo nee ja nee 

543 Wigbolt Aldringa ja ja nee 

544 Matthias Heeck van nee ja nee 

545 Wicher Rotgers nee nee nee 

546 Hindrik Harkens ja ja nee 

551 Johan Horenken nee ja ZELF 

552 Johan Clinge ja nee nee 

553 Johan Crabbe nee nee nee 

555 Berend Schaffer ja nee ja 

556 Johannus Petri Vertier ja ja nee 

557 Harm Swartwold nee ja nee 

558 Rudolf Schuiring nee ja nee 

566 Adriaan Simonides Vos ja nee nee 

568 Jacob Tjassens nee nee nee 

569 Arent Lubbers Birza nee nee nee 

570 Folkert Folckers ja nee nee 

571 Pieter Bronnens nee ja nee 

573 Johan Birza ja nee nee 

574 Jacob Sijgers nee ja nee 

576 Hidde Mepsche de nee nee nee 

582 Aiold Hommens nee ja nee 

584 Johan Redeker nee nee nee 

585 Heinsius Coevorden nee ja nee 

586 Johan Sass nee ja nee 

588 Popko Valck nee nee nee 
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589 Jan Eijssinge nee nee nee 

592 Johan Robers nee ja nee 

595 Phillipus Solbach nee nee nee 

597 Geert Swartte nee nee nee 

598 Johan Schuilenborg ja ja nee 

599 Otto Farmsum van ja nee nee 

600 Warner Ottens nee nee nee 

601 Lucas Hulten van nee ja nee 

603 Lambert Muntinge nee ja nee 

606 Antonius Gerlacius nee ja nee 

616 Hillebrand Coenders nee nee nee 
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Albert Horenken (280) 

linkno voornaam achternaam Centraal Lokaal Familie 

125 Johan Wifferinge nee nee nee 

280 Albert Horenken nee nee ZELF 

282 Roelf Gruijs ja nee nee 

283 Roelof Battink ja nee nee 

284 Gosen Luinge nee nee nee 

285 Hindrik Artopeus nee nee nee 

286 Eggerik Eggens nee nee nee 

287 Petrus Cornelius nee nee nee 

288 Govert Everts nee nee nee 

289 Frederik Coijter ja ja nee 

290 Johan Noordhoorn van nee nee nee 

383 Lodewijk Horenken nee ja nee 
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Geert Horenken (416) 

linkno voornaam achternaam Centraal Lokaal Familie 

11 Hindrik Fickens Veldman nee ja nee 

59 Johan Drewes nee ja nee 

72 Eijlco Tamminga ja nee nee 

76 Wigbolt Gruijs nee nee nee 

78 Johan Marees de ja ja nee 

84 Matthias Drewes ja nee nee 

87 Hindrik Muntinge nee ja nee 

169 Wicher Wichers ja ja nee 

266 Albert Wijffering ja ja nee 

282 Roelf Gruijs ja nee nee 

283 Roelof Battink ja nee nee 

284 Gosen Luinge nee nee nee 

286 Eggerik Eggens nee nee nee 

288 Govert Everts nee nee nee 

289 Frederik Coijter ja ja nee 

290 Johan Noordhoorn van nee nee nee 

294 Tamme Coenders nee nee nee 

302 Lambert Horenken nee nee nee 

305 Roelf Sijmens nee ja nee 

306 Harm Noordhoorn van nee ja nee 

313 Johan Crul nee ja nee 

315 Wolter Luitjes nee ja nee 

321 Reiner Frix nee ja nee 

322 Tonnis Buitink nee nee nee 

323 Habbo Aldringa nee ja nee 

324 Derk Draper nee ja nee 

325 Sijmen Sijmens nee ja nee 

326 Jan Ottens nee ja nee 

327 Arent Brake ter nee ja nee 

332 Johan Deest van nee ja nee 

337 Alma Eilard nee nee nee 

340 Joachim Canter ja ja nee 

344 Theso Wittink nee ja nee 
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347 Roelf Isebrandts nee ja nee 

349 Christoffer Berents nee ja nee 

354 Joost Cleve van nee nee nee 

355 Roelf Wicheringe ja ja nee 

356 Lodewijk Schultens ja ja nee 

359 Albert Jansen ja ja nee 

361 Anne Bauwens ja ja nee 

368 Geert Enschede van nee ja nee 

375 Joost Cleve ja nee nee 

381 Claes Vinkers nee ja nee 

385 Sicco Eijssinge nee ja nee 

396 Pieter Hendriks nee ja nee 

401 Menold Jansen nee ja nee 

412 Willem Barnda nee ja nee 

414 Joost Valck ja ja nee 

416 Geert Horenken ja ja ZELF 

420 Berent Sijgers nee ja nee 

427 Hindrik Grauwerts nee ja nee 

431 Sijger Sijgers ja nee nee 

442 Eijsso Tjarda ja nee nee 

443 Bernhard Gruijs ja nee ja 

445 Luitjen Cransien ja ja nee 

455 Wolter Wolthers nee nee nee 

461 Egbert Halbes nee ja nee 

462 Gosen Schaffer ja nee nee 

464 Johan Lulofs nee ja nee 

493 Hugo Nijeveen van ja nee nee 

502 Frederik Luitjes nee nee nee 

518 Johan Huninga nee ja nee 

539 Jan Sijsen van ja ja nee 

561 Jan Lubbers nee ja nee 

581 Hindrik Schonenborg nee nee nee 

622 Reiner Roelfs nee nee nee 
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Lodewijk Horenken (338) 

linkno voornaam achternaam Centraal Lokaal Familie 

7 Lubbert Berckhuis nee ja nee 

12 Wolter Clant nee ja nee 

21 Remt Mepsche de ja nee nee 

29 Scato Gockinga ja ja nee 

31 Wicher Frone nee nee nee 

163 Johan Coenders nee nee nee 

167 Johan Julsing ja nee nee 

170 Johan Abbring nee ja nee 

178 Berend Gruijs ja nee nee 

179 Hendrik Gockinga ja nee nee 

181 Sicco Horenken nee nee nee 

182 Samuel Emmius ja nee nee 

183 Tjaart Gerlacius ja nee nee 

194 Suffridus Sjoerdsema nee ja nee 

195 Albert Tjassens nee ja nee 

200 Pieter Hoijsema nee ja nee 

216 Ludolf Coenders ja nee nee 

219 Rudolf Christofori nee ja nee 

220 Sicco Eijssinge nee nee nee 

221 Roelf Helperichs Rosing nee ja nee 

222 Lucas Harkens nee nee nee 

223 Lodewijk Sijpers nee ja nee 

239 Jacob Munninge nee ja nee 

240 Warmolt Accama ja nee nee 

241 Johan Verrucius ja nee nee 

244 Jan Hindrik Benninck nee nee nee 

245 Hindrik Arents Bitter nee ja nee 

256 Warmelt Roelfs nee ja nee 

269 Abram Werumeus nee nee nee 

336 Frans Folckers nee ja nee 

338 Lodewijk Horenken nee nee ZELF 

400 Sicco Eeck ja nee nee 

450 Arent Nijeveen van ja nee nee 
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451 Theodorus Pott nee ja nee 

458 Egbert Lingen van nee ja nee 

532 Luitjen Bensink nee nee nee 
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Geert Horenken (346) 

linkno voornaam achternaam Centraal Lokaal Familie 

6 Johan Meijnts ja nee nee 

7 Lubbert Berckhuis nee ja nee 

139 Geert Berge ten nee nee nee 

162 Johan Julsing ja ja nee 

165 Johan Isebrandts ja ja nee 

166 Allard Aldringa nee nee nee 

170 Johan Abbring nee ja nee 

192 Daniel Alberti ja nee nee 

195 Albert Tjassens nee ja nee 

200 Pieter Hoijsema nee ja nee 

202 Tamme Gijsberts nee nee nee 

207 Petrus Tettema ja ja nee 

210 Frederik Blauw nee nee nee 

214 Hindrik Werumeus ja ja nee 

219 Rudolf Christofori nee ja nee 

221 
Roelf 
Helperichs Rosing nee ja nee 

225 Geert Horenken ja nee ja 

234 Harm Sijgers ja nee nee 

240 Warmolt Accama ja nee nee 

241 Johan Verrucius ja nee nee 

249 Abram Wichers nee ja nee 

250 Otto Engelbert nee nee nee 

256 Warmelt Roelfs nee ja nee 

259 Willem Drewes nee ja nee 

264 Geert Sijgers nee ja nee 

267 Evert Janssen Bijenkorf nee ja nee 

272 Joachim Canter nee nee nee 

274 Regnerus Tjarda ja ja nee 

318 Hindrik Emmelcamp nee nee nee 

336 Frans Folckers nee ja nee 

346 Geert Horenken nee nee ZELF 

370 Johan Lubbers ja nee nee 
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372 Geert Gruijs nee ja nee 

382 Jan Mestering nee ja nee 

393 Egbert Schuiring nee ja nee 

400 Sicco Eeck ja nee nee 

415 Lucas Hijlken nee nee nee 

430 Tobias Iddekinge ja ja nee 

431 Sijger Sijgers ja nee nee 

450 Arent Nijeveen van ja nee nee 

477 Niclaas Busch nee ja nee 

494 Reiner Eijssinge nee ja nee 

504 Gerhard Buining ja nee nee 

515 Johan Celos ja ja nee 

523 Thije Heeck van nee ja nee 

532 Luitjen Bensink nee nee nee 

544 Matthias Heeck van nee ja nee 

545 Wicher Rotgers nee nee nee 

558 Rudolf Schuiring nee ja nee 

571 Pieter Bronnens nee ja nee 

574 Jacob Sijgers nee ja nee 

582 Aiold Hommens nee ja nee 

585 Heinsius Coevorden nee ja nee 

586 Johan Sass nee ja nee 

598 Johan Schuilenborg ja ja nee 

600 Warner Ottens nee nee nee 

603 Lambert Muntinge nee ja nee 

605 Johan Barnda nee ja nee 

606 Antonius Gerlacius nee ja nee 

608 Albert Roelfs nee nee nee 

616 Hillebrand Coenders nee nee nee 
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Geert Horenken (225) 

linkno voornaam achternaam Centraal Lokaal Familie 

6 Johan Meijnts ja nee nee 

7 Lubbert Berckhuis nee ja nee 

12 Wolter Clant nee ja nee 

19 Haijko Haijkens ja ja nee 

21 Remt Mepsche de nee nee nee 

29 Scato Gockinga ja ja nee 

31 Wicher Frone nee nee nee 

78 Johan Marees de ja ja nee 

139 Geert Berge ten nee nee nee 

162 Johan Julsing ja ja nee 

163 Johan Coenders nee nee nee 

165 Johan Isebrandts ja ja nee 

167 Johan Julsing ja nee nee 

170 Johan Abbring nee ja nee 

177 Andreas Ludolphi ja ja nee 

178 Berend Gruijs ja nee nee 

179 Hendrik Gockinga ja nee nee 

181 Sicco Horenken nee nee nee 

182 Samuel Emmius ja nee nee 

183 Tjaart Gerlacius ja nee nee 

190 Johan Wichers ja nee nee 

192 Daniel Alberti ja nee nee 

194 Suffridus Sjoerdsema nee ja nee 

195 Albert Tjassens nee ja nee 

196 Coppen Embda de nee nee nee 

199 Johan Tjassens ja nee nee 

200 Pieter Hoijsema nee ja nee 

202 Tamme Gijsberts nee nee nee 

205 Johan Rengers nee nee nee 

206 Johan Gaijkinga nee nee nee 

207 Petrus Tettema ja ja nee 

210 Frederik Blauw nee nee nee 

214 Hindrik Werumeus ja ja nee 

216 Ludolf Coenders ja nee nee 
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219 Rudolf Christofori nee ja nee 

221 
Roelf 
Helperichs Rosing nee ja nee 

225 Geert Horenken ja nee ZELF 

234 Harm Sijgers ja nee nee 

239 Jacob Munninge nee ja nee 

240 Warmolt Accama ja nee nee 

241 Johan Verrucius ja nee nee 

249 Abram Wichers nee ja nee 

251 Hindrik Cluivinge ja nee nee 

256 Warmelt Roelfs nee ja nee 

259 Willem Drewes nee ja nee 

274 Regnerus Tjarda ja ja nee 

318 Hindrik Emmelcamp nee nee nee 

336 Frans Folckers nee ja nee 

346 Geert Horenken nee nee ja 

372 Geert Gruijs nee ja nee 

400 Sicco Eeck ja nee nee 

405 Johan Drewes ja ja nee 

430 Tobias Iddekinge ja ja nee 

431 Sijger Sijgers ja nee nee 

441 Adolf Louwens ja nee nee 

450 Arent Nijeveen van ja nee nee 

451 Theodorus Pott nee ja nee 

458 Egbert Lingen van nee ja nee 

471 Jacob Berckhuis nee ja nee 

477 Niclaas Busch nee ja nee 

504 Gerhard Buining ja nee nee 

515 Johan Celos ja ja nee 

532 Luitjen Bensink nee nee nee 

570 Folkert Folckers ja nee nee 

576 Hidde Mepsche de nee nee nee 

582 Aiold Hommens nee ja nee 

603 Lambert Muntinge nee ja nee 

606 Antonius Gerlacius nee ja nee 
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Egbert Horenken (425) 

linkno voornaam achternaam Centraal Lokaal Familie 

7 Lubbert Berckhuis nee ja nee 

12 Wolter Clant nee ja nee 

21 Remt Mepsche de ja nee nee 

27 Simen Wijchel nee nee nee 

29 Scato Gockinga ja ja nee 

163 Johan Coenders nee nee nee 

165 Johan Isebrandts ja ja nee 

177 Andreas Ludolphi ja ja nee 

178 Berend Gruijs ja nee nee 

179 Hendrik Gockinga ja nee nee 

181 Sicco Horenken nee nee nee 

182 Samuel Emmius ja nee nee 

183 Tjaart Gerlacius ja nee nee 

189 Jacob Swartte ja nee nee 

195 Albert Tjassens nee ja nee 

198 Johan Eeck ja nee nee 

200 Pieter Hoijsema nee ja nee 

213 Willem Julsing ja nee nee 

215 Remt Janszn Mepsche de nee nee nee 

216 Ludolf Coenders ja nee nee 

219 Rudolf Christofori nee ja nee 

220 Sicco Eijssinge nee nee nee 

221 
Roelf 
Helperichs Rosing nee ja nee 

223 Lodewijk Sijpers nee ja nee 

228 Reneke Busch nee nee nee 

236 Egbert Emmius ja nee nee 

239 Jacob Munninge nee ja nee 

240 Warmolt Accama ja nee nee 

241 Johan Verrucius ja nee nee 

243 Roelf Sickinge ja nee nee 

245 Hindrik Arents Bitter nee ja nee 

256 Warmelt Roelfs nee ja nee 
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269 Abram Werumeus nee nee nee 

270 Willem Hammink nee nee nee 

275 Hindrik Muntinge nee ja nee 

301 Adolf Frederik Scherff ja nee nee 

309 Andreas Sibenius nee nee nee 

336 Frans Folckers nee ja nee 

372 Geert Gruijs nee ja nee 

373 Geert Gruijs ja nee nee 

384 Joachim Sijgers nee nee nee 

389 Simon Janssen nee nee nee 

394 Georg Kemmerer nee ja nee 

405 Johan Drewes ja ja nee 

423 Abraham Barlinkhof nee ja nee 

424 Jan Jansen Frone nee ja nee 

425 Egbert Horenken ja nee ZELF 

448 Niclaas Borck van ja nee nee 

450 Arent Nijeveen van ja nee nee 

451 Theodorus Pott nee ja nee 

455 Wolter Wolthers nee nee nee 

458 Egbert Lingen van nee ja nee 

465 Hindrik Laar van't nee ja nee 

467 Hero Idema nee ja nee 

469 Jan Geerts Wildervank nee nee nee 

480 Warner Emmen nee nee nee 

483 Harm Schultens nee nee nee 

488 Gerhard Mepsche de ja nee nee 

489 Menso Alting nee nee nee 

491 Franciscus Junius ja nee nee 

541 Menso Alting ja nee nee 
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Lambert Horenken (302) 

linkno voornaam achternaam Centraal Lokaal Familie 

5 Jan Harms nee nee nee 

59 Johan Drewes nee ja nee 

87 Hindrik Muntinge nee ja nee 

89 Geert Gruijs nee nee nee 

125 Johan Wifferinge nee nee nee 

279 Joachim Alting ja nee nee 

282 Roelf Gruijs ja nee nee 

283 Roelof Battink ja nee nee 

284 Gosen Luinge nee nee nee 

286 Eggerik Eggens nee nee nee 

287 Petrus Cornelius nee nee nee 

288 Govert Everts nee nee nee 

289 Frederik Coijter ja ja nee 

290 Johan Noordhoorn van nee nee nee 

294 Tamme Coenders nee nee nee 

302 Lambert Horenken nee nee ZELF 

303 Jurrien Vullen nee nee nee 

304 Melchior Wijpkes nee nee nee 

305 Roelf Sijmens nee ja nee 

306 Harm Noordhoorn van nee ja nee 

307 Arent Lankhorst nee nee nee 

308 Lambert Luinge nee nee nee 

310 Sijt Taken nee nee nee 

311 Jan Calmes nee nee nee 

312 Sjabbe Broijels ja ja nee 

313 Johan Crul nee ja nee 

314 Hindrik Ovinge nee ja nee 

315 Wolter Luitjes nee ja nee 

317 Engelbert Frone nee nee nee 

320 Jan Buirwinkel nee nee nee 

321 Reiner Frix nee ja nee 

322 Tonnis Buitink nee nee nee 

325 Sijmen Sijmens nee ja nee 
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337 Alma Eilard nee nee nee 

340 Joachim Canter ja ja nee 

342 Jan Wicheringe ja nee nee 

351 Frederik Coenders nee nee nee 

352 Jan Clant nee nee nee 

355 Roelf Wicheringe ja ja nee 

356 Lodewijk Schultens ja ja nee 

357 Abel Coenders ja nee nee 

358 Evert Asschendorp van nee nee nee 

359 Albert Jansen ja ja nee 

361 Anne Bauwens ja ja nee 

375 Joost Cleve ja nee nee 

383 Lodewijk Horenken nee ja nee 

397 Harm Wijffering nee nee nee 

412 Willem Barnda nee ja nee 

413 Pancratius Castricum ja nee nee 

414 Joost Valck ja ja nee 

416 Geert Horenken ja ja nee 

452 Hieronimus Isebrandts ja ja nee 

462 Gosen Schaffer ja nee nee 

561 Jan Lubbers nee ja nee 

614 Abel Coenders nee nee nee 

622 Reiner Roelfs nee nee nee 
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Sicco Horenken (181) 

linkno voornaam achternaam Centraal Lokaal Familie 

6 Johan Meijnts ja nee nee 

7 Lubbert Berckhuis nee ja nee 

11 
Hindrik 
Fickens Veldman nee ja nee 

12 Wolter Clant nee ja nee 

15 Johan Meijknegt nee nee nee 

16 Willem Tettema nee nee nee 

21 Remt Mepsche de ja nee nee 

25 Remb Iddekinge ja nee nee 

31 Wicher Frone nee nee nee 

42 Johan Sicman nee nee nee 

57 Hindrik Bothenius ja nee nee 

163 Johan Coenders nee nee nee 

167 Johan Julsing ja nee nee 

170 Johan Abbring nee ja nee 

177 Andreas Ludolphi ja ja nee 

178 Berend Gruijs ja nee nee 

179 Hendrik Gockinga ja nee nee 

181 Sicco Horenken nee nee ZELF 

182 Samuel Emmius ja nee nee 

183 Tjaart Gerlacius ja nee nee 

189 Jacob Swartte ja nee nee 

194 Suffridus Sjoerdsema nee ja nee 

195 Albert Tjassens nee ja nee 

196 Coppen Embda de nee nee nee 

198 Johan Eeck ja nee nee 

200 Pieter Hoijsema nee ja nee 

210 Frederik Blauw nee nee nee 

211 Simon Jans Kruisen nee ja nee 

213 Willem Julsing ja nee nee 

215 Remt Janszn Mepsche de nee nee nee 

216 Ludolf Coenders ja nee nee 

219 Rudolf Christofori nee ja nee 
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220 Sicco Eijssinge nee nee nee 

221 
Roelf 
Helperichs Rosing nee ja nee 

222 Lucas Harkens nee nee nee 

223 Lodewijk Sijpers nee ja nee 

225 Geert Horenken ja nee nee 

239 Jacob Munninge nee ja nee 

240 Warmolt Accama ja nee nee 

241 Johan Verrucius ja nee nee 

244 Jan Hindrik Benninck nee nee nee 

245 Hindrik Arents Bitter nee ja nee 

256 Warmelt Roelfs nee ja nee 

260 Rudolf Muller nee nee nee 

263 Crijn Jansen Crijns nee nee nee 

268 Georg Commenes nee ja nee 

269 Abram Werumeus nee nee nee 

270 Willem Hammink nee nee nee 

271 Barteld Fuist nee nee nee 

275 Hindrik Muntinge nee ja nee 

301 Adolf Frederik Scherff ja nee nee 

309 Andreas Sibenius nee nee nee 

319 Berent Rommers nee ja nee 

336 Frans Folckers nee ja nee 

338 Lodewijk Horenken nee nee nee 

373 Geert Gruijs ja nee nee 

384 Joachim Sijgers nee nee nee 

389 Simon Janssen nee nee nee 

392 Jacob Michiels nee ja nee 

394 Georg Kemmerer nee ja nee 

400 Sicco Eeck ja nee nee 

405 Johan Drewes ja ja nee 

423 Abraham Barlinkhof nee ja nee 

424 Jan Jansen Frone nee ja nee 

425 Egbert Horenken ja nee nee 

448 Niclaas Borck van ja nee nee 
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450 Arent Nijeveen van ja nee nee 

451 Theodorus Pott nee ja nee 

455 Wolter Wolthers nee nee nee 

458 Egbert Lingen van nee ja nee 

460 Simon Horenbeek van nee nee nee 

465 Hindrik Laar van't nee ja nee 

467 Hero Idema nee ja nee 

469 Jan Geerts Wildervank nee nee nee 

478 Otto Reinders nee ja nee 

480 Warner Emmen nee nee nee 

481 Joachiem Michiels nee nee nee 

483 Harm Schultens nee nee nee 

495 Johan Ridder nee ja nee 

497 Berend Celos nee nee nee 

519 Abram Huisman nee ja nee 

532 Luitjen Bensink nee nee nee 

534 Jacob Boekholt van nee nee nee 

535 Jan Brants nee nee nee 

539 Jan Sijsen van nee ja nee 

541 Menso Alting ja nee nee 

548 Pieter Pott ja ja nee 

549 Johan Swinderen van nee nee nee 

550 Berent Sijgers nee nee nee 

562 Lucas Alting ja nee nee 

563 Cornelis Tjassens nee nee nee 

565 Albert Fockema nee ja nee 
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Engelbert Frone (317) 

linkno voornaam achternaam Centraal Lokaal Familie 

5 Jan Harms nee nee nee 

59 Johan Drewes nee ja nee 

87 Hindrik Muntinge nee ja nee 

89 Geert Gruijs nee nee nee 

203 Egbert Lingen van nee nee nee 

262 Jan Hendriks nee ja nee 

302 Lambert Horenken nee nee nee 

303 Jurrien Vullen nee nee nee 

304 Melchior Wijpkes nee nee nee 

305 Roelf Sijmens nee ja nee 

306 Harm Noordhoorn van nee ja nee 

307 Arent Lankhorst nee nee nee 

308 Lambert Luinge nee nee nee 

310 Sijt Taken nee nee nee 

311 Jan Calmes nee nee nee 

312 Sjabbe Broijels ja ja nee 

313 Johan Crul nee ja nee 

314 Hindrik Ovinge nee ja nee 

315 Wolter Luitjes nee ja nee 

317 Engelbert Frone nee nee ZELF 

320 Jan Buirwinkel nee nee nee 

321 Reiner Frix nee ja nee 

322 Tonnis Buitink nee nee nee 

326 Jan Ottens nee ja nee 

340 Joachim Canter ja ja nee 

342 Jan Wicheringe ja nee nee 

343 Claes Borch ter nee nee nee 

344 Theso Wittink nee ja nee 

345 Willem Foutiens nee nee nee 

347 Roelf Isebrandts nee ja nee 

349 Christoffer Berents nee ja nee 

358 Evert Asschendorp van nee nee nee 

359 Albert Jansen ja ja nee 
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361 Anne Bauwens ja ja nee 

362 Arent Hagting nee nee nee 

363 Bend Wantscheer nee nee nee 

364 Geert Fockens nee nee nee 

365 Laurens Borcher nee nee nee 

366 Reiner Crabbe nee ja nee 

367 Willem Toutjes nee nee nee 

371 Jan Bontwerker nee ja nee 

377 Jan Varwer nee nee nee 

378 Jan Drent nee nee nee 

379 Jacob Willems nee ja nee 

380 Pieter Aapkens nee nee nee 

381 Claes Vinkers nee ja nee 

385 Sicco Eijssinge nee ja nee 

386 Gijso Eijlkens nee ja nee 

387 Coop Broijels nee ja nee 

388 Jan Bakker nee nee nee 

390 Gerrit Rijken nee nee nee 

391 Roelf Geerts nee ja nee 

392 Jacob Michiels nee ja nee 

396 Pieter Hendriks nee ja nee 

401 Menold Jansen nee ja nee 

402 Daniel Mees nee nee nee 

403 Jacob Jacobs nee ja nee 

406 Jurrien Coijter nee nee nee 

407 Roelf Ekenhorst nee nee nee 

408 Evert Sijmens nee nee nee 

411 Pieter Schatter nee nee nee 

412 Willem Barnda nee ja nee 

414 Joost Valck ja ja nee 

417 Harke Harkens nee nee nee 

420 Berent Sijgers nee ja nee 

421 Marten Hubbeldink nee ja nee 

422 Johan Cloot ja ja nee 

426 Geert Willems nee nee nee 
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427 Hindrik Grauwerts nee ja nee 

428 Jan Sijmens nee ja nee 

429 Harmen Borch ter nee ja nee 

436 Willem Geerts nee nee nee 

445 Luitjen Cransien ja ja nee 

468 Harm Frerix nee ja nee 

559 Roelf Bavink nee nee nee 

622 Reiner Roelfs nee nee nee 
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Berend Frone (438) 

linkno voornaam achternaam Centraal Lokaal Familie 

1 Albert Hooftman ja nee nee 

2 Gerhard Buining nee ja nee 

9 Hillebrand Entens nee nee nee 

22 Roelef Bavink nee ja nee 

82 Otto Valck nee ja nee 

161 Lucas Hulten van ja ja nee 

168 Pieter Eijssinge ja ja nee 

203 Egbert Lingen van nee nee nee 

259 Willem Drewes nee ja nee 

262 Jan Hendriks nee ja nee 

266 Albert Wijffering ja ja nee 

288 Govert Everts nee nee nee 

328 Roelf Isebrandts nee ja nee 

340 Joachim Canter ja ja nee 

344 Theso Wittink nee ja nee 

354 Joost Cleve van nee nee nee 

356 Lodewijk Schultens ja ja nee 

371 Jan Bontwerker nee ja nee 

379 Jacob Willems nee ja nee 

381 Claes Vinkers nee ja nee 

385 Sicco Eijssinge nee ja nee 

386 Gijso Eijlkens nee ja nee 

387 Coop Broijels nee ja nee 

388 Jan Bakker nee nee nee 

391 Roelf Geerts nee ja nee 

392 Jacob Michiels nee ja nee 

401 Menold Jansen nee ja nee 

402 Daniel Mees nee nee nee 

403 Jacob Jacobs nee ja nee 

406 Jurrien Coijter nee nee nee 

407 Roelf Ekenhorst nee nee nee 

409 Pieter Isebrandts nee nee nee 

412 Willem Barnda nee ja nee 
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414 Joost Valck ja ja nee 

415 Lucas Hijlken nee nee nee 

419 Harm Wittink nee nee nee 

420 Berent Sijgers nee ja nee 

421 Marten Hubbeldink nee ja nee 

422 Johan Cloot ja ja nee 

426 Geert Willems nee nee nee 

427 Hindrik Grauwerts nee ja nee 

428 Jan Sijmens nee ja nee 

429 Harmen Borch ter nee ja nee 

434 Geert Geerts nee ja nee 

435 Berend Barlinkhof nee nee nee 

436 Willem Geerts nee nee nee 

437 Haico Hoedenborgh nee nee nee 

438 Berend Frone nee ja ZELF 

445 Luitjen Cransien ja ja nee 

446 Reiner Alberda ja nee nee 

453 Luitjen Tonnis nee nee nee 

454 Jan Reiner Frix nee nee nee 

456 Geert Everts nee ja nee 

457 Hindrik Heinens ja ja nee 

459 Evert Lamberts nee ja nee 

461 Egbert Halbes nee ja nee 

463 Berend Julsing ja ja nee 

464 Johan Lulofs nee ja nee 

466 Luirt Wicheringe nee ja nee 

468 Harm Frerix nee ja nee 

470 Harm Cransien nee ja nee 

472 Derk Lubbers ja ja nee 

473 Lodewijk Sijmens nee ja nee 

474 Andreas Winsemius nee ja nee 

475 Geert Roelofs ja ja nee 

476 Pieter Folckers nee ja nee 

479 Hindrik Amsing nee ja nee 

482 Willem Cloot nee ja nee 
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490 Pieter Cransien nee nee nee 

492 Jacob Haijkens nee ja nee 

493 Hugo Nijeveen van ja nee nee 

494 Reiner Eijssinge nee ja nee 

498 Tjasso Tjassens nee ja nee 

499 Pompejus Gruijs nee ja nee 

502 Frederik Luitjes nee nee nee 

508 Gualtherus Schonenberg nee nee nee 

509 Hindrik Julsing nee ja nee 

513 Egge Phebens ja ja nee 

514 Johan Heeck van nee ja nee 

516 Jan Bastiaans nee nee nee 

517 Johan Hammink nee ja nee 

518 Johan Huninga nee ja nee 

524 Joost Polman ja ja nee 

525 Egbert Thomas nee ja nee 

540 Albertus Leo nee ja nee 

556 
Johannus 
Petri Vertier ja ja nee 

559 Roelf Bavink nee nee nee 

560 Hillebrand Gruijs ja ja nee 

567 Hindrik Heeck van ja ja nee 

581 Hindrik Schonenborg nee nee nee 
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Wicher Frone (31) 

linkno voornaam achternaam Centraal Lokaal Familie 

6 Johan Meijnts ja nee nee 

7 Lubbert Berckhuis nee ja nee 

12 Wolter Clant nee ja nee 

19 Haijko Haijkens ja ja nee 

21 Remt Mepsche de ja nee nee 

29 Scato Gockinga ja ja nee 

31 Wicher Frone nee nee ZELF 

162 Johan Julsing ja ja nee 

163 Johan Coenders nee nee nee 

165 Johan Isebrandts ja ja nee 

167 Johan Julsing ja nee nee 

170 Johan Abbring nee ja nee 

177 Andreas Ludolphi ja ja nee 

178 Berend Gruijs ja nee nee 

179 Hendrik Gockinga ja nee nee 

181 Sicco Horenken nee nee nee 

182 Samuel Emmius ja nee nee 

183 Tjaart Gerlacius ja nee nee 

194 Suffridus Sjoerdsema nee ja nee 

195 Albert Tjassens nee ja nee 

196 Coppen Embda de nee nee nee 

200 Pieter Hoijsema nee ja nee 

210 Frederik Blauw nee nee nee 

214 Hindrik Werumeus ja ja ja 

215 Remt Janszn Mepsche de nee nee nee 

216 Ludolf Coenders ja nee nee 

219 Rudolf Christofori nee ja nee 

220 Sicco Eijssinge nee nee nee 

221 
Roelf 
Helperichs Rosing nee ja nee 

222 Lucas Harkens nee nee nee 

223 Lodewijk Sijpers nee ja nee 

225 Geert Horenken ja nee nee 
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239 Jacob Munninge nee ja nee 

240 Warmolt Accama ja nee nee 

241 Johan Verrucius ja nee nee 

244 Jan Hindrik Benninck nee nee nee 

245 Hindrik Arents Bitter nee ja nee 

256 Warmelt Roelfs nee ja nee 

267 Evert Janssen Bijenkorf nee ja nee 

269 Abram Werumeus nee nee nee 

301 Adolf Frederik Scherff ja nee nee 

309 Andreas Sibenius nee nee nee 

319 Berent Rommers nee ja nee 

336 Frans Folckers nee ja nee 

338 Lodewijk Horenken nee nee nee 

372 Geert Gruijs nee ja nee 

393 Egbert Schuiring nee ja nee 

400 Sicco Eeck ja nee nee 

431 Sijger Sijgers ja nee nee 

450 Arent Nijeveen van ja nee nee 

451 Theodorus Pott nee ja nee 

458 Egbert Lingen van nee ja nee 

477 Niclaas Busch nee ja nee 

532 Luitjen Bensink nee nee nee 

603 Lambert Muntinge nee ja nee 

606 Antonius Gerlacius nee ja nee 
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Pieter Pott (548) 

linkno voornaam achternaam Centraal Lokaal Familie 

7 Lubbert Berckhuis nee ja nee 

8 Geert Coops nee ja nee 

11 
Hindrik 
Fickens Veldman nee ja nee 

15 Johan Meijknegt nee nee nee 

16 Willem Tettema nee nee nee 

17 Jacob Robers nee ja nee 

18 Geert Hindrik Berge ten nee nee nee 

20 Cebes Werumeus ja nee nee 

25 Remb Iddekinge ja nee nee 

29 Scato Gockinga ja ja nee 

32 Meinhard Lohman nee nee nee 

33 Johan Borck van ja nee nee 

34 Sicco Sibenius nee nee nee 

35 Pieter Coops nee ja nee 

37 Scato Gockinga ja nee nee 

42 Johan Sicman nee nee nee 

43 Bartold Canter nee nee nee 

44 Johan Edinck nee nee nee 

45 Albert Sijgers nee ja nee 

47 Andreas Hoving nee ja nee 

48 Johan Hoorn van ja ja nee 

49 Gerhard Wildervank nee ja nee 

54 Marcus Pels ja nee nee 

56 Adam Berckhuis ja nee nee 

57 Hindrik Bothenius ja nee nee 

60 Wilhelm Hora nee nee nee 

61 Geert Wedda nee ja nee 

69 Hindrik Pott nee ja nee 

72 Eijlco Tamminga ja nee nee 

74 Petrus Elema nee nee nee 

76 Wigbolt Gruijs nee nee nee 

84 Matthias Drewes ja nee nee 
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85 Johan Heeck van ja nee nee 

90 Pompejus Smith ja nee nee 

106 Cornelis Schaij ja nee nee 

138 Johan Meijnts nee nee nee 

143 Johan Tammen nee ja nee 

169 Wicher Wichers ja ja nee 

178 Berend Gruijs ja nee nee 

181 Sicco Horenken nee nee nee 

189 Jacob Swartte ja nee nee 

198 Johan Eeck ja nee nee 

209 Johan Sijgers ja nee nee 

214 Hindrik Werumeus ja ja nee 

221 
Roelf 
Helperichs Rosing nee ja nee 

223 Lodewijk Sijpers nee ja nee 

226 Reinolt Clinge nee nee nee 

228 Reneke Busch nee nee nee 

241 Johan Verrucius ja nee nee 

242 Tiddo Appius ja ja nee 

260 Rudolf Muller nee nee nee 

263 Crijn Jansen Crijns nee nee nee 

268 Georg Commenes nee ja nee 

269 Abram Werumeus nee nee nee 

270 Willem Hammink nee nee nee 

271 Barteld Fuist nee nee nee 

301 Adolf Frederik Scherff ja nee nee 

373 Geert Gruijs ja nee nee 

392 Jacob Michiels nee ja nee 

394 Georg Kemmerer nee ja nee 

423 Abraham Barlinkhof nee ja nee 

424 Jan Jansen Frone nee ja nee 

439 Hindrik Muntinge nee ja nee 

448 Niclaas Borck van ja nee nee 

455 Wolter Wolthers nee nee nee 

458 Egbert Lingen van nee ja nee 
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460 Simon Horenbeek van nee nee nee 

469 Jan Geerts Wildervank nee nee nee 

478 Otto Reinders nee ja nee 

481 Joachiem Michiels nee nee nee 

483 Harm Schultens nee nee nee 

495 Johan Ridder nee ja nee 

519 Abram Huisman nee ja nee 

534 Jacob Boekholt van nee nee nee 

535 Jan Brants nee nee nee 

539 Jan Sijsen van ja ja nee 

541 Menso Alting ja nee nee 

548 Pieter Pott ja ja ZELF 

549 Johan Swinderen van nee nee nee 

550 Berent Sijgers nee nee nee 

562 Lucas Alting ja nee nee 

563 Cornelis Tjassens nee nee nee 

565 Albert Fockema nee ja nee 
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Wicher Pott (117) 

linkno voornaam achternaam Centraal Lokaal Familie 

11 
Hindrik 
Fickens Veldman nee ja nee 

20 Cebes Werumeus ja nee nee 

25 Remb Iddekinge ja nee nee 

32 Meinhard Lohman nee nee nee 

48 Johan Hoorn van ja ja nee 

54 Marcus Pels ja nee nee 

56 Adam Berckhuis ja nee nee 

57 Hindrik Bothenius ja nee nee 

65 Haico Veenkamp de ja nee nee 

68 Joach Borgesius nee ja nee 

69 Hindrik Pott nee ja nee 

71 Harm Frederik Meijnardi nee ja nee 

72 Eijlco Tamminga ja nee nee 

73 Ludolph Ludolphi nee ja nee 

75 Willem Baurmester nee ja nee 

77 Matthias Junius nee nee nee 

79 Lambert Werumeus nee ja nee 

86 Rabberius Toppen nee nee nee 

88 Geert Uchtman nee ja nee 

90 Pompejus Smith ja nee nee 

91 Niclaes Buttinga nee nee nee 

92 Willem Borck van nee nee nee 

94 Johan Auwema nee nee nee 

95 Evert Bavink nee nee nee 

98 Albert Aldringa ja nee nee 

100 Berent Muntinge nee ja nee 

105 Niclaas Jullens nee ja nee 

106 Cornelis Schaij ja nee nee 

113 Hugo Nijeveen van ja ja nee 

114 Wigbolt Rosing nee ja nee 

115 Jan Hindrik Julsing ja ja nee 

116 Sicco Tammen nee ja nee 
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117 Wicher Pott ja nee ZELF 

118 Derk Bijmholt nee nee nee 

122 Pompejus Gruijs nee nee nee 

123 Harm Wolthers nee nee nee 

124 Rotger Rotgers nee nee nee 

128 Johan Vertier Stolts nee ja nee 

129 Matthias Haijkens nee nee nee 

130 Johan Basse nee nee nee 

131 Jacob Alting nee ja nee 

132 Sijger Cruidener nee ja nee 

134 Edzard Smith nee ja nee 

135 Dionysius Junius nee ja nee 

136 Gijsbert Borch ter Sijgers nee nee nee 

140 Daniel Tjassens nee nee nee 

158 Peter Berckhuis nee ja nee 

173 Johan Rotgers nee ja nee 

373 Geert Gruijs ja nee nee 

405 Johan Drewes ja ja nee 

455 Wolter Wolthers nee nee nee 

562 Lucas Alting ja nee nee 

565 Albert Fockema nee ja nee 
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Hindrik Pott (69) 

linkno voornaam achternaam Centraal Lokaal Familie 

7 Lubbert Berckhuis nee ja nee 

11 
Hindrik 
Fickens Veldman nee ja nee 

16 Willem Tettema nee nee nee 

20 Cebes Werumeus ja nee nee 

25 Remb Iddekinge ja nee nee 

32 Meinhard Lohman nee nee nee 

33 Johan Borck van ja nee nee 

34 Sicco Sibenius nee nee nee 

35 Pieter Coops nee ja nee 

36 Niclaas Benninck nee ja nee 

42 Johan Sicman nee nee nee 

43 Bartold Canter nee nee nee 

44 Johan Edinck nee nee nee 

45 Albert Sijgers nee ja nee 

47 Andreas Hoving nee ja nee 

48 Johan Hoorn van ja ja nee 

49 Gerhard Wildervank nee ja nee 

54 Marcus Pels ja nee nee 

56 Adam Berckhuis ja nee nee 

57 Hindrik Bothenius ja nee nee 

60 Wilhelm Hora nee nee nee 

61 Geert Wedda nee ja nee 

62 Reneke Busch nee nee nee 

65 Haico Veenkamp de ja nee nee 

66 Reiner Julsing nee nee nee 

67 Gerard Lingen van nee ja nee 

68 Joach Borgesius nee ja nee 

69 Hindrik Pott nee ja ZELF 

71 Harm Frederik Meijnardi nee ja nee 

72 Eijlco Tamminga ja nee nee 

74 Petrus Elema nee nee nee 

75 Willem Baurmester nee ja nee 



232 

76 Wigbolt Gruijs nee nee nee 

77 Matthias Junius nee nee nee 

79 Lambert Werumeus nee ja nee 

85 Johan Heeck van ja nee nee 

86 Rabberius Toppen nee nee nee 

88 Geert Uchtman nee ja nee 

90 Pompejus Smith ja nee nee 

91 Niclaes Buttinga nee nee nee 

92 Willem Borck van nee nee nee 

93 Johan Alsthorp nee nee nee 

94 Johan Auwema nee nee nee 

95 Evert Bavink nee nee nee 

98 Albert Aldringa ja nee nee 

99 Lodewijk Wijckel nee ja nee 

100 Berent Muntinge nee ja nee 

105 Niclaas Jullens nee ja nee 

113 Hugo Nijeveen van ja ja nee 

114 Wigbolt Rosing nee ja nee 

115 Jan Hindrik Julsing ja ja nee 

116 Sicco Tammen nee ja nee 

117 Wicher Pott ja nee nee 

118 Derk Bijmholt nee nee nee 

122 Pompejus Gruijs nee nee nee 

123 Harm Wolthers nee nee nee 

124 Rotger Rotgers nee nee nee 

128 Johan Vertier Stolts nee ja nee 

129 Matthias Haijkens nee nee nee 

130 Johan Basse nee nee nee 

131 Jacob Alting nee ja nee 

132 Sijger Cruidener nee ja nee 

134 Edzard Smith nee ja nee 

135 Dionysius Junius nee ja nee 

136 Gijsbert Borch ter Sijgers nee nee nee 

138 Johan Meijnts nee nee nee 

140 Daniel Tjassens nee nee nee 
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158 Peter Berckhuis nee ja nee 

169 Wicher Wichers ja ja nee 

173 Johan Rotgers nee ja nee 

209 Johan Sijgers ja nee nee 

221 
Roelf 
Helperichs Rosing nee ja nee 

236 Egbert Emmius ja nee nee 

242 Tiddo Appius ja nee nee 

268 Georg Commenes nee ja nee 

270 Willem Hammink nee nee nee 

271 Barteld Fuist nee nee nee 

301 Adolf Frederik Scherff ja nee nee 

373 Geert Gruijs ja nee nee 

439 Hindrik Muntinge nee ja nee 

455 Wolter Wolthers nee nee nee 

458 Egbert Lingen van nee ja nee 

469 Jan Geerts Wildervank nee nee nee 

478 Otto Reinders nee ja nee 

483 Harm Schultens nee nee nee 

495 Johan Ridder nee ja nee 

519 Abram Huisman nee ja nee 

535 Jan Brants nee nee nee 

539 Jan Sijsen van ja ja nee 

541 Menso Alting ja nee nee 

548 Pieter Pott ja ja nee 

550 Berent Sijgers nee nee nee 

562 Lucas Alting ja nee nee 

563 Cornelis Tjassens nee nee nee 

565 Albert Fockema nee ja nee 

617 Jacob Tjassens nee nee nee 

620 Johan Haijkens nee ja nee 
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Theodorus Pott (451) 

linkno voornaam achternaam Centraal Lokaal Familie 

6 Johan Meijnts ja nee nee 

7 Lubbert Berckhuis nee ja nee 

12 Wolter Clant nee ja nee 

21 Remt Mepsche de ja nee nee 

29 Scato Gockinga ja ja nee 

31 Wicher Frone nee nee nee 

163 Johan Coenders nee nee nee 

165 Johan Isebrandts ja ja nee 

167 Johan Julsing ja nee nee 

170 Johan Abbring nee ja nee 

177 Andreas Ludolphi ja ja nee 

178 Berend Gruijs ja nee nee 

179 Hendrik Gockinga ja nee nee 

181 Sicco Horenken nee nee nee 

182 Samuel Emmius ja nee nee 

183 Tjaart Gerlacius ja nee nee 

189 Jacob Swartte ja nee nee 

194 Suffridus Sjoerdsema nee ja nee 

195 Albert Tjassens nee ja nee 

196 Coppen Embda de nee nee nee 

198 Johan Eeck ja nee nee 

200 Pieter Hoijsema nee ja nee 

211 Simon Jans Kruisen nee ja nee 

213 Willem Julsing ja nee nee 

215 Remt Janszn Mepsche de nee nee nee 

216 Ludolf Coenders ja nee nee 

219 Rudolf Christofori nee ja nee 

220 Sicco Eijssinge nee nee nee 

221 
Roelf 
Helperichs Rosing nee ja nee 

222 Lucas Harkens nee nee nee 

223 Lodewijk Sijpers nee ja nee 

225 Geert Horenken ja nee nee 
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239 Jacob Munninge nee ja nee 

240 Warmolt Accama ja nee nee 

241 Johan Verrucius ja nee nee 

244 Jan Hindrik Benninck nee nee nee 

245 Hindrik Arents Bitter nee ja nee 

256 Warmelt Roelfs nee ja nee 

263 Crijn Jansen Crijns nee nee nee 

269 Abram Werumeus nee nee nee 

275 Hindrik Muntinge nee ja nee 

301 Adolf Frederik Scherff ja nee nee 

309 Andreas Sibenius nee nee nee 

319 Berent Rommers nee ja nee 

336 Frans Folckers nee ja nee 

338 Lodewijk Horenken nee nee nee 

372 Geert Gruijs nee ja nee 

384 Joachim Sijgers nee nee nee 

389 Simon Janssen nee nee nee 

394 Georg Kemmerer nee ja nee 

400 Sicco Eeck ja nee nee 

405 Johan Drewes ja ja nee 

423 Abraham Barlinkhof nee ja nee 

424 Jan Jansen Frone nee ja nee 

425 Egbert Horenken ja nee nee 

448 Niclaas Borck van ja nee nee 

450 Arent Nijeveen van ja nee nee 

451 Theodorus Pott nee nee ZELF 

455 Wolter Wolthers nee nee nee 

458 Egbert Lingen van nee ja nee 

460 Simon Horenbeek van nee nee nee 

478 Otto Reinders nee ja nee 

532 Luitjen Bensink nee nee nee 
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Willem Tettema (16) 

linkno voornaam achternaam Centraal Lokaal Familie 

7 Lubbert Berckhuis nee ja nee 

11 
Hindrik 
Fickens Veldman nee ja nee 

15 Johan Meijknegt nee nee nee 

16 Willem Tettema nee nee ZELF 

20 Cebes Werumeus ja nee nee 

25 Remb Iddekinge ja nee nee 

32 Meinhard Lohman nee nee nee 

33 Johan Borck van ja nee nee 

34 Sicco Sibenius nee nee nee 

42 Johan Sicman nee nee nee 

43 Bartold Canter nee nee nee 

44 Johan Edinck nee nee nee 

45 Albert Sijgers nee ja nee 

47 Andreas Hoving nee ja nee 

48 Johan Hoorn van ja ja nee 

49 Gerhard Wildervank nee ja nee 

56 Adam Berckhuis ja nee nee 

57 Hindrik Bothenius ja nee nee 

60 Wilhelm Hora nee nee nee 

61 Geert Wedda nee ja nee 

69 Hindrik Pott nee ja nee 

138 Johan Meijnts nee nee nee 

181 Sicco Horenken nee nee nee 

209 Johan Sijgers ja nee nee 

221 
Roelf 
Helperichs Rosing nee ja nee 

223 Lodewijk Sijpers nee ja nee 

242 Tiddo Appius ja ja nee 

260 Rudolf Muller nee nee nee 

268 Georg Commenes nee ja nee 

269 Abram Werumeus nee nee nee 

270 Willem Hammink nee nee nee 

271 Barteld Fuist nee nee nee 
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301 Adolf Frederik Scherff ja nee nee 

373 Geert Gruijs ja nee nee 

392 Jacob Michiels nee ja nee 

439 Hindrik Muntinge nee ja nee 

448 Niclaas Borck van ja nee nee 

455 Wolter Wolthers nee nee nee 

458 Egbert Lingen van nee ja nee 

469 Jan Geerts Wildervank nee nee nee 

478 Otto Reinders nee ja nee 

483 Harm Schultens nee nee nee 

495 Johan Ridder nee ja nee 

519 Abram Huisman nee ja nee 

535 Jan Brants nee nee nee 

539 Jan Sijsen van ja ja nee 

541 Menso Alting ja nee nee 

548 Pieter Pott ja ja nee 

550 Berent Sijgers nee nee nee 

562 Lucas Alting ja nee nee 

563 Cornelis Tjassens nee nee nee 

565 Albert Fockema nee ja nee 

619 Johan Steeman nee nee nee 
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Petrus Tettema (207) 

linkno voornaam achternaam Centraal Lokaal Familie 

6 Johan Meijnts ja nee nee 

7 Lubbert Berckhuis nee ja nee 

19 Haijko Haijkens ja ja nee 

22 Roelef Bavink nee ja nee 

139 Geert Berge ten nee nee nee 

162 Johan Julsing ja ja nee 

166 Allard Aldringa nee nee nee 

167 Johan Julsing ja nee nee 

170 Johan Abbring nee ja nee 

180 Hendrik Gockinga ja nee nee 

190 Johan Wichers ja nee nee 

201 Albert Siijgers ja nee nee 

207 Petrus Tettema ja ja ZELF 

214 Hindrik Werumeus ja ja nee 

216 Ludolf Coenders ja nee nee 

225 Geert Horenken ja nee nee 

249 Abram Wichers nee ja nee 

250 Otto Engelbert nee nee nee 

251 Hindrik Cluivinge ja nee nee 

259 Willem Drewes nee ja nee 

264 Geert Sijgers nee ja nee 

267 Evert Janssen Bijenkorf nee ja nee 

272 Joachim Canter nee nee nee 

274 Regnerus Tjarda ja ja nee 

318 Hindrik Emmelcamp nee nee nee 

346 Geert Horenken nee nee nee 

370 Johan Lubbers ja nee nee 

372 Geert Gruijs nee ja nee 

415 Lucas Hijlken nee nee nee 

430 Tobias Iddekinge ja ja nee 

431 Sijger Sijgers ja nee nee 

477 Niclaas Busch nee ja nee 

494 Reiner Eijssinge nee ja nee 
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504 Gerhard Buining ja nee nee 

515 Johan Celos ja ja nee 

522 Luitjen Westerwold nee ja nee 

523 Thije Heeck van nee ja nee 

532 Luitjen Bensink nee nee nee 

537 Lubbert Birza nee ja nee 

545 Wicher Rotgers nee nee nee 

551 Johan Horenken nee ja nee 

557 Harm Swartwold nee ja nee 

558 Rudolf Schuiring nee ja nee 

570 Folkert Folckers ja nee nee 

571 Pieter Bronnens nee ja nee 

574 Jacob Sijgers nee ja nee 

576 Hidde Mepsche de nee nee nee 

582 Aiold Hommens nee ja nee 

584 Johan Redeker nee nee nee 

585 Heinsius Coevorden nee ja nee 

586 Johan Sass nee ja nee 

592 Johan Robers nee ja nee 

595 Phillipus Solbach nee nee nee 

598 Johan Schuilenborg ja ja nee 

600 Warner Ottens nee nee nee 

601 Lucas Hulten van nee ja nee 

603 Lambert Muntinge nee ja nee 

605 Johan Barnda nee ja nee 

606 Antonius Gerlacius nee ja nee 

608 Albert Roelfs nee nee nee 

616 Hillebrand Coenders nee nee nee 
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Jan Janssen Trom (424) 

linkno voornaam achternaam Centraal Lokaal Familie 

7 Lubbert Berckhuis nee ja nee 

10 Jan Rotgers nee ja nee 

11 
Hindrik 
Fickens Veldman nee ja nee 

12 Wolter Clant nee ja nee 

15 Johan Meijknegt nee nee nee 

57 Hindrik Bothenius ja nee nee 

163 Johan Coenders nee nee nee 

178 Berend Gruijs ja nee nee 

179 Hendrik Gockinga ja nee nee 

181 Sicco Horenken nee nee nee 

189 Jacob Swartte ja nee nee 

195 Albert Tjassens nee ja nee 

198 Johan Eeck ja nee nee 

200 Pieter Hoijsema nee ja nee 

213 Willem Julsing ja nee nee 

215 Remt Janszn Mepsche de nee nee nee 

219 Rudolf Christofori nee ja nee 

220 Sicco Eijssinge nee nee nee 

221 
Roelf 
Helperichs Rosing nee ja nee 

223 Lodewijk Sijpers nee ja nee 

232 Fred Lubbers nee ja nee 

239 Jacob Munninge nee ja nee 

242 Tiddo Appius ja ja nee 

245 Hindrik Arents Bitter nee ja nee 

256 Warmelt Roelfs nee ja nee 

263 Crijn Jansen Crijns nee nee nee 

268 Georg Commenes nee ja nee 

269 Abram Werumeus nee nee nee 

270 Willem Hammink nee nee nee 

275 Hindrik Muntinge nee ja nee 

301 Adolf Frederik Scherff ja nee nee 

309 Andreas Sibenius nee nee nee 
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336 Frans Folckers nee ja nee 

373 Geert Gruijs ja nee nee 

384 Joachim Sijgers nee nee nee 

389 Simon Janssen nee nee nee 

394 Georg Kemmerer nee ja nee 

405 Johan Drewes ja ja nee 

423 Abraham Barlinkhof nee ja nee 

424 Jan Jansen Trom nee ja ZELF 

425 Egbert Horenken ja nee nee 

448 Niclaas Borck van ja nee nee 

451 Theodorus Pott nee ja nee 

455 Wolter Wolthers nee nee nee 

458 Egbert Lingen van nee ja nee 

460 Simon Horenbeek van nee nee nee 

465 Hindrik Laar van't nee ja nee 

467 Hero Idema nee ja nee 

469 Jan Geerts Wildervank nee nee nee 

478 Otto Reinders nee ja nee 

480 Warner Emmen nee nee nee 

481 Joachiem Michiels nee nee nee 

483 Harm Schultens nee nee nee 

495 Johan Ridder nee ja nee 

497 Berend Celos nee nee nee 

519 Abram Huisman nee ja nee 

534 Jacob Boekholt van nee nee nee 

535 Jan Brants nee nee nee 

539 Jan Sijsen van ja ja nee 

548 Pieter Pott ja ja nee 

549 Johan Swinderen van nee nee nee 

550 Berent Sijgers nee nee nee 

562 Lucas Alting ja nee nee 

563 Cornelis Tjassens nee nee nee 

565 Albert Fockema nee ja nee 
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Summary 
 

After the city of Groningen had become a part of the Dutch Republic (1594), the city 

experienced a process of elite formation and state building. This study examines this process 

within the political elite during the seventeenth century. It focusses  on family issues and 

investigates whether Groningen became a patrimonial state. This study also looks at elements 

of oligarchisering and aristocratisering which means  that governmental positions came into 

the hands of fewer and fewer families during the seventeenth century. I also examined the 

extent to which the broader citizenry remained involved in the governance of the city. The 

source material consisted of archival material from judicial archives, family archives and 

archives of the city council. This material was systematically analyzed by a quantitative 

analysis of the careers, a prosopographical investigation of members of the political elite and 

some relatives, and a network analysis of their relations. 

This process of elite formation and state building is investigated from a comparative 

perspective: ten persons  within the city government whose last name we meet quite often 

(Horenken) and  their relatives,  and ten persons whose last name is less common and their 

relatives (Frone/Pott/Tettema). These groups are referred to as city nobility (as in the case of 

Horenken) and city aristocracy (the families whose name appeared less often). Were these 

persons able to pass on social capital to their descendants? And how could they acquire and 

maintain a dominant position? Within the city nobility a majority of the persons examined 

had an ancestor in the city council and through this there was  some degree of continuity in 

holding a governmental position in these families. Within the  city aristocracy this was much 

less the case and a majority had no forefathers in the city government. Having a political 

family tradition was thus much more common among the city nobility. None of the people 

examined in this study, both within the city patricians and within the city nobility, was able 

to hold a position in the city council over more than three generations. The reason for this 

was mainly demographic: only a minority (one-half to one-third) of the children reached 

adulthood and because a family was only continued in the male line the surviving child had 

to be a boy. A striking conclusion from the network analysis is that at a specific time there 

were no close family members active in the political networks, which meant that no family 

members occupied a position on the same board at the same time. In that sense, there was no 

family government or patrimonial state. 

Regarding aristocratisering, oligarchisering and the theory that an entrepreneurial and 

commercial spirit in the seventeenth century gave way to a rentier mentality in the eighteenth 

century, it becomes clear that this was not the case for the city nobility. Already at the 

beginning of the seventeenth century members of the city nobility had stopped being 
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entrepreneurs. There is  no indication that the Horenkens were still brewers at the beginning 

of the period. At the early seventeenth century the Horenkens  lived off the proceeds of their 

properties and their investments in land. There was also a strong class-consciousness, as 

evidenced by the marriages with people from the same social class. It seems unlikely that 

their business activities overlapped with their own economic interests within the governing 

bodies. Because they did not have to spend their time on brewing, the city nobility had both 

the money and the time for their governmental activities,  which gave a boost to the 

bureaucracy. Compared to the city patricians members of the city nobility often had higher 

local and central positions. 

This was different in the case of the city patricians  (Frone / Pott / Tettema / Trom). They  

were still active as wine-merchant, cloth merchant, and brewer. The positions they held were 

diverse and they were more active in the specific local positions, but they moved on to 

positions as councillor and sometimes to federal positions. The circle in which they married 

was wider, but also city patricians married within their own social group. In the seventeenth 

century the city patricians also acquired a university education and developed a certain class-

consciousness. After finishing their university education, it seemed that they focused more 

on managerial and administrative functions and quit their entrepreneurial and trade activities. 

A university education thus was an incentive to withdraw from the entrepreneurial life. In 

that sense a university education constituted an element of bonding. 

The patrimonial state was less focused on men than the current literature suggests. Women 

had a prominent role in the management of financial assets, both within the city nobility and 

the city patricians. The money women brought in from their family was not in common 

possession and even after they married women themselves managed their  assets. It seems 

that  during their marriage women were responsible for the financial affairs of the family and 

that this was a part of their care for their offspring. In general, women were well educated, 

they could read, write and count and were well versed in the financial world of that time. It 

is not clear how the women acquired this knowledge, but it is likely that they passed it on to 

their daughters. Not only the wifes of the city nobility and city patricians had this task, 

archival records show that women in a wide section of the population were involved in the 

financial management of the household. 

The network analysis offers us a picture of a dense network. This corresponds to the image 

of a lively civic culture and a broad involvement in administrative and social organizations. 

One was related to a third to a half of the other members within the ten years network and 

one had connections with 50 to 75 people within the administrative network. In the course of 

the century the network slightly becomes less dense because the administrative apparatus 

expanded and more people were needed to fill these positions. These persons had access to a 

relatively smaller part of the network, so that density decreased in the network. This study 
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also investigated the relationship between family relationships and the number of direct 

connections of a person (degree). People with a last name that occurred more frequently had 

a slightly higher degree in the network. This is consistent with the analysis of the careers 

which showed that people with a last name that occurs more frequently had a slightly higher 

chance to move on to higher positions like councillor. About 10% of the actors had both a 

local and a central position and connected the local and central level. These individuals are 

referred to as social brokers. The civic culture was strong: almost half of the people from 

these networks had a specific local function. 

Based on this research, the following picture of the involvement of elites in the integration 

of the city of Groningen in the Republic can be outlined: after the military victory of the 

armies of Maurits and Willem Lodewijk in 1594 further integration had to be realized. In the 

first years after the victory this was difficult because the urban institutions had problems with 

adjusting to the new patterns. Therefore there was no integration achieved and it was 

impossible to reach agreement on certain issues,  such as taxation. Local controversies, such 

as the jurisdiction of the Hoofdmannenkamer [Court of Justice] and the staple rights of the 

city of Groningen, continued to play an important role. The Estates General had to intervene 

by force of arms, as in 1600 when the armies of the Estates General again entered the city. 

State building from above was a first step towards integration, but did not lead to the further 

integration necessary for a stable state. 

The feeling of belonging to one and the same group, and thus a strong integration of the 

various levels of government, was more clearly realized by state building from below. Trust 

was important for the continuing integration and a new balance in a stable state. The old 

equilibrium was disturbed and to find a new balance rebellion and revolt were not only 

inevitable, but also necessary. In those clashes a vibrant political culture emerged and in the 

search of the different groups for their place in the new system a big administrative awareness 

appeared. During the seventeenth century, an adaptation of these institutions took place in 

the new context. This transformation went from  internal legitimation, with communication 

being primarily focused on their own circle (bonding), to external identification (bridging), 

with communication being directed outward. Within the new state old city institutions still 

had a familiar name, but not their familiar place - and as the position within the new system 

was less clear, the conflict intensified. 

During the seventeenth century the administrative and governmental positions were occupied 

by city nobility and city patricians. The city nobility had a long administrative tradition, more 

experience in government and a close connection to the Ommelanden by owning estates and 

by contracting marriages with the Ommelander nobility. The city nobility had easier access 

to the higher urban functions and held more positions at the central level. The city patricians 

had a closer connection to the guilds, the economic interests of the city and the broad 
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citizenry. The city nobility had easier access to higher and central functions, but acted less as 

social broker - a link between local communities and the central state; that role was more 

reserved for the city patricians. In this sense the city nobility was the political and 

administrative elite and the city patricians more the economic managerial elite. This confirms 

the ideas about the importance of cooperation between elites and central power, but it also 

adds a new dimension:  elite statebuilding is not only about the cooperation of elites with the 

central power (the city nobility with the representatives of the central government) but also 

about a broad co-operation  at the local level, involving relationships between the city 

nobility, city patricians and citizens. These relationships led to integration both within the 

local community and between the local community and the supra-local level and thus formed 

a key infrastructure for the prevention of (civil) war and achieving integration. 

This infrastructure rested on social capital. Family relationships were an important form of 

social capital, on which they prided themselves increasingly. It was also a fragile form of 

social capital, as a long and happy life was only for the few, resulting in families existing of 

constantly changing configurations. Transferring family fortune was thus not always 

possible. Another pillar of social capital was the civic culture, the urban community 

stemming from the Middle Ages as a landscape consisting of governmental and social 

institutions and urban privileges. The local mindset was an important starting point for 

citizens in the seventeenth century, sometimes even more important  than family 

relationships. This is evidenced by the fact that the prevention of the cumulation of family 

interests within urban positions was a high priority and measures were taken to prevent family 

members from sitting together in the same administrative agencies at the same time. Only 

men could have functions within the urban community, but the role of women was of great 

importance as well, for instance as administrator of the financial management of the family. 

These well-educated and independent women formed an important part of the social capital 

within the patrimonial state.  
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Bronnen en literatuur 

Bronnen 

Abrahami Trommii S. S. Theol. Doct. & V. D. M. Bevindingen van hem selven geduirende 

syn Levens-loop. Tot soo verre hy hadde opgetekent ende by een versamelt. Te Groningen, 

By Joh. Van Velsen, en de Weduwe van Joh. Barlinkhof 1720. UB Groningen 

Album Studiosorum Academiae Groninganae (1915) (verder: ASAG) 

GrA Inventaris van het familiearchief Gruijs (toegang 521): 

*Genealogische aantekeningen familie Gruijs 

*Genealogische aantekeningen familie Wicheringe 

*Huwelijkscontract van Wigbolt van Isselmuden en Aelheit Junius. 

*Huwelijkscontract van Wemele Horenken en Egbert Schaffer 

GrA Inventaris van archieven van leden van de familie Lewe en vele aanverwante geslachten 

(toegang 547): 

*Ruil tussen Geert Horenken en Evert Lewe.. 

*3 feb.1694Nalatenschapskwestie van Peternella Maria Lewe. 

*Kennisgeving van overlijden van Gesina Margaretha Horenken. 

*Verkoop aan Egbert Horenken 

*Overdracht aan Egbert Horenken 

*Kennisgeving van overlijden van Anna Sibilla Horenken. 

 

GrA Menkemaborg en Dijksterhuis (toegang 623,625) (verder MD1, MD2) : 

*Genealogische aantekeningen, Inventaris van de huisarchieven van Menkema en 

Dijksterhuis 

*Vrijwaring voor Egbert Horenken..., Eerste supplement op de inventaris van de 

huisarchieven van Menkema en Dijksterhuis  
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*Staatboek bijgehouden door Catharina Horenken-Van Isselmuiden als beheerster 

van haar eigen goederen en die van haar kinderen 1663-1704, Tweede supplement 

op de inventaris van de huisarchieven van Menkema en Dijksterhuis  

*Staatboek bijgehouden door Catharina Horenken-Van Isselmuiden als beheerster 

van de goederen van haar kinderen 1698-1710, Tweede supplement op de inventaris 

van de huisarchieven van Menkema en Dijksterhuis  

*Staatboek bijgehouden door Catharina Horenken-Van Isselmuiden als beheerster 

van haar eigen goederen, voortgezet door haar schoonzoon Reint Alberda 1695-

1723, Tweede supplement op de inventaris van de huisarchieven van Menkema en 

Dijksterhuis  

*Huwelijkscontract van Evert Joost Lewe en Elisabeth Tamminga, d.d. 9 mei 1673, 

Inventaris van de huisarchieven van Menkema en Dijksterhuis (toeg.nr. 623) inv.nr. 

311 (RAG). 

*Huwelijkscontract van Feijo Sickinghe en Elisabeth Tamminga, d.d. 2 sep. 1680, 

Inventaris van de huisarchieven van Menkema en Dijksterhuis (toeg.nr. 623) 

inv.nr.313 (RAG). 

*Huwelijkscontract van Gerhard Horenken en Bouwina Clant, d.d. 13 nov. 1685, 

Inventaris van de huisarchieven van Menkema en Dijksterhuis (toeg.nr. 623) inv.nr. 

316 (RAG). 

*Huwelijkscontract van Gerhard Horenken en Peternella Maria Lewe, d.d. 26 dec. 

1690, Inventaris van de huisarchieven van Menkema en Dijksterhuis (toeg.nr. 623) 

inv.nr. 319 (RAG). 

*Huwelijkscontract van Willem Alberda en Margaretha Josina Horenken, d.d. 20 

nov. 1703, Inventaris van de huisarchieven van Menkema en Dijksterhuis. Nadere 

bepalingen bij het huwelijkscontract. 

 *Genealogische aantekeningen Rengers-Manninga, Inventaris van de 

huisarchieven van Menkema en Dijksterhuis (toeg.nr. 623) inv.nr. 1368 (RAG). 

*Reisbeschrijving..., Inventaris van de huisarchieven van Menkema en Dijksterhuis  

*Huwelijkscontract van G.Horenken en Beele Manningha 

*Huwelijkscontract van Mello Alberda en Susanna Tamminga 
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*Huwelijkscontract van Daniel d'Hertoghe en Cecilia Elisabeth Tamminga. 

*Huwelijkscontract van Bernhard Johan van Prott en Cecilia Elisabeth Tamminga. 

Nadere aanvullingen op het huwelijkscontract  

*Huwelijkscontract van Clara Alberda en Coppen Jarges d.d. 4 apr. 1702 

*Testament van Egbert en Sijbilla Horenke 

*Nalatenschap van Gerhard Horenken aan...,  

*Nadere regeling van de nalatenschap van Gerhard Horenken.. 

*Nalatenschap van Johan Horenken... 

 *Nalatenschap van Anna Clant 

*Verkoop verleden voor Wilhelm van Mathenes door Maria Mathenes aan Gerhardt 

Horenken en Beele Manninga 

*Genealogische aantekeningen HorenkenGenealogische aantekeningen Horenken 

*Nalatenschap van Onno Tamminga en Elisabeth Rengers 

GrA Toegang 835, Handschriften in folio Register Feith 1003-1984, inv.nr. 190a1, 

Regeringsboek van Stad en Lande. Lijst van de ambtenaren van de stad Groningen van 1578-

1783 en die van de Ommelanden en provincie van 1595-1783).(verder Reg.lijst 190a) 

GrA Toegang 1325, Archivalia van de stad Groningen betreffende de gilden 1317-1883 inv. 

nr. 82,83,84 Brouwersgilde. inv. nr. 30, Kooplieden- of kremersgilde. 

GrA Toegang 1517, Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente te Groningen 1594-1660, 

inv.nr.329. (verder: LR.Hv.gm). 

GrA Toegang 1534, Huwelijks contracten, testamenten en boedelscheidingen 1601-1811, 

inv. nrs 3483-3934, (verder: RAIIIij) 

GrA Toegang 1534, Akten betreffende onroerend goed (vooral koop en verkoop) 1613-1811, 

inv. nrs 3935-4162, (verder: RAIIIx) 

GrA Toegang 1534, Legaatboeken, 1604-1807  (verder: RAIIIcc) 

GrA Toegang 1605, Archief Stadsbestuur van Groningen 1594-1815, inv. nr 317r-1 Protocol 

der Stadts Secrete Saecken. (verder secrete resoluties) 
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GrA Oud Archief van de gemeente Groningen, Toegang 1605, inv.nr. 314r 

Stadsresoluties.(verder: Stadsresoluties) 

GrA Toegang 2241, Losse stukken Register Feith, meest charters, 1246-1864  

GrA , Toegang 1 Inventarisnummer 2238 Archief van de Staten van Stad en Lande, Staatboek 

van ontvangsten wegens de gedwongen lening van de 100e penning volgens de ordonnantie 

van 9 mei 1672, inventarisnummer 2238, 1672. 

Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) Inventaris archief kasteel Baarlo, 

Huwelijksvoorwaarden tussen Lodewijk Hoornken en Hille Wifringe (inv. nr. 299) 

Sir Wiliam Temple, Observations upon the United Provinces of the Netherlands (1678) 7th 

edition (London, 1705) 

https://books.google.nl/books?id=Y4o6AAAAcAAJ&pg=PP11&lpg=PP11&dq=The+Unit

ed+Provinces+are+the+envy+of&source=bl&ots=k6yQmdIopD&sig=CWqMbbWRiENIS

US5vhz3a5Xxdco&hl=nl&sa=X&ei=wDy6VJrrMsL87AaMz4EQ&ved=0CDkQ6AEwAw

#v=onepage&q=The%20United%20Provinces%20are%20the%20envy%20of&f=false (17-

1-2015) 

Plakkaat van Verlatinghe 26 juli 1581 

http://www.let.rug.nl/usa/documents/before-1600/plakkaat-van-verlatinghe-1581-july-

26.php 

https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/verlating.html 
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