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OVERZICHT

VA N D E A F B E E L D I N G E N

1.

ONDERZOEKSGEBIED, HISTORIOGRAFIE, METHODE EN BRONNEN

1.

O. Eerelman, schets van een van de buffetten van Hotel Willems in de Herestraat te Groningen, ongedateerd,
huidige verblijfplaats onbekend, foto collectie Groninger Archieven.
Restant van schoorsteenbetimmering uit vermoedelijk eerste kwart achttiende eeuw, teruggevonden achter de
laat-achttiende-eeuwse schoorsteenbetimmering in de grote voorkamer van het Hinckaertshuis in de Oude Kijk
in’t Jatstraat in Groningen, foto collectie ir. L.W. Barneveld.
Hergebruikt plankje met zeventiende-eeuwse decoratie, foto collectie ir. L.W. Barneveld.
Detail van de wanddecoratie in de voorkamer op de verdieping van het huis Poelestraat 30 in Groningen, vermoedelijk zestiende eeuw, foto Taco Tel.
Wanddecoratie in de zaal van het Hinckaertshuis in de Oude Kijk in’t Jatstraat in Groningen, zeventiende
eeuw?, foto collectie ir. L.W. Barneveld.
C.H. Peters, reconstructietekening van een zestiende-eeuwse schouw, ca. 1900, Groninger Archieven, collectie
Peters, foto collectie Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.

2.

3.
4.
5.
6.

2.

AMBACHTSLIEDEN

7.

Snijwerk in draperievorm uit een onbekend huis in Groningen, tweede kwart achttiende eeuw, collectie Groninger Museum, zonder inventarisnummer, foto John Stoel.

3.

OPDRACHTGEVERS

8.
9.

Schoorsteen in de gele kelderkamer van de Menkemaborg in Uithuizen, ca. 1705, foto Johan de Haan.
Hertekop van stuc in de gang van het huis Vismarkt 56 in Groningen, door J.B. Logeman, 1782-1783, foto
Johan de Haan.

4.

1600-1650

10.
11.

De voorkamer van boerderij De Kruisstee in Usquert, uit: Vriend 1950, plaat 66, afb. 127.
Hendrik Nijtrink en/of Rijke Remmers, ontwerp voor trijsoer als nieuwe kistenmakersproef, 1610, Groninger
Archieven, Oud-archief der gemeente Groningen Archivalia van de stad betrekking hebbende op de gilden,
inv. 48.
Kast met deurpanelen van het Bremer type, ca. 1640-1650, particuliere collectie, foto Johan de Haan.
Deel van de wandbetimmering in het bovenste deel van de Güldenkammer in het stadhuis van Bremen, jaren
twintig van de zeventiende eeuw, uit: Kreisel 1960.

12.
13.
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17.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Plattegrond van de begane grond van Poelestraat 10 in Groningen, naar een blauwdruk bij een verbouwingsaanvraag uit ca. 1910, foto Groninger Archieven.
Schets van de indeling van de begane grond van een dwarshuis aan het Lopende Diep in Groningen, tekening Johan de Haan.
Schets van de indeling van de begane grond van een dwarshuis aan het huidige Guyotplein in Groningen,
reconstructie situatie 1627, reconstructie op basis van Van der Hoeve en Van Loenen 1998, tekening Johan de
Haan.
J.H. Kiewiet de Jonge, Trap in het Bontehuis aan de Vismarkt in Groningen, olieverf op doek, huidige verblijfplaats onbekend, foto collectie Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.
Spiltrap in de borg Rusthoven bij Wirdum, zeventiende eeuw, foto Johan de Haan.
Schets van de indeling van een woonstalhuis in de zeventiende eeuw, tekening Johan de Haan, gebaseerd op:
Havik 1988.
Schets van de indeling van de begane grond van de borg Piloersema bij Den Ham, reconstructie situatie
1633, tekening Johan de Haan.
Schets van de indeling van de begane grond van de borg Froma bij Wirdum, reconstructie situatie ca. 1633,
reconstructie op basis van Brouwer 1998, tekening Johan de Haan.
Schets van de begane grond en de eerste verdieping van de borg Ewsum bij Middelstum, schets door Ubel
Wierda, 1899.
Eikenhouten deur, herkomst onbekend, ca. 1610-1650, collectie Groninger Museum, inv, nr. yyyy.0032,
foto Johan de Haan.
Eikenhouten deur uit het huis Oude Boteringestraat 72 in Groningen, ca. 1650, collectie Stichting Monument en Materiaal, foto collectie Stichting Monument en Materiaal.
Eikenhouten deur, herkomst onbekend, ca. 1610-1650, collectie Groninger Museum, inv, nr. yyyy.0033,
foto Johan de Haan.
Eikenhouten deuromlijsting in Oude Boteringestraat 36-38 in Groningen, ca.1610-1630, foto Johan de Haan.
Eikenhouten deur, afkomstig uit een huis in de Oude Kijk in’t Jatstraat in Groningen, ca. 1650, collectie
Groninger Museum, inv. nr. 0000.2266, foto John Stoel.
Eikenhouten deurkozijn, afkomstig uit een huis in de Oude Kijk in’t Jatstraat in Groningen, ca. 1650,
particuliere collectie, foto John Stoel.
Tegels met afbeeldingen van bloemen, onderdeel van de plint van de voorkamer van een boerderij bij Baﬂo,
eerste kwart zeventiende eeuw, particuliere collectie, foto Johan de Haan.
Sleutelstuk in een boerderij aan de Paddepoelsterweg in Adorp, foto collectie Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.
Sleutelstuk uit het Hinckaertshuis aan de Oude Kijk in’t Jatstraat in Groningen, eerste helft zeventiende
eeuw, foto collectie ir. L.W. Barneveld.
Sleutelstuk in het huis Grote Kromme Elleboog 8 in Groningen, eerste helft zeventiende eeuw, foto Taco Tel.
Beschilderde balkenzoldering in de voorkamer op de eerste verdieping van Oude Boteringestraat 36-38 in
Groningen, ca.1610-1630, foto Taco Tel.
Beschilderde balk in Poelestraat 30 in Groningen, tweede helft zestiende eeuw of eerste kwart zeventiende
eeuw, foto Taco Tel.
Restanten van vloerdelen met balkvakschildering uit het huis Oude Boteringestraat 10, tweede helft zestiende eeuw of eerste kwart zeventiende eeuw, foto collectie Stichting Monument en Materiaal.
Aftekening van een balkvakschildering in het Hinckaertshuis aan de Oude Kijk in’t Jatstraat in Groningen,
eerste helft zeventiende eeuw, foto collectie ir. L.W. Barneveld.

O V E R Z I C H T VA N D E A F B E E L D I N G E N

84
85

85
92
92
95
98
98
100
106
107
107
108
109
110
115
116
117
117
291
119
119
120

XVI I
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.

48.
49.
50.

51.

52.

Restant van een balkvakschildering uit het huis Oude Boteringestraat 10 in Groningen, vermoedelijk eerste helft
zeventiende eeuw, foto collectie Stichting Monument en Materiaal.
Restanten stucwerk op een balk in het voormalig stadhouderlijk logement aan het Martinikerkhof in Groningen, mogelijk zeventiende eeuw, foto van onbekende herkomst, reproductie Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.
Vloer van gele en groene plavuizen in de kelder van het huis Marktstraat 19 in Groningen, ca. 1640, foto Johan
de Haan.
De voorkamer van een boerderij in Groot Maarslag, met zandstenen schouwpartij gedateerd 1597, foto collectie
Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.
Zandstenen schouwlatei met weggehakte datering, vermoedelijk 1632, afkomstig uit een boerderij bij Westerwijtwerd (zie ook afbeelding 6), collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2603, foto John Stoel.
Zandstenen latei, gedateerd 1605, voorzien van de wapens Sickinghe en Jongema, collectie Groninger Museum,
inv. nr. 0000.0303, foto John Stoel.
Zandstenen schoorsteenbeeld bij de borg Piloersema bij Den Ham, mogelijk 1633 (bouwjaar van de borg), foto
Johan de Haan.
Terracotta schoorsteenbeeld, herkomst onbekend, vermoedelijk eerste helft zeventiende eeuw, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.0026, foto John Stoel.
Zandstenen schoorsteenbeelden, volgens overlevering afkomstig uit het oude stadhuis van de stad Groningen,
ca. 1620-1640, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2057, foto J.G. Kramer, collectie Groninger
Archieven.
Haardsteentje van hardbakkend aardewerk, met datering 1608, eerste kwart zeventiende eeuw, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.0393, foto Johan de Haan.
Haardplaat van gietijzer met dubbele adelaar in rolwerkcartouche en wapenhouders in de vorm van een man
en een vrouw, afkomstig uit Herestraat 79-81 in Groningen, collectie Groninger Museum, inv. nr. 1938.1020,
foto John Stoel.
Eikenhouten tweedeurskast uit bezit van de Ommelander regering, waarschijnlijk 1634 of 1651, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.1269, foto John Stoel.
Eikenhouten tweedeurskast (toogkast) met op het fries de wapens van Gerardus Horenken en Bela tho Nansum,
waarschijnlijk vóór 1633, collectie Groninger Museum, inv. nr. 1943.0607, foto John Stoel.
Spaanse stoel van eikenhout met leren bekleding, gevonden in de kerk van Pieterburen, waarschijnlijk tweede of
derde kwart van de zeventiende eeuw, eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken, in bruikleen aan de
Menkemaborg, Uithuizen, foto John Stoel.
Hendrik Nijtrink en/of Rijke Remmers, ontwerp voor een tafel als nieuwe kistenmakersproef, 1610, Groninger
Archieven, Oud-archief der gemeente Groningen Archivalia van de stad betrekking hebbende op de gilden, inv.
48, foto Groninger Archieven.
Eikenhouten tafel, afkomstig uit het rechthuis in Warffum, ca. 1620-1660, collectie Groninger Museum, inv.
nr. 0000.1199, foto Groninger Archieven.

5.

1650-1700

53.

Bedstede- en kastenwand, geﬁneerd met ebbenhout en palissander, afkomstig uit een huis in de Brugstraat in de
stad Groningen, ca. 1669, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2261, foto Groninger Archieven.
Eikenhouten muurkastje uit een huis in de Oosterstraat in Groningen, vermoedelijk derde kwart zeventiende
eeuw, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2726, foto John Stoel.

54.

121

122
123
125
125
125
127
128

129
131

132
136
292

138

143
144

163
165

O V E R Z I C H T VA N D E A F B E E L D I N G E N

X V I II
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Schets van de indeling van de begane grond van Haddingestraat 15 (voorhuis niet ingevuld), naar een blauwdruk in de Groninger Archieven, tekening Johan de Haan. Zie ook afbeelding 60.
Dubbel halportaal in een huis in de Hofstraat in Groningen, gedateerd 1689, foto Johan de Haan.
Schets van de indeling van de begane grond van de voorbeuk van een huis aan het Martinikerkhof in de stad
Groningen, situatie ca. 1662, reconstructie naar een blauwdruk, tekening Johan de Haan.
Zoldering in de gang van het Calmershuis in de Oude Boteringestraat in Groningen, met detail van het inmiddels uitgebroken halportaal uit circa 1700, foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.
Dubbel halportaal in een buitenplaats bij Westerbroek, derde kwart zeventiende eeuw (?), foto collectie Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.
F.H. Bach, Interieur van de geweermaker Bus (Haddingestraat 15), collectie Groninger Museum, foto collectie
Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie. Zie ook afbeelding 55.
Houten bekroning van de pilaren uit de slaapkamer van het stadhouderlijk logement aan het Martinikerkhof
in Groningen, 1682, foto Johan de Haan.
Schets van de indeling van de begane grond van de borg Hanckema bij Zuidhorn, situatie ca. 1660, tekening
Johan de Haan.
Schets van de indeling van de begane grond van de nieuwe pastorie, later huize Van Bolhuis in Warffum, reconstructie volgens het bestek van 1667, tekening Johan de Haan.
Tegelwand in de kelder van een huis in de Oude Boteringestraat, laatste kwart zeventiende eeuw of eerste kwart
achttiende eeuw, foto Taco Tel.
Beschilderde deur uit de borg Hanckema bij Zuidhorn, ca. 1660-1670, eigendom gemeente Zuidhorn, bruikleen aan de Wierenga van Hamsterborg Stichting in Den Ham, foto Johan de Haan.
O. Eerelman, schets van een bedstede- en kastenwand uit ca. 1650-1660 in een onbekend huis in Groningen,
ongedateerd, uit: Peters 1921, p.147.
Kastenwand in de huidige keuken van het huis Hoge der A 7 in Groningen, ca. 1660 (verbouwing van het
huis), foto Johan de Haan.
Bedstede- en kastenwand, geﬁneerd met ebbenhout en palissander, afkomstig uit een kamer op de eerste verdieping van een huis in de Brugstraat in de stad Groningen, ca. 1669, collectie Groninger Museum, inv. nr.
0000.2261, foto Groninger Archieven. Zie ook afbeelding 53.
H. Collenius, Apollo verwondt Endymion, wandschildering voor de danszaal van de borg Nienoord bij Leek, ca.
1680-1685, foto Groninger Archieven.
H. Collenius, Diana ontdekt de zwangerschap van Callisto, detail van een wandschildering voor de danszaal van
de borg Nienoord bij Leek, ca. 1680-1685, foto John Stoel.
Grenenhouten vloerdelen in de bovenzaal van de borg Rusthoven bij Wirdum, mogelijk 1686, foto Johan de
Haan.
Schouwkap in de voorkamer op de eerste verdieping van het huis Hoge der A 7 in Groningen, herplaatst, zuilen
waarschijnlijk zeventiende-eeuws, foto Johan de Haan.
Schoorsteenbetimmering in de Statenzaal van het Provinciehuis in Groningen, 1686, foto Groninger
Archieven.
Schoorsteenbetimmering uit de borg Hanckema bij Zuidhorn, aan de binnenzijde gedateerd 1660, collectie
Groninger Museum, inv. nr. 1903.0103, foto Groninger Archieven.
Schoorsteenbetimmering in de Grote Zaal van het Huis in’t Noordeinde, gravure van Jan Mathijs naar voorbeeld van Pieter Post, uit: Galland 1889.
Schoorsteenbetimmering uit het huis Poelestraat 29 in Groningen, ca. 1668 (datering schoorsteenstuk), collectie Groninger Museum, inv. nr.0000.1064, foto Groninger Archieven.
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Detail schoorsteenbetimmering uit het huis Poelestraat 29 in Groningen, ca. 1668, collectie Groninger Museum,
inv. nr 0000.1064, foto John Stoel.
Schoorsteenbetimmering in de borg Nienoord bij Leek, herkomst onzeker, ca. 1700, foto Johan de Haan.
Haardplaat van gietijzer met allegorische voorstelling van de Vrede van Münster, zeventiende eeuw, collectie
Groninger Museum, inv. 1997.V.1, foto John Stoel.
Eikenhouten kist, volgens overlevering gemaakt door timmerman Lambert Houtuin uit Groningen voor zijn
dochter, laatste kwart zeventiende eeuw, particuliere collectie, foto Johan de Haan.
Kast gemaakt voor de familie Alberda, gedateerd 1689, collectie Rijkmuseum Amsterdam, inv. nr.onbekend, foto
Rijksmuseum Amsterdam.
Eikenhouten kast in het Geertruidsgasthuis in Groningen, vermoedelijk eerste kwart achttiende eeuw, foto Johan
de Haan.
Eikenhouten kast, geﬁneerd met palissander, waarschijnlijk gemaakt voor de Groninger stadsregering, vermoedelijk eerste kwart achttiende eeuw, particuliere collectie, foto D.H.J. Ninck Blok.
O. Eerelman, schets van een kabinet uit het laatste kwart van de zeventiende eeuw in de borg Klein Martijn bij
Harkstede (opschrift: ‘nootenboom pulmtrum ingelegd met ivoor’), ongedateerd, huidige verblijfplaats onbekend, foto P.B. Kramer, collectie Groninger Archieven.
Zogenoemde stadhoudersstoel, afkomstig uit het bezit van de gemeente Groningen, vermoedelijk laatste kwart
zeventiende eeuw, collectie Groninger Museum, inv. 0000.1195, foto Groninger Archieven.
Avondmaalstafel in de Hervormde kerk van Garnwerd, ca. 1660-1690, foto Johan de Haan.
Afbeelding van een kroonluchter op het gildeboek van de koperslagers, 1663, Groninger Archieven, Oud-archief der gemeente Groningen, Archivalia van de stad betrekking hebbende op de gilden, inv. 92, foto Johan de
Haan.

6.

1700-1750

88.

De zogenoemde Groene kamer in het huis Martinikerkhof 10 in Groningen, ca. 1730-1740, foto Groninger
Archieven.
Naar Menke Molaen, schets van het ontwerp voor de nieuwe kistenmakersproef, 1708, Groninger Archieven,
Oud-archief der gemeente Groningen, Archivalia van de stad betrekking hebbende op de gilden, inv. 55.
Schoorsteenbetimmering in de grote zaal van de Menkemaborg in Uithuizen, ca.1705, toegeschreven aan
Jan de Rijk, foto Groninger Archieven.
Detail van een trap in het huis Vismarkt 56 in Groningen, ca. 1740-1750, foto Johan de Haan.
Schoorsteenbetimmering uit een huis aan de Grote Markt in Groningen, ca. 1740-1750, toegeschrevn aan Cornelis Kooystra, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2237, foto John Stoel.
Schets van de indeling van de begane grond, van het huis Vismarkt 40 in Groningen, reconstructie van de situatie
in het tweede kwart van de achttiende eeuw, gebaseerd op een blauwdruk in de Groninger Archieven, tekening
Johan de Haan.
Dubbel halportaal in het huis Oude Boteringestraat 6 in Groningen, ca. 1720-1740, foto Johan de Haan.
Hal in het huis Ossenmarkt 5 in Groningen, ca. 1723, foto Groninger Archieven.
Stucwerk in de gang van het huis Vismarkt 40 in Groningen, ca. 1723, foto Johan de Haan.
Plattegrond van het huis Sichterman aan de Ossenmarkt in de stad Groningen, reconstructie van de situatie
1745-1770, op basis van een tekening door P.L. de Vrieze.
Dubbele deur op de begane grond van het huis Sichterman aan de Ossenmarkt in de stad Groningen, ca. 1745,
foto Johan de Haan.
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Porte-brisée tussen de linker voor-en achterkamer van het huis Sichterman aan de Ossenmarkt in de stad Groningen, ca. 1745, foto Johan de Haan.
Plattegrond van een ideaal huis, uit: Sturm 1718.
Detail van een dubbel halportaal in een huis aan de Noorderhaven in Groningen, ca. 1710-1720, toegeschreven aan Jan de Rijk, foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.
Detail van een trap in het huis Vismarkt 56 in Groningen, ca. 1740-1750, foto Johan de Haan.
Trap in het huis Ossenmarkt 6 in Groningen, ca. 1722, toegeschreven aan Jan de Rijk, foto Johan de Haan.
Plattegrond en interieurdetails van een éénkamerwoning in de ‘Papiermolen’, vermoedelijk jaren veertig van
de achttiende eeuw, tekening door J. Scholma circa 1950, foto Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.
Plattegrond van de begane grond van de Menkemaborg in Uithuizen, situatie ontstaan in ca. 1705, tekening
door A.R. Wittop Koning, uit: Formsma 1973, p. 410.
Anoniem, tekeningen voor de nieuwbouw van de borg Dünebroek, vermoedelijk eerste kwart achttiende
eeuw, Familie-archief Lewe, foto Johan de Haan.
Plattegrond van een sarrieshut, reconstructie volgens een bestek uit 1699, tekening Johan de Haan.
H. Collenius, bovendeurstuk uit de achterkamer van het Huis met de Dertien tempels aan de Oude Boteringestraat in Groningen, huidige verblijfplaats onbekend, vermoedelijk 1711, foto Courtauld Institute
Londen.
Detail van een van de blinden in de linker achterkamer van het huis Marktstraat 19 in Groningen, ca. 17301750, foto Johan de Haan.
Gesneden vensterbanklijst in de voorkamer van het huis Vismarkt 40 in Groningen, ca. 1723, foto Johan
de Haan.
Eikenhouten deur van het ‘rekenkamertje’ van de Menkemaborg in Uithuizen, ca. 1705, foto Johan de Haan.
Omlijsting van de deur naar de tuinzaal in het huis Ossenmarkt 6 in Groningen, ca. 1772, toegeschreven aan
Jan de Rijk, foto Johan de Haan.
Deur tussen hal en voorkamer in het huis Marktstraat 19 in Groningen, ca. 1730-1750, foto Johan de Haan.
Dubbele deur in een alkoof-of buffetwand in een huis aan de Zoutstraat in Groningen, vermoedelijk ca. 1740,
foto Johan de Haan.
L. Feith, aquarel van het interieur van de zogenoemde Groene kamer in het huis Martinikerkhof 10 in Groningen, 1913, collectie Groninger Archieven, foto’s Johan de Haan.
Deur uit de borg te Wehe, ca. 1740, nu in een boerderij in Baﬂo, foto Johan de Haan.
Snijwerk boven de deur tussen voorkamer en gang in het huis Vismarkt 40 in Groningen, ca. 1723, foto Johan
de Haan.
Lambriseringspaneel uit de eetkamer van de Fraeylemaborg in Slochteren, vermoedelijk eerste kwart achttiende eeuw, foto Johan de Haan.
Lambriseringspaneel uit de eetkamer van de Fraeylemaborg in Slochteren, vermoedelijk eerste kwart achttiende eeuw, foto Johan de Haan.
Muurkast uit een huis aan de Herestraat in Groningen, ca. 1730-1750, collectie Groninger Museum, inv. nr.
1944.0065, foto John Stoel.
Deur van de buffetkast in de linker voorkamer van de Menkemaborg in Uithuizen, eerste helft achttiende
eeuw, foto Johan de Haan.
Buffetkast in het huis Ossenmarkt 6 in Groningen, ca. 1722, foto Johan de Haan.
Buffetkast in een huis aan de Oude Boteringestraat in Groningen, ca. 1720-1750, foto Groninger Archieven.

O V E R Z I C H T VA N D E A F B E E L D I N G E N

255
258
259
259
260

262
263
267

269
270
271
273
274
274
275
276
277
277
278
279
281
282
283
284

XXI
124. Detail van een buffetkast in de borg Ekenstein bij Appingedam, afkomstig uit een huis aan de Turftorenstraat in de stad Groningen, ca. 1740-1750, toegeschreven aan Cornelis Kooystra, foto Johan de Haan.
125. Buffetkasten en schoorsteen in het voormalige Hotel Willems in de Herestraat, eerste kwart achttiende eeuw,
foto Groninger Archieven.
126. Kasten in de ‘ridderzaal’ van de borg Nienoord bij Leek, herkomst onzeker, ca. 1730-1750, foto Johan de
Haan.
127. Detail van het snijwerk op de deuren van een ingebouwde kast in de voormalige keuken van het huis Sichterman aan de Ossenmarkt in Groningen, ca. 1745, foto Johan de Haan.
128. Omlijsting van een alkoof of porte-brisée uit een huis aan de oostzijde van de Grote Markt in Groningen, ca.
1740-1750, geplaatst in de Régence-stijlkamer van het Groninger Museum, inv. nr. 0000.2236, foto Groninger Archieven.
129. Deel van de omlijsting van een alkoof of porte-brisée uit een huis aan de oostzijde van de Grote Markt
in Groningen, ca. 1740-1750, toegeschreven aan Cornelis Kooystra, collectie Groninger Museum, inv. nr.
0000.2236, foto John Stoel.
130. Detail van een betegelde wand in de kelder van een huis aan de Oude Boteringestraat in Groningen, eerste
helft achttiende eeuw, foto Taco Tel.
131. Vel goudleerbehang uit een huis aan de Turfsingel in Groningen, ca. 1740, collectie Groninger Museum, inv.
nr. 0000.2539, foto John Stoel.
132. J.H. Kiewiet de Jonge, De grote zaal in het huis Wijgchel van Lellens (aan de Vismarkt in Groningen), olieverf
op doek, vóór 1875, collectie Groninger Museum, inv. 1929.0392, foto John Stoel.
133. H. Collenius, Veturia, Volumnia en Coriolanus, geschilderd behang uit de rechter achterkamer van het Huis
met de Dertien tempels aan de Oude Boteringestraat in Groningen, vermoedelijk 1711, collectie Groninger
Museum, inv. nr. 1998.0155, foto John Stoel.
134. J.A. Wassenbergh, Dame met papegaai, mogelijk afkomstig uit het huis Vismarkt 40, tweede kwart achttiende
eeuw, collectie Groninger Museum, inv. nr. 1919.0256, foto John Stoel.
135. J.A. Wassenbergh, schilderstuk afkomstig uit het huis Vismarkt 40 in Groningen, ca. 1723, collectie Groninger Museum, inv. 0000.1273, foto John Stoel.
136. Anoniem, grisaille uit de hal van het huis Martinikerkhof 10 in de stad Groningen, vermoedelijk tweede kwart
achttiende eeuw, collectie Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie, foto Johan de Haan.
137. Behang uit de borg Dijksterhuis bij Pieterburen, vermoedelijk tweede kwart achttiende eeuw, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.1287, foto John Stoel.
138. Velouté-behangsel uit de borg Dijksterhuis bij Pieterburen, eerste helft achttiende eeuw, collectie Groninger
Museum, inv. nr.0000.1283, foto John Stoel.
139. Balkenzoldering in de rode kamer van de Fraeylemaborg in Slochteren, eerste kwart achttiende eeuw, foto
Johan de Haan.
140. Zoldering van een huis aan de Noorderhaven in Groningen, ca. 1710-1720, foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.
141. H. Collenius, De verheerlijking van een vrouw, beschilderd plafond uit de rechter achterkamer van het Huis
met de Dertien tempels aan de Oude Boteringestraat in Groningen, vermoedelijk 1711, collectie Groninger
Museum, inv. nr. 1998.0153, foto John Stoel.
142. J.A. Wassenbergh, Plafondstuk voor de grote voorkamer van het huis Nieuweweg 12 in Groningen, gedateerd
1722, tegenwoordig in een huis in Maarssen (zie pp. 311-312), foto Johan de Haan.
143. Gesneden hoekstuk van het plafond van de grote voorkamer van het huis Nieuweweg 12 in Groningen, ca.
1722, tegenwoordig in een huis in Maarssen (zie pp. 311-312), foto Johan de Haan.
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144. D. Marot, ornamentprent met voorbeeld van plafondbehandeling, eerste kwart achttiende eeuw, uit: Jessen
1893.
145. L. Feith, aquarel van het plafond van de zogenoemde Groene kamer in het huis Martinikerkhof 10 in Groningen, 1913, collectie Groninger Archieven, foto’s Johan de Haan.
146. Beschilderd plafond in een zijkamer van het huis Ossenmarkt 6 in Groningen, ca. 1722, foto Johan de Haan.
147. Detail van een beschilderd plafond in een zijkamer van het huis Ossenmarkt 6 in Groningen, eerste helft achttiende eeuw, foto Johan de Haan.
148. Plafond van de achterkamer van het ‘zarken huis’ in de Oosterstraat in Groningen, tweede kwart achttiende
eeuw, foto Groninger Archieven.
149. Detail van het stucplafond in de ‘achtkante’ kamer van het huis Sichterman aan de Ossenmarkt in de stad
Groningen, ca. 1745, foto Johan de Haan.
150. Detail van het stucplafond in de linkervoorkamer van het huis Sichterman aan de Ossenmarkt in de stad Groningen, ca. 1745, foto Johan de Haan.
151. J.A. Wassenbergh, De betrapte eierdief, ongedateerd, olieverf op doek, collectie Groninger Museum, inv.
1967.0413, foto John Stoel.
152. Schoorsteenbetimmering in de linker voorkamer van de Menkemaborg in Uithuizen, ca.1705, toegeschreven aan Jan
de Rijk, foto Johan de Haan.
153. Schoorsteenbetimmering in de linker voorkamer van het huis Marktstraat 19 in Groningen, tweede kwart
achttiende eeuw, foto Johan de Haan.
154. Schoorsteenbetimmering in een huis aan het Damsterdiep in de stad Groningen, ca. 1730-1750, foto collectie
Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.
155. Schoorsteenbetimmering in het huis Grote Markt 39, ca. 1740-1750, foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.
156. Schoorsteenbetimmering in het waterschapshuis van Onderdendam, ca. 1747 (datering schoorsteenstuk), foto
collectie Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.
157. Schoorsteenbetimmering in de rode kamer van de Fraeylemaborg in Slochteren, vermoedelijk na 1712, foto
Johan de Haan.
158. Schoorsteenbetimmering afkomstig uit een onbekend huis in stad of provincie Groningen, eerste kwart achttiende eeuw, uit: De Jonge 1922.
159. Schoorsteenbetimmering uit de linker voorkamer op de eerste verdieping van het huis Martinikerkhof 10 in
Groningen, ca. 1730-1740, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2790, foto John Stoel.
160. Schoorsteenbetimmering uit een onbekend huis in stad of provincie Groningen, tweede kwart achttiende
eeuw, uit: De Jonge 1922.
161. Schoorsteenbetimmering van onzekere herkomst, ca. 1737 (datering schilderstuk), foto Christie’s Amsterdam.
162. Schoorsteenbetimmering in een huis in de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen, ca. 1730-1745, foto Groninger Archieven.
163. Schoorsteenbetimmering in het ‘zarken huis’ in de Oosterstraat in Groningen, ca. 1730-1745, foto Groninger
Archieven.
164. Schoorsteenmantel in een kamer op de eerste verdieping van het huis Sichterman aan de Ossenmarkt in de stad
Groningen, ca. 1745, foto Johan de Haan.
165. Koperen ‘haardplaat’ in de schoorsteen van de grote zaal van de Menkemaborg in Uithuizen, vermoedelijk ca.
1705, foto Johan de Haan.
166. Marmeren wandfontein in het huis Sichterman aan de Ossenmarkt in Groningen, ca. 1745, foto Johan de Haan.
167. Marmeren wandfontein in het huis Marktstraat 19 in Groningen, ca. 1730-1750, foto Johan de Haan.
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168. Houten halwand in de Allersmaborg in Ezinge, ca. 1740, toegeschreven aan Cornelis Kooystra, foto Johan de
Haan.
169. Pulpitrum in de rechter voorkamer van de Menkemaborg in Uithuizen, eerste kwart achttiende eeuw, collectie
Groninger Museum, inv. nr. 0000.3091, foto Ida Stamhuis.
170. Porseleinkast uit het bezit van de familie Van Bolhuis, ca. 1740, collectie Groninger Museum, inv. nr.
0000.2248, foto John Stoel.
171. Kabinet uit bezit van de familie Modderman, vermoedelijk vierde decennium achttiende eeuw, collectie Groninger Museum, inv. nr. 1949.0155, foto John Stoel.
172. Engels kantoor in de studeerkamer van de Menkemaborg in Uithuizen, ca. 1750, collectie Groninger Museum,
inv. nr. 0000.2217, foto Ida Stamhuis.
173. Stoel, afkomstig uit oud-Groninger bezit, eerste kwart achttiende eeuw, collectie Groninger Museum, inv. nr.
0000.2288, foto Johan de Haan.
174. Stoel, één uit een set van vier, afkomstig van de borg Dijksterhuis bij Pieterburen, tweede of derde kwart achttiende eeuw, collectie Groninger Museum, inv. nr.0000.2250, foto Ida Stamhuis.
175. Halbank in de borg Verhildersum in Leens, volgens de traditie van oudsher op Verhildersum aanwezig, ca.
1740-1750, toegeschreven aan Cornelis Kooystra, foto Sander de Wilde.
176. H. Collenius, Heren in studeervertrek, eerste kwart achttiende eeuw, particuliere collectie, foto Doyle’s New
York.
177. Staatsieledikant in de gele kelderkamer van de Menkemaborg in Uithuizen, eerste kwart achttiende eeuw, collectie Groninger Museum, inv. nr. 1973.0090, foto Groninger Archieven.
178. Avondmaalstafel in de Hervormde kerk van Middelstum, ca. 1720-1740, foto Johan de Haan.
179. J. Wassenbergh, Meisje met vogel, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2387, foto John Stoel.
180. Lijst uit ca. 1740 om een (ouder) portret door Hermannus Collenius, particuliere collectie, foto Johan de
Haan.
181. Houten kroon in de Hervormde kerk van Bierum, ca. 1720-1750, foto R. Steensma.
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182. Achterkamer van het Huis met de Schone Gevel aan de Grote Markt in Groningen, vermoedelijk ca. 1760, foto
Groninger Archieven.
183. Halportaal in de borg Dijksterhuis bij Pieterburen, 1792, tegenwoordig collectie Groninger Museum, inv. nr.
0000.0671, foto collectie Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.
184. Schoorsteenmantel uit de pastorie van Woldendorp, ca. 1776 (bouwjaar pastorie), Groninger Museum, inv. nr.
1935.0065, foto Johan de Haan.
185. Halportaal in het huis Oude Ebbingestraat 40 in Groningen, ca. 1760-1770, foto Groninger Archieven.
186. Houten deurbekroning uit de hal van een huis aan de Oude Kijk in’t Jatstraat in Groningen, ca. 1760-1770,
collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.0679, foto John Stoel.
187. Trap in een huis in de Oude Ebbingestraat in Groningen, derde kwart achttiende eeuw, foto Groninger Archieven.
188. Schets van de indeling van de begane grond van het Huis Van der Steege in de Oude Boteringestraat in Groningen, situatie na de bouw in 1791, tekening Johan de Haan.
189. Trappartij in het Huis met de Dertien tempels aan de Oude Boteringestraat in Groningen, ca. 1760-1765, foto
Groninger Archieven.
190. Trapbaluster uit een huis in de Steentilstraat in Groningen, ca. 1760, toegeschreven aan Cornelis Kooystra,
collectie Peter Tolsma, Groningen, foto Johan de Haan.
191. Trap in een huis in het huis Marktstraat 19 in Groningen, derde kwart achttiende eeuw, foto Groninger
Archieven.
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192. Detail van een trap in een huis aan de Hoge der A in Groningen, derde kwart achttiende eeuw, foto Taco
Tel.
193. Trap in een huis in de stad Groningen, laatste kwart achttiende eeuw, foto Johan de Haan.
194. Trap in het Drostenhuis in Assen, 1777-1778, balusters gesneden door Warmolt Wernink, foto Johan de Haan.
195. Schets van de indeling van de begane grond van een boerderij bij Nieuweschans, tekening: Johan de Haan.
196. Plattegronden van de begane grond van een pastorie en een kosterswoning in de Stads Nieuwe Polder, ca.
1760, onuitgevoerd ontwerp, tekening door A. Verburgh.
197. Detail van de stucdecoratie in de hal van het huis Martinikerkhof 11 (Stichting Toevluchtsoord), laatste kwart
achttiende eeuw, foto Johan de Haan.
198. Detail van de stucdecoratie in de hal van het huis Martinikerkhof 10 in Groningen, laatste kwart achttiende
eeuw, foto Johan de Haan.
199. Stucwerk in de gang van het huis Vismarkt 56 in Groningen, 1782-1783, foto Johan de Haan.
200. Vestibule van de Fraeylemaborg in Slochteren, ca. 1781-1782, foto Groninger Borgen Stichting.
201. Imitatie-houtnerf beschildering op deel van een bedstedewand uit een boerderij in Baﬂo, vermoedelijk derde
kwart achttiende eeuw, foto Johan de Haan.
202. E.G. Wassenbergh, de familie Alting, huidige verblijfplaats onbekend, foto Iconograﬁsch Bureau/RKD, Den Haag.
203. Deur in een huis aan de Provincialeweg in Sebaldeburen. ca. 1760-1770, foto collectie Stichting Provinciale
Groninger Oudheidkundige Commissie.
204. Deur in de rechtervoorkamer van het huis Noorderhaven 34 in Groningen, ca. 1778, foto Johan de Haan.
205. Deur uit de borg Dijksterhuis bij Pieterburen, vermoedelijk ca. 1790, foto Johan de Haan.
206. Bovendeurstuk in de voorkamer van een huis aan de Nieuweweg in Groningen, ca. 1760-1770, foto Groninger
Archieven.
207. Detail van de omlijsting van de deur naar de grote tuinzaal in ‘Pictura’ in de Sint Walburgstraat in Groningen,
vermoedelijk 1769, foto Johan de Haan.
208. E. van Drielst, bovendeurstuk in de eetkamer van de Fraeylemaborg in Slochteren, ca. 1781-1782 (verbouwing
borg), foto Johan de Haan.
209. Porte-brisée uit de borg Jachtwijk bij Foxham, ca. 1760-1770, tekening door C.W. Lith jr., ca. 1900, foto collectie Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.
210. Buffetkast in een huis in de Oude Ebbingestraat in Groningen, ca. 1780-1790, foto Groninger Archieven.
211. Kastenwand in de pastorie van Grijpskerk, ca. 1750-1770, foto collectie Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.
212. Bedstedewand in de opkamer van een boerderij in Beerta, nu in het Openluchtmuseum in Arnhem, ca. 17701780, foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.
213. Bedstede- en kastenwand in de keuken van een boerderij in Groot Maarslag, ca. 1770, foto collectie Stichting
Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.
214. Kastenwand in een huis in Noordhorn, van elders afkomstig, ca. 1760-1770, foto Johan de Haan.
215. Bedstede- en kastenwand in boerderij De Horn in Wedde, derde kwart achttiende eeuw, foto Groninger Archieven.
216. Bedstede- en kastenwand uit een boerderij in Bellingwolde, ca. 1770-1780, collectie Groninger Museum, inv.
nr. 0000.2326, foto Groninger Archieven.
217. Detail van de alkoofwand in het klooster van Ter Apel, ca. 1760-1770, foto Johan de Haan.
218. Alkoofwand in het klooster van Ter Apel, ca. 1760-1770, foto Johan de Haan.
219. Bedstede- en kastenwand in een boerderij in Noordbroek (Nederlands Strijkijzermuseum), derde kwart achttiende eeuw, foto Johan de Haan.
220. Bedstede- en kastenwand in een boerderij in Den Ham, ca, 1760-1775, foto collectie Stichting Provinciale
Groninger Oudheidkundige Commissie.
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221. Loden sierstrip in de kast van de bedstede- en kastenwand in de Ennemaborg in Midwolda, afkomstig uit een
boerderij in Den Ham, ca. 1760-1775, foto Johan de Haan.
222. Detail van een bedstede- en kastenwand in een huis in Lutjegast, ca. 1760-1780, foto collectie Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.
223. Houten wandapplique uit een huis in de Herestraat in Groningen, ca. 1780-1790, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.3290, foto John Stoel.
224. Betimmering in het huis Van der Steege in de Oude Boteringestraat in Groningen, 1791, foto Groninger
Archieven.
225. Betimmering uit een onbekend huis in Groningen, nu in Amsterdam, circa 1780-1790, foto Johan de Haan.
226. Lambrisering uit een huis in de Oude Boteringestraat in Groningen, nu elders geplaatst, op de achterzijde
gedateerd 1778, foto Johan de Haan.
227. Lambrisering in de opkamer van het huis Turftorenstraat 28 in Groningen, laatste kwart achttiende eeuw, foto
Johan de Haan.
228. Betegelde lambrisering in een boerderij in Noordbroek (Nederlands Strijkijzermuseum), derde of vierde kwart
achttiende eeuw, foto Johan de Haan.
229. E.G. Wassenbergh, Le visiteur indiscret, huidige verblijfplaats onbekend, foto RKD, Den Haag.
230. Wand met schoorsteen en goudleerbehang in de tuinzaal van het Huis met de Dertien tempels aan de Oude
Boteringestraat in Groningen, ca. 1760-1765, foto Groninger Archieven.
231. Behang uit het huis Oude Ebbingestraat 40 in Groningen, derde kwart achttiende eeuw, collectie Groninger
Museum, inv. nr. 0000.1286, foto John Stoel.
232. E.G. Wassenbergh, de familie Alting, huidige verblijfplaats onbekend, foto RKD, Den Haag.
233. Gedrukt en gedeeltelijk beschilderd behang in een zijkamer van het huis Ossenmarkt 6 in Groningen, vermoedelijk derde kwart achttiende eeuw, foto Johan de Haan.
234. Behang uit de opkamer van het huis Turftorenstraat 28 in Groningen, laatste kwart achttiende eeuw, particuliere collectie, foto Johan de Haan.
235. Schoorsteen in vermoedelijk de linker voorkamer van een huis in de Oosterstraat, derde kwart achttiende
eeuw, foto Groninger Archieven.
236. Beschilderd behang in vermoedelijk de linker voorkamer van een huis in de Oosterstraat in Groningen, derde
kwart achttiende eeuw, foto Groninger Archieven.
237. Beschilderd behang in een huis in de Oude Boteringestraat in Groningen, derde kwart achttiende eeuw (?),
foto Groninger Archieven.
238. P. Lofvers, schilderingen voor de wandbetimmering van de rechtervoorkamer van het huis Noorderhaven 34
in Groningen, ca. 1778, foto Groninger Archieven.
239. F.C. de Hosson, beschilderd behang en schoorsteenstuk in een huis aan de Herestraat in Groningen, circa
1770-1780, foto Groninger Archieven.
240. Beschilderd behang in de borg Ekenstein bij Appingedam, volgens overlevering afkomstig uit het huis Marktstraat 19 in Groningen, vierde kwart achttiende eeuw, foto Johan de Haan.
241. Prent naar Francesco Zuccarelli, laatste kwart achttiende eeuw, uit: Boschloo 1998.
242. G.F. Wieringa, Beschilderd behang uit een huis aan de Vismarkt in Groningen, collectie Groninger Museum,
inv. 0000.2223, foto John Stoel.
243. G.F. Wieringa, beschilderde behangsels in de grote voorkamer van een huis in de stad Groningen, ca. 17801790, foto Johan de Haan.
244. G.J. de Jager, geschilderd behang in een huis aan de Herestraat in Groningen, circa 1780-1800, foto Groninger Archieven.
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245. Kamer in het Huis met de Dertien tempels in de Oude Boteringestraat in Groningen, vierde kwart achttiende
eeuw, foto Groninger Archieven.
246. Beschilderd behang in een slaapkamer van de Fraeylemaborg in Slochteren, ca. 1780-1800, foto Johan de Haan.
247. Wandschildering in een huis aan het Martinikerkhof, derde kwart achttiende eeuw, foto collectie Stichting
Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.
248. Kastenwand in de keuken van het huis Noorderhaven 34 in Groningen, ca. 1760-1770, foto Johan de Haan.
249. Detail van het stucplafond in de vestibule van het huis Sichterman aan de Ossenmarkt in Groningen, ca. 1760
(vóór 1764), foto Johan de Haan.
250. Stucplafond in de rechter achterkamer van het huis Sichterman aan de Ossenmarkt in Groningen, vermoedelijk ca. 1760 (vóór 1764), foto Johan de Haan.
251. Detail van het stucplafond in de Grote zittingzaal van de Hoge Justitiekamer in de Oude Boteringestraat in
Groningen, ca. 1754, foto Johan de Haan.
252. Detail van het stucplafond in de grote voorkamer van een huis in de stad Groningen, ca. 1791, foto Johan de
Haan.
253. Detail van het stucplafond in de grote voorkamer van een huis in de stad Groningen, ca. 1791, foto Johan de
Haan.
254. Houten plafondornament afkomstig uit een huis in de Oude Boteringestraat in Groningen, ca. 1778 (datering bijbehorende lambrisering), foto Johan de Haan.
255. Imitatie-stucplafond in de rechter voorkamer van de Menkemaborg in Uithuizen, laatste kwart achttiende
eeuw, foto Johan de Haan.
256. Restanten van vloerafwerking in de opkamer van het huis Turftorenstraat 28 in Groningen, vermoedelijk
laatste kwart achttiende eeuw, foto Warmolt Brouwer.
257. Aftekening van vloerafwerking in tuinkamer van het Hinckaertshuis aan de Oude Kijk in’t Jatstraat in Groningen, vermoedelijk laatste kwart achttiende eeuw, foto collectie ir. L.W. Barneveld.
258. Schoorsteenbetimmering in een huis aan de Nieuweweg in Groningen, tegenwoordig in Maarssen, ca. 17601770, foto Groninger Archieven.
259. Schoorsteen in havezathe Mensinge in Roden, ca. 1760-1770, foto Johan de Haan.
260. Schoorsteenbetimmering in de linker voorkamer van het Huis met de Dertien tempels aan de Oude Boteringestraat in Groningen, ca. 1760-1765, foto Groninger Archieven.
261. O. Eerelman, schets van een schouwpartij in een onbekend huis, tweede helft achttiende eeuw, ongedateerd,
huidige verblijfplaats onbekend, foto P.B. Kramer, collectie Groninger Archieven.
262. O. Eerelman, schets van een schouwpartij in een onbekend huis, tweede helft achttiende eeuw (detail: het
‘fornuis’), ongedateerd, huidige verblijfplaats onbekend, foto P.B. Kramer, collectie Groninger Archieven.
263. Marmeren schoorsteenmantel in de linkervoorkamer van het Sichtermanhuis aan de Ossenmarkt in Groningen, ca. 1760, foto Johan de Haan.
264. Schoorsteen in de stadskamer van het klooster van Ter Apel, midden achttiende eeuw, foto Johan de Haan.
265. Schoorsteenboezem in de grote voorkamer van een huis in de stad Groningen, ca. 1791, foto Johan de Haan.
266. Marmeren schoorsteenmantel in de grote voorkamer van een huis in de stad Groningen, ca. 1791, foto Johan
de Haan.
267. Grote zaal van de Fraeylemaborg in Slochteren, ca. 1781-1782, foto Groninger Archieven.
268. Schoorsteenmantel uit een huis in Martenshoek, 1780-1790, collectie Groninger Museum, inv. nr. 1933.0293,
foto Johan de Haan.
269. Schoorsteenbetimmering in de achterzaal van het huis Oude Ebbingestraat 40 in Groningen, ca. 1760-1770,
foto Groninger Archieven.
270. Schoorsteen uit de borg Jachtwijk bij Foxham, ca. 1760-1770, tekening door C.W. Lith jr., ca. 1900, foto
collectie Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.
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271. Spiegel en schoorsteenstuk oorspronkelijk aangebracht op een schoorsteenboezem in een huis in de Steentilstraat
in Groningen, ca. 1760, toegeschreven aan Cornelis Kooystra, particuliere collectie, foto Johan de Haan.
272. Schoorsteen in het huis Turftorenstraat 15, ca. 1760-1770, foto Johan de Haan.
273. Schoorsteenbetimmering uit een huis in de Oude Boteringestraat in Groningen, nu elders geplaatst, mogelijk
1778 (datering bijbehorende lambrisering), foto Johan de Haan.
274. Schoorsteenbetimmering in de achterkamer van het huis Oosterstraat 53, ca. 1780-1790, foto Johan de Haan.
275. Pieter Lofvers, beschilderde tafel, gedateerd 1762, particuliere collectie, foto Johan de Haan.
276. Kabinet, laatste kwart achttiende eeuw, particuliere collectie, foto Johan de Haan.
277. Kabinet, laatste kwart achttiende eeuw, particuliere collectie, foto Johan de Haan.
278. Detail kabinet, laatste kwart achttiende eeuw, particuliere collectie, foto Johan de Haan.
279. Jan Ensing, interieur van een boerderij in Vlagtwedde, 1840, huidige verblijfplaats onbekend, foto collectie
Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.
280. Onderstel van een eikenhouten kabinet van het zogenoemde Westerwoldse type, laatste kwart achttiende eeuw,
particuliere collectie, foto Johan de Haan.
281. Eikenhouten kabinet uit Winschoten, gedateerd 1799, particuliere collectie, foto Johan de Haan.
282. Detail kabinet uit Winschoten, 1799, particuliere collectie, foto Johan de Haan.
283. Jan Ensing, interieur van een boerderij in Vlagtwedde, 1840, huidige verblijfplaats onbekend, foto collectie
Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.
284. Pulpitrum van het zogenoemde Westerwoldse type, ca. 1760-1780, collectie Groninger Museum, inventarisnummer onbekend, foto Johan de Haan.
285. Eikenhouten archiefkast gemaakt voor de secretaris van het Landschap Drenthe, 1753, foto Johan de Haan.
286. Hoekbuffet door kistenmaker Johan (Jan) Bitter uit Groningen, 1773, particuliere collectie, foto ansichtkaart.
287. H. Numan, Daniël Onno de Hertoghe van Feringa, ca.1765, collectie borg Verhildersum, Leens, foto Groninger Archieven.
288. H. Numan, Anna Habina de Hertoghe van Feringa geboren Tjarda van Starckenborgh, ca. 1765, collectie borg
Verhildersum, Leens, foto Groninger Archieven.
289. De zogenoemde ‘Ommelander presidentsstoel’, waarschijnlijk 1785 (kistenmaker Berend Bekenkamp?) collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2222, foto John Stoel.
290. J. Buys, Jan Modderman en Angelique Esther Elin, 1777, particuliere collectie, foto Groninger Archieven.
291. G. de San, de familie Wijgchel van Lellens, 1796, collectie Groninger Museum, inv. nr. 1996.1253, foto John
Stoel.
292. Stoel uit bezit van de familie Wijgchel van Lellens, laatste kwart achttiende eeuw, collectie Groninger Museum,
inv. nr. 1996.1379, foto Johan de Haan.
293. Een uit een set van zes stoelen uit de borg Dijksterhuis bij Pieterburen, laatste kwart achttiende eeuw, collectie
Groninger Museum, inv. nr.0000.2220, foto Ida Stamhuis.
294. Halbank in de Fraeylemaborg in Slochteren, ca. 1760, toegeschreven aan Cornelis Kooystra, foto Sander de Wilde.
295. E.G. Wassenbergh, Het doktersbezoek, collectie Rijksmuseum Amsterdam, cat. schilderijen nr. 2610 D, foto
Rijksmuseum Amsterdam.
296. Avondmaalstafel in de Hervormde kerk van Kantens, derde kwart achttiende eeuw, foto Johan de Haan.
297. Avondmaalstafel in de Hervormde kerk van Obergum, 1790, foto Johan de Haan.
298. Anoniem, Mevrouw H.E. van Berchuys, ca. 1780-1790, verblijfplaats onbekend, foto Groninger Archieven.
299. Loodglazen kroon in de rechter voorkamer van de Menkemaborg in Uithuizen, tweede helft achttiende eeuw,
foto Johan de Haan.
300. Loodglazen kroon in de Hervormde kerk van Loppersum, tweede helft achttiende eeuw, foto W.F. Pastoor,
collectie Groninger Archieven.
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P R O V I N C I E K A A RT

WOORD

VOORAF

Het begin van het traject waarvan dit boek het resultaat is, ligt in februari 1999. Toen verscheen in
de Leeuwarder Courant en het Nieuwsblad van het
Noorden een gezamenlijke bekendmaking van de
Stichting Groninger Historische Publicaties en de
Stichting Erven A. de Jager, met daarin de mededeling dat laatstgenoemde stichting onderzoeks-stipendia ter beschikking stelde voor het verrichten van historisch wetenschappelijk onderzoek. Een van de vier
in dit kader geformuleerde projecten droeg de titel:
‘Opdrachtgevers en kunstenaars. Stedebouw en architectuur, beeldende kunsten en kunstnijverheid in
stad en lande, 1594-1780.’ Het onderzoeksvoorstel
dat ik voor dit project schreef, resulteerde in september 1999 in de toekenning van een stipendium voor
een onderzoek naar het Groninger interieur in de zeventiende en de achttiende eeuw. Daarmee stelde de
Stichting Erven A. de Jager mij in staat gedurende
vier jaar intensief bezig te zijn met dat wat mij al van
jongsafaan boeit: interieur en toegepaste kunst. Voor
dit grote voorrecht ben ik de Stichting bijzonder
dankbaar. Ik wil ook de Stichting Groninger Historische Publicaties en de redactie van de Groninger
Historische Reeks bedanken voor hun vertrouwen.
Tijdens mijn onderzoek hebben vele mensen hun
huizen voor mij opengesteld, mij hun meubels laten
zien, of mij anderszins geholpen en gestimuleerd.
Hen allen wil ik heel hartelijk bedanken. Enkelen
wil ik hier met name noemen. Ik denk daarbij in de

eerste plaats aan Freerk J. Veldman, oud-conservator van de Menkemaborg, en zijn echtgenote Lieke
Veldman-Planten. Aan hun grote belangstelling en
gastvrijheid dankt dit boek bijzonder veel. Dat geldt
ook voor drs. Wija Friso en drs. Ida Stamhuis, directeur-conservator van de Menkemaborg, beiden altijd
bereid om een visie te geven of te assisteren bij het
ordenen van losse gedachten. Willem G. Doornbos
heeft mij op een aantal bijzonderheden in meer of
minder toegankelijke archieven gewezen en was daarnaast een plezierige gesprekspartner tijdens en buiten
de vele uren die in de Groninger Archieven werden
doorgebracht. In deze context mogen ook mijn ‘Erven A. de Jager-collega’s’ niet onvermeld blijven.
Dr. Egge Knol, conservator van het Groninger
Museum, fungeerde in de afgelopen jaren op inspirerende wijze als klankbord en als aanspreekpunt voor
tal van praktische vragen betreffende de historische
collectie van het museum. Met hem wil ik tevens
het Groninger Museum als geheel bedanken voor
het vertrouwen dat er in mij is gesteld en de moeite
die men zich heeft getroost mij op adequate wijze
van informatie van welke aard dan ook te voorzien.
De deskundige hulp die ik in bibliotheken en archiefinstellingen mocht ontvangen, is van grote waarde
geweest. Mijn dank geldt in het bijzonder het personeel van de Groninger Archieven in Groningen,
het Drents Archief in Assen, het Nationaal Archief in
Den Haag en het Gemeente-archief van Amsterdam.
WOORD VOORAF

XXX
Even prettig waren de contacten met de Gemeente
Groningen, de Stichting Monument en Materiaal
en de Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie. Verder gaat mijn dank uit naar de Groninger
Borgen Stichting en de museale borgen in de provincie Groningen. Met veel genoegen denk ik eveneens
terug aan het enthousiasme dat sprak uit de contacten met verschillende musea in Groningen, Drenthe
en Gelderland.
Landelijk opererende instellingen als de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Rijksdienst
voor Kunsthistorische Documentatie lieten zich evenmin onbetuigd. De grote persoonlijke belangstelling
voor mijn onderzoek van dr. Eloy Koldeweij, coordinator interieurs van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en van drs. Richard Harmanni, projectleider Decoratieve Schilderingen in het Nederlandse
interieur bij de Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie, heb ik als zeer waardevol ervaren.
De niet-aﬂatende belangstelling en het enthousiasme waarvan mijn promotor prof. dr. A.M. Koldeweij steeds weer blijk gaf, zijn voor mij en voor mijn

WOORD VOORAF

onderzoek van niet licht te overschatten betekenis
geweest. Ik zou dit dankwoord dan ook niet willen
beeïndigen zonder mijn grote erkentelijkheid uit te
spreken voor de wijze waarop hij aan zijn begeleiding
vorm heeft gegeven. Dank gaat ook uit naar mijn copromotor dr. C.P.J. van der Ploeg en de leden van de
promotiecommissie, prof.dr. S. de Blaauw, prof. dr.
C. W. Fock en dr. E. Knol. Dr. A.J. Gierveld wil ik
hartelijk bedanken voor zijn kritische opmerkingen
en waardevolle aanwijzingen.
Je tiens également à remercier Patrick Leperlier,
Directeur du Département du mobilier européen
chez Christie’s Paris et spécialiste dans le domaine du
mobilier français. M. Leperlier m’a donné, probablement sans le savoir, l’idée de faire des recherches sur
les arts décoratifs dans la région de Groningue.
Tenslotte dank ik mijn vriend Koos Kostwinder
voor zijn geduld en Heit en Mem en mijn twee broers
Folkert en Binne voor hun rotsvaste vertrouwen.
Groningen, april 2005
Johan de Haan

INLEIDING

In de binnenstad van Groningen staat in het smalle
straatje met de karakteristieke naam ‘Lutkenieuwstraat’ een gebouw dat zich door zijn hoogte en wit
gepleisterde muren onderscheidt van de veel lagere,
bakstenen buurhuizen. Het bouwwerk werd in 2001
ter gelegenheid van de cultuurmanifestatie Blue Moon
ontworpen door het bureau van de Engelse architect
Tony Fretton. Met Blue Moon wilde de gemeente
Groningen ‘onopgemerkte plekken’ in de binnenstad
weer ‘de moeite waard’ maken ‘om gezien en bezocht
te worden’ door er opvallende gebouwen neer te laten
zetten, ontworpen door gerenommeerde architecten
en architectenbureaus in binnen- en buitenland.*
Opvallend waren de meeste gebouwen die voor Blue
Moon werden gerealiseerd zeker; vergeleken met bijvoorbeeld het bouwwerk van glas en tentdoek aan
Achter de Barakken en het uit stalen golfplaten opgebouwde torentje in het Schuitenschuiverskwartier
is het gebouw in de Lutkenieuwstraat een toonvoorbeeld van in- en aanpassing. De Bond Heemschut
koos het zelfs als mooiste voorbeeld van aangepaste
nieuwbouw in een oude stadskern.
Een opmerkelijk element in het complex aan de
Lutkenieuwstraat is de zeventiende-eeuwse kastenwand op de begane grond, die vanaf de straat goed

*

zichtbaar is door grote glaswanden. De ﬁjnzinnige
lijnvoering en proﬁlering van de houten pilasters, de
twee boogstellingen en de getande kroonlijst contrasteren met de no-nonsens-vormgeving van de buitenkant van het gebouw. Toch stoort het contrast in
dit geval niet: de wand suggereert een eeuwenoude
traditie van huiselijkheid. Het nieuwe gebouw krijgt
door de aanwezigheid van de wand bovendien een
aangename pseudo-historische gelaagdheid; alsof het
écht een oud huis is, dat door verbouwingen tot een
soort ‘palimpsest’ is geworden, een stuk perkament
dat door de eeuwen heen telkens opnieuw beschreven werd nadat de vorige tekst was weggekrabd. Dat
de kastenwand bij nadere beschouwing niet écht
zeventiende-eeuws blijkt, vormt voor deze beleving
geen belemmering. De wand is een goede replica van
een wand in een huis dat enkele tientallen meters ten
westen van het bouwwerk aan de Hoge der A ligt.
Bovendien: authentieke zeventiende-eeuwse wanden
horen thuis in oude huizen, zeker in Groningen,
waar er nog maar zo weinig historisch interieurmateriaal is.
Dit boek is net als de wand in de Lutkenieuwstraat een reconstrucie in de meest letterlijke zin van
het woord. In dit geval is de reconstructie echter geen

Blue Moon. Rondleiding, uitgave van de gemeente Groningen, 2001.
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fysiek tastbare kopie van iets dat nog bestaat, maar
één op papier, voor het grootste deel opgebouwd uit
gegevens die ontleend zijn aan archivalische bronnen. Dit boek wil een overzicht geven van de ontwikkelingen in interieur- en meubelkunst in het zeventiende- en achttiende-eeuwse Groningen, de pro-

INLEIDING

vincie van Stad en Lande. Ik hoop van harte dat ook
mijn ‘reconstructie’ een blinde vlek in de Groninger
geschiedschrijving weer een gezicht kan geven, zodat deze onbekende plaats eveneens weer de moeite
waard is ‘om gezien en bezocht te worden’.

DE

O P Z E T VA N D I T B O E K

De hoofdmoot van dit boek wordt gevormd door
vier hoofdstukken die elk een halve eeuw uit de periode van 1600 tot 1800 behandelen. Er is voor deze
formele indeling in halve eeuwen gekozen omdat het
niet mogelijk was aan speciﬁeke jaartallen een betekenis toe te kennen die voor de ontwikkelingen in
het Groninger interieur zo groot was dat ze als einde
of begin van een tijdperk konden worden aangeduid. Vastomlijnde grenzen tussen opeenvolgende
modes, stijlen, ontwerp- en beroepspraktijken zijn
nu eenmaal niet of slechts moeizaam te trekken. De
interieurklassiekers van Sluyterman, jonkvrouwe De
Jonge, Berendsen en Van der Pluym kennen een vergelijkbare indeling in halve eeuwen, die recentelijk
ook in Het Nederlandse Pronkpoppenhuis en Het Nederlandse interieur in beeld is gehanteerd.*
Drie hoofdstukken over het onderzoeksgebied,
de ambachtslieden en de opdrachtgevers dienen als
inleiding op de vier chronologische hoofdstukken
door vanuit de genoemde thema’s de betekenis van
het interieur uit te werken. De vier chronologische
hoofdstukken bestaan uit vijf delen. De eerste twee
delen hebben een inleidend karakter en behandelen
de bouwproductie en de stilistische ontwikkelingen
voor de betreffende periode. In het derde deel komen de ruimtelijk-functionele ontwikkelingen in het
*

Groninger woonhuis aan de orde en het vierde deel
heeft de aard- en nagelvaste aankleding van het interieur tot onderwerp. Het vijfde en laatste deel van elk
hoofdstuk is opgebouwd uit paragrafen die gewijd
zijn aan de losse interieur-elementen zoals meubels,
kunst en decoratieve objecten. Doublures bleken hier
en daar door de gekozen chronologische en thematische opzet onvermijdelijk. Omwille van de leesbaarheid is er voor gekozen deze te handhaven: elke paragraaf blijft zo afzonderlijk leesbaar.
Kleinmeubels, snuisterijen en gebruiksvoorwerpen zijn om praktische redenen niet uitdrukkelijk in
dit onderzoek betrokken, maar om toch een idee te
geven van de mogelijkheden op dit gebied is in de
hoofdstukken tot en met 1750 een afsluitende paragraaf over schilderijen, pronkgoed en snuisterijen
opgenomen. Voor het laatste hoofdstuk was dit helaas niet mogelijk omdat er onvoldoende bruikbare
bronnen beschikbaar waren.
In ieder hoofdstuk wordt geprobeerd aan de hand
van gegevens die ontleend zijn aan archiefmateriaal
en de bewaard gebleven of gedocumenteerde artefacten een beeld te geven van het profane interieur in de
stad Groningen en de Ommelanden en de ontwikkelingen daarin. Omdat de beschikbaarheid van bronnen niet gelijkmatig over de vier perioden is verdeeld,

Cf. Sluyterman 1925 (1918), De Jonge 1922, Berendsen 1950, Van der Pluym 1943 (1941), Pijzel-Dommisse 2000, Fock
2001.

D E O P Z E T VA N D I T B O E K

2
is in en tussen de verschillende hoofdstukken onderling sprake van onvermijdelijke accentverschillen.
Zo kon in het hoofdstuk over de tweede helft van de
zeventiende eeuw over de bedstede- en wandbeschotten bij gebrek aan goede voorbeelden en bronnenmateriaal niet meer dan het meest elementaire worden
verteld, terwijl over minder prominente zaken zoals
stoelbekleding en kleinsculptuur een duizelingwekkende hoeveelheid aan boedelinventarissen ontleende gegevens beschikbaar was.
Het bezwaar van de sterke mate van introspectie
die gebruik van op een beperkte geograﬁsche eenheid
gericht bronnenmateriaal met zich meebrengt, was
evenmin altijd te ondervangen. Gedetailleerde, in de
bestaande literatuur dikwijls niet opgenomen informatie uit boedelinventarissen van andere Nederlandse steden en gewesten was binnen de strikte loopduur
en door de vooraf vastgelegde uitgangspunten van dit
onderzoek niet lonend te verwerken en te benutten.
Bovendien zou het consequent trekken van parallellen met de situatie elders door het ontbreken van
breed opgezette studies in de buiten-Hollandse context en het volstrekt willekeurige, zeer omvangrijke
aanbod van gespecialiseerde deelstudies tot een onevenwichtig en overgedetailleerd boek hebben geleid.
De literatuurlijst weerspiegelt dit uitgangspunt. De
lezer zal hierin vrijwel uitsluitend niet op Groningen gerichte publicaties aantreffen als die van belang
zijn voor de interpretatie van gegevens uit Groninger
bronnen.
Een pragmatische benadering werd ook gehanteerd bij de transcriptie: de overgenomen teksten en
tekstfragmenten uit handgeschreven archiefstukken,
andere contemporaine documenten en de [Opregte]

D E O P Z E T VA N D I T B O E K

[Nieuwe]Groninger Courant zijn omwille van de leesbaarheid waar nodig aangepast. Dat wil zeggen dat
hoofdletters alleen zijn overgenomen als ze daar volgens de huidige grammaticale regels thuishoren. De
interpunctie is uitsluitend aangepast als dat voor de
helderheid noodzakelijk was. De spelling en de toepassing van ‘y’ of ‘ij’ is steeds conform de oorspronkelijke tekst.
De in de noten genoemde inventarissen uit de
oud-rechterlijke archieven van de stad Groningen (in
de noten aangegeven als RA III) zijn toen ze werden
opgemaakt, niet afzonderlijk genummerd. Daarom
is het nummer dat in de noten wordt genoemd, het
folionummer waarop de opgetekende inventaris in
de originele boeken begint. Dat geldt ook voor de
aangehaalde bestekken uit de stad-Groninger en de
provinciale bestekboeken.
Genealogische gegevens werden ontleend aan de
doop- en trouwboeken van de stad Groningen en de
verschillende kerspels in Stad en Lande, alsmede aan
gegevens in de lijklaken- en de breukdodenboeken.
Daarnaast bleken de jaarboeken Nederlandse Adel
en Nederlands Patriciaat en artikelen in tijdschriften
voor genealogie veel nuttige informatie te bieden.
Om dit boek niet te zeer met noten te bezwaren, is
aan deze bronnen ontleende informatie, op enkele
relevante uitzonderingen na, niet in dit boek opgenomen.
Achterin dit boek is een verklarende woordenlijst
opgenomen. Hierin worden termen verklaard die
niet in de lopende tekst worden toegelicht, zoals maten en aanduidingen voor weefsels.

1 ONDERZOEKSGEBIED,

HISTORIOGRAFIE,

M E T H O D E E N B RO N N E N

1.1 O N D E R Z O E K S G E B I E D
Dit boek gaat over interieurs in stad en provincie
Groningen in de zeventiende en de achttiende eeuw.
Het beginpunt van het verhaal ligt dus rond 1600,
een jaartal dat, zoals gezegd, voor de geschiedenis van
het woonhuisinterieur geen speciale betekenis heeft
maar gekozen is op grond van de beschikbaarheid
van bruikbaar bronnenmateriaal. Het eindpunt van
de onderzochte periode, het laatste decennium van
de achttiende eeuw, is om andere redenen vastgelegd.
Deze periode van ingrijpende politieke, sociale en
maatschappelijke veranderingen betekende niet alleen het einde van de Republiek der Zeven Verenigde
Provinciën maar markeert ook de drempel naar een
nieuwe tijd. Na 1800 ging door centralisering van
het overheidsgezag, industrialisering en mechanisatie
langzamerhand namelijk steeds meer van het traditioneel ‘eigene’ van de daarvoor relatief onafhankelijk
opererende en functionerende Nederlandse gewesten
verloren. Van interieurs waarin het streekgebondene
nog duidelijk en in samenhang te ontdekken was,
zou in deze context steeds minder sprake zijn.
’De deﬁnitie van het begrip ‘interieur’ blijkt
steeds weer tot misverstanden en verwarring te leiden, want voor sommige mensen is interieur vooral
‘wat er in staat’ terwijl het voor anderen juist alleen
gaat over alles wat ‘aard- en nagelvast’ is’, schreef Barbara Laan in 2000.1 In dit boek wordt het interieur

opgevat als het totaal van de constructieve, vaste én
losse elementen die de ruimtelijke indeling van een
huis als geheel én het aanzien van de afzonderlijke
ruimten in dat huis vormen. Daarmee gaat het niet
alleen over zolderingen, schoorsteenbetimmeringen,
meubels en stoffering, maar ook over plattegronden
en indelingen.
Het woonhuis stond in dit onderzoek centraal.
Dat woonhuis kan zich in een stedelijke context bevinden, in een dorp of op het platteland, het kan deel
zijn van een boerderij of van een borg, de representatieve residentie van een adellijke familie. Het kan
eveneens gaan om een winkel met werkplaats aan
huis, of om een woonhuis waarin de bewoners vooral
‘ontvangen’. Dit boek gaat, kortom, in beginsel over
arm én rijk, over ‘stads’ en ‘boers’, over adel en burgerij.
Niet minder dubbelzinnig dan de term ‘interieur’
is het begrip ‘Groningen’. De één denkt bij Groningen aan de grootste stad van het noorden, terwijl de
ander Groningen vooral met de provincie van die
naam associeert. In de zeventiende en de achttiende
eeuw was er minder aanleiding tot misverstanden.
Het gebied dat wij nu als provincie Groningen kennen, droeg in de zeventiende en de achttiende eeuw
de naam Stad en Lande. Met ‘Stad’ werden niet alleen de stad Groningen maar ook de onderhorige gebieden aangeduid. Burgemeesters en raad van Groningen zwaaiden namelijk eveneens de scepter over
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de uitgestrekte ‘stadsjurisdicties’, die meer dan de helft
van de oppervlakte van de huidige provincie Groningen besloegen. Deze jurisdicties werden gevormd door
het Gorecht, de beide Oldambten, Westerwolde en
de uitgestrekte Veenkoloniën. Over de betekenis van
de stadsjurisdicties moet niet te licht worden gedacht:
met name de Veenkoloniën, die vanaf het begin van
de zeventiende eeuw systematisch werden ontgonnen,
vormden een belangrijke pijler onder de stedelijke welvaart. Met ‘Lande’ werden de Ommelanden bedoeld.
Deze bestonden van west naar oost uit het Westerkwartier en de kwartieren Hunsingo en Fivelingo.
Het Westerkwartier grensde aan het Drentse en Friese
grondgebied. De inwoners van de Ommelanden wilden beslist niet aangesproken worden als ‘Groningers’.
De brief die Jan van Brederode in 1650 aan de Staten
van de Ommelanden schreef en aan ‘de Eedele Staten
van Groeningen’ adresseerde, werd door de Ommelander heren dan ook niet geopend.2
De provincie van Stad en Lande ontstond nadat
de stad Groningen in 1594 op de Spanjaarden was
veroverd door prins Maurits en zijn neef graaf Willem Lodewijk. De stad werd toen met de Ommelanden samen één provincie die deel uit ging maken
van de federatie van gewesten die door de Unie van
Utrecht met elkaar waren verenigd. Het bestuur van
Stad en Lande werd gevormd door vertegenwoordigers van zowel de stad Groningen als van de Ommelanden. Een gelukkig huwelijk was het niet: de
politieke verhoudingen tussen beide partijen waren
gedurende de hele zeventiende en achttiende eeuw
slecht. Vooral over het stapelrecht vlogen de stedelijke regering en de bestuurders van de Ommelanden
elkaar voortdurend in de haren. Dit uit de vijftiende
eeuw daterende recht bepaalde dat alle waren die in
de Ommelanden niet voor eigen consumptie werden
geproduceerd of verhandeld, eerst in Groningen op
de markt moesten worden aangeboden. Al in 1600,

toen de provincie Stad en Lande dus nog maar amper zes jaar oud was, waren de conﬂicten hierover
tussen het stadsbestuur van Groningen, de Staten
van de Ommelanden en de bemiddelende StatenGeneraal al zo hoog opgelopen dat de stad besloot
geen belasting meer af te dragen aan de Staten-Generaal. Ook de Ommelander regering meende intussen alle reden tot klagen te hebben. Toch al weinig
gecharmeerd van het in 1594 gearrangeerde huwelijk
met de stad (‘De cop van een Drentsche bulle op de
romp van een Friese koe’, had de raadsman van de
Ommelanden tactvol opgemerkt) en de bevestiging
van het Groninger stapelrecht, verzette zij zich toen
met name tegen de inning van de vijfde penning op
de huurwaarde van huizen en landerijen. Optimaal
zouden de betrekkingen tussen de stad Groningen en
de Ommelanden nooit worden. Toch waren beide
economisch op elkaar aangewezen en daardoor sterk
van elkaar afhankelijk.
De keuze voor stad én (huidige) provincie Groningen als onderzoeksgebied is principieel. Alleen
door beide gebieden in onderlinge samenhang te
onderzoeken kon aan de centrale rol die opdrachtgevers, consumenten en ambachtslieden in de stad
Groningen op interieurgebied speelden, recht worden gedaan en kon ook de diversiteit van de wooncultuur in Stad en Lande naar voren komen. De door de
Ommelander aristocratie bewoonde borgen kwamen
grotendeels tot stand met behulp van ambachtslieden
uit de stad Groningen en de deftige wooncultuur in
de Veenkoloniën is niet te begrijpen zonder de centrale rol van de stad hierin te onderkennen. Groninger ambachtslieden waren zelfs in Drenthe actief.
Het drostenhuis in Assen bijvoorbeeld werd aan het
einde van de achttiende eeuw ontworpen door een
timmerman die in Sappemeer geboren was, voorzien
van decoratief stucwerk door een in Groningen wonende stucwerker en versierd met snijwerk van een
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beeldhouwer die aan het Groninger Zuiderdiep was
gevestigd.3
Hoeveel mensen er precies in de zeventiende en
achttiende eeuw in het onderzoeksgebied woonden is
niet exact bekend. Er kunnen alleen schattingen worden gegeven. Matthey komt op basis van de opgave
van ﬁscale haardsteden in 1606 tot een aantal van in
totaal 71.700 inwoners voor de stad Groningen, het
Gorecht en de Ommelanden.4 Hiervan woonden er
volgens hem 16.600 in de stad. De Vries stelt daarentegen dat de stad in 1564 al 19.400 inwoners telde,
terwijl Matthey voor hetzelfde jaar een minimum
van 12.500 waarschijnlijk acht.5 De schatting van De
Vries is waarschijnlijk aan de hoge kant. Schuitema
Meijer becijfert de stadsbevolking voor 1740 op ruim
19.000, verspreid over 4785 woningen, en komt voor
1790 uit op 22.000 stadjers, verspreid over 5300 woningen.6 Deze getallen moeten echter waarschijnlijk
wat hoger worden gesteld omdat er volgens een telling in 1800 op dat moment al ruim 26.000 mensen
in de stad woonden en een stijging van het aantal
inwoners tussen 1790 en 1800 met 4000 niet aannemelijk is.7 Het lijkt niet al te gewaagd te stellen dat
er in 1600 zo’n 16.000 mensen in de stad Groningen
hebben gewoond en dat er in 1740 en 1800 sprake
was van respectievelijk 21.000 en 26.000 inwoners.
Over de bevolkingsaantallen in de Ommelanden
en de Stadsjurisdicties bestaat nog minder zekerheid.
Matthey komt op basis van telling van de ﬁscale
haardsteden in 1606 uit op een aantal van ongeveer
55.000 inwoners voor de huidige provincie Groningen, de stad niet meegerekend.8 In 1796 woonden er
volgens de volkstelling van dat jaar 115.000 mensen
in de provincie Groningen, inclusief de stad.9 Tussen 1606 en 1796 is het bevolkingsaantal van stad en
provincie Groningen waarschijnlijk dus gegroeid van
ongeveer 71.000 naar 115.000 personen.

1 . 2 BEELDVORMING
Tussen soberheid en weelde
Wie zich verdiept in de Groninger wooncultuur van
de zeventiende en achttiende eeuw, merkt al snel dat
er sterk uiteenlopende opvattingen bestaan over hoe
de Groninger huizen er in deze periode van binnen
uit moeten hebben gezien. Veel van deze meningen
blijken een hardnekkig eigen leven te leiden; dikwijls
gaat het om opinies van mensen die zich – hetzij beroepsmatig, hetzij uit interesse – met de historische
materiële cultuur van stad en provincie Groningen
bezighouden of -hielden en vaak jarenlange ervaring
hebben op het gebied van restauratie en onderhoud
van monumentale bouwwerken in stad en provincie
Groningen. Elk van hen meent tal van aanwijzingen
te hebben gevonden die het eigen oordeel bevestigen.
Globaal kan gesproken worden van twee gezichtspunten die het huidige beeld van het historische interieur in Groningen bepalen. De eerste, en belangrijkste, is de ‘sobere’ visie, die het historische Groninger
interieur karakteriseert als ‘Spartaans’ en ‘basaal’,
als een symfonie van stoere , het liefst eikenhouten
balkenplafonds, gekalkte wanden en eikenhouten
meubels. Opvallend is dat veel aanhangers van deze
visie deze soberheid niet alleen als typerend voor de
wooncultuur op het platteland zien, maar ook voor
de woonhuizen van de stedelijke elite, de borgen van
de Ommelander adel en de binnenhuizen van de
rijke boerenstand. Tegenstanders van deze visie, die
minder belangrijk in aantal lijken te zijn, wijzen het
sobere beeld als ééndimensionaal af, vooral daar waar
het de huizen van de elite betreft.
Het ‘sobere’ beeld kreeg een theoretische ondersteuning in 1976, toen A. Th. van Deursen een fraai
gecomponeerd hoofdstuk over de Groninger cultuur
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in de zeventiende en de achttiende eeuw schreef voor
Historie van Groningen. Stad en Land, het eerste grote
overzichtswerk van de Groninger geschiedenis.10 Van
Deursen voerde in zijn bijdrage ‘soberheid’ en ‘isolement’ op als bepalende grootheden voor de Groninger cultuur in de zeventiende en achttiende eeuw.
Hij beschouwde de soberheid van de Groninger cultuur als een optelsom van de geïsoleerde ligging van
de stad Groningen en de mede om deze reden grote
invloed van het calvinisme. Al in de inleiding van
zijn bijdrage benoemde de auteur de Groninger cultuur als ‘niet breed’, ‘niet gevarieerd, niet bijzonder
oorspronkelijk, en zelden van niveau.’
Hoewel Van Deursen het begrip cultuur in de
eerste plaats als (geestelijke) ontwikkeling beschouwde en aan de fysieke uitingsvormen van cultuur zoals kunst en kunstnijverheid maar weinig aandacht
besteedde, laat zich raden hoe gemakkelijk materiële
aspecten, en daarmee ook het historische interieur,
door conceptuele raakvlakken met het begrip cultuur
in het teken van de door Van Deursen benadrukte
concepten ‘isolement’ en ‘calvinisme’ konden komen te staan. De echo’s van Van Deursens hoofdstuk klonken bijvoorbeeld door in het populaire Ach
Lieve Tijd. Tien eeuwen Groningen, waarin gesproken
wordt van een ‘calvinisme dat zijn stempel drukte op
het leven van hoog tot laag’.11 Dat de Groninger elite
aan uiterlijkheden weinig belang zou hebben gehecht,
wordt eveneens geïmpliceerd in de Nieuwe Groninger Encyclopedie uit 1999, waarin onder het lemma
‘Jan Albert Sichterman’ vermeld wordt dat deze ‘vermoedelijk’ niet tot het regentencircuit wist door te
dringen door zijn extravagante levensstijl, ‘die door
de sober levende Groninger elite met afkeuren werd
bezien’.12 Geheel in lijn met deze visie op de Groninger soberheid stelde Feenstra in zijn diepgravende
studie van de Ommelander adel van 1981 dat men
de ‘indruk’ krijgt dat er door de adel aan hun interi-

eurs niet veel aandacht werd besteed en hun huizen
‘zonder enige orde’ waren ingericht.13
De voorkamer van de boerderij de Kruisstee in
Usquert kan gelden als het vlaggeschip van de sobere
visie op de Groninger materiële cultuur (afb. 11).
Dit vertrek werd door de enkele fraai geënsceneerde
foto’s die ervan gepubliceerd werden, een van de iconen van het historische Groninger interieur. Op veel
van deze foto’s is de kamer te zien met een inrichting
uit het begin van de twintigste eeuw, toen men in de
provincie Groningen – naar het gevoel van enkelen
steeds meer in een perifere rol gedrukt – het eigen en
unieke karakter onder woorden probeerde te brengen
en op zoek ging naar een eigen identiteit. De Groninger Beweging maakte het platteland onderwerp
van een streven naar geromantiseerde ‘authenticiteit’,
op basis van stereotypen waarin de nuchtere en sobere Groninger, wars van vertier en uiterlijk vertoon,
een heldenrol vervulde.14 In de Kruisstee, waarvan de
toenmalige eigenaar het gedachtegoed van de Groninger beweging een warm hart toedroeg, moet de
‘authentieke’ nuchtere en sobere Groninger zich dan
ook thuis hebben gevoeld; de deels nog zeventiendeeeuwse voorkamer van de boerderij was spaarzaam
ingericht, kende een minimale stoffering, er stonden
ongemakkelijke knopstoelen opgesteld en een strategisch geplaatst spinnewiel suggereerde een arbeidzaam huiselijk leven.
De aanhangers van de ‘rijkere’ visie zijn van mening dat soberheid in Stad en Lande lang niet altijd
als leidende grootheid optrad. Zij zien aanwijzingen
voor een situatie waarin juist sprake was van een gerichte aandacht voor de wijze waarop het interieur
de sociale status van de bewoners kon uitdrukken.
Paradoxaal genoeg nemen ook zij het nuchtere Groninger volkskarakter als vertrekpunt. ‘De praktische
geest harer burgerij heeft haar zin zich meer doen
richten op zekere weelde inzake utiliteitsobjecten
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1.

O. Eerelman, schets van een van de buffetten van Hotel
Willems in de Herestraat te Groningen, ongedateerd,
huidige verblijfplaats onbekend, foto collectie Groninger
Archieven.

dan wel in de verzameling van kunstschatten’, stelde bijvoorbeeld Mulock Houwer in 1925 vast toen
hij een tweedelig artikel schreef over de Groninger
schilder Otto Eerelman.15 Het is niet toevallig dat
Mulock Houwer zijn opmerkingen maakte bij een
artikel over leven en werk van deze schilder, die niet

alleen honden en paarden op het doek vastlegde
maar ook vele interieurscènes schilderde. Eerelman
maakte hierbij dikwijls gebruik van schetsen die hij
op jeugdige leeftijd in stad en provincie Groningen
van oude betimmeringen en antieke meubels had gemaakt (afb. 1).16
De schilderijen van Eerelman hebben zeker een
rol gespeeld in de vroege beeldvorming rond het
Groninger interieur. C.H. Peters maakte, gedwongen door het gebrek aan toonbare voorbeelden, mede
gebruik van Eerelmans schilderijen, schetsen en tekeningen om zijn Oud-Groningen. Stad en Lande
mee te verluchtigen.17 Ook de oudste foto’s van de
stijlkamers in het door Peters ontworpen Groninger Museum doen onbewust aan de schilderijen van
Eerelman denken: er is sprake van dezelfde schikking
van heterogene objecten en van dezelfde ‘schilderachtige’ opstelling (zie bijvoorbeeld afb. 53). Over de
in zeventiende-eeuwse stijl ingerichte kamer in het
museum meldde een zekere E.L.V bij een bezoek dat
hij (of zij) op 18 februari 1906 voor het maandblad
Buiten aan het Groninger Museum bracht, deftigenthousiast: ’Wij voelen ons er thuis, in dit OudHollandsch woonvertrek, met zijn blauw en wit geruiten steenen vloer, zijn plint van paarsche estriken,
zijn bruine balken, palissanderhouten betimmering
en familieportretten; de rustig tikkende oude klok en
de opengeslagen bijbel brengen ons in eene vredige
stemming; men zou zich in dien hoogen leunstoel
willen neerzetten en mijmeren over vroegere eeuwen
en vroegere zeden, en over den tijd, die rusteloos
voorbij snelt en al het nieuwe weer oud maakt.’18
Door de effectieve enscenering en door de bekendheid die de stijlkamers van het Groninger Museum kregen door de uitgave van ansichtkaarten,
hebben deze vertrekken niet minder dan de kamer
in de Kruisstee aan de vroege beeldvorming rond het
Groninger interieur bijgedragen, waarvan ze uitslui-
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tend de ‘rijke’ kant lieten zien. Vooral de Westerwoldse kamer, de enige ruimte die een niet-stedelijke, agrarische leefomgeving suggereerde, sprak tot
de verbeelding. Hoe weinig ‘zuiver’ dit vertrek ook
was, het is ongetwijfeld de meest gefotografeerde en
voor reclame-doeleinden gebruikte stijlkamer van
het Groninger Museum geweest.19 De kamer werd,
om maar iets te noemen, niet alleen gebruikt door K.
ter Laan in zijn Groninger Encyclopedie als decor voor
een foto van een Groningse kraamvisite, maar komt
ook voor op luxe dozen voor Groninger koek. De
Westerwoldse kamer heeft in sommige kringen bijna
mythische proporties gekregen; nog in 2002 luidde
de kop van een artikel door Harm van der Veen over
een mogelijk nieuw Groninger centrum voor geschiedenis veelzeggend: ‘Een nieuwe toekomst voor
de Westerwoldse kamer?’.20
Toen de stijlkamers in het museum in de jaren
zeventig van de twintigste eeuw moesten wijken voor
een andere, op ﬂexibeler leest gestoelde inrichting,
namen de historisch ingerichte vertrekken van de
Menkemaborg in Uithuizen hun rol over. Menkema
was door de familie Lewe van Nijenstein in 1921 aan
het Groninger Museum geschonken en na een grondige restauratie bestemd tot een museum waarin de
adellijke wooncultuur kon worden belicht. Volgens
de schenkingsacte moest de borg in stand worden gehouden ‘opdat ook in komende tijden worde genoten van al wat daar door natuur en mensch tot stand
is gebracht’.21 De eigenlijke invulling van deze voornemens kwam over een lengte van jaren tot stand. Bij
de opening van de borg als museum was de inrichting
dan ook verre van voltooid. Een vroege beschrijving
spreekt weliswaar al van ‘sierlijke gebruiks- en kunstvoorwerpen’ maar foto’s uit deze tijd laten zien dat
de borg op dat moment nog vrij pover was ingericht
met vitrines die meer gericht waren op educatie dan
op het visualiseren van een als ‘echt’ en authentiek

te ervaren leefomgeving.22 Door schenkingen van
particulieren kon de Menkemaborg in 1941 volgens
Wildeman echter al ‘een voortreffelijk overzicht’ van
meubelkunst bieden.23 Belangrijker was dat de borg
daarmee ook een huiselijker en overtuigender uitstraling kreeg. In 1951 was de borg al ﬂink op weg van
tentoonstellingsruimte meer ‘woonhuis’ te worden;
de in dat jaar gehouden tentoonstelling van kaarten,
schilderijen en kostuums moest al op de bovenverdieping plaatsvinden omdat de inrichting van de benedenverdieping geen ruimte voor andere exposities
meer toeliet.24
De Menkemaborg werd pas echt als een ‘bewoond’
huis ingericht vanaf 1964, toen Freerk J. Veldman bij
de borg betrokken raakte, eerst als stagiair en later als
conservator. Tijdens zijn conservatorschap, dat tot
1998 duurde, werd de borg ingericht op een wijze die
de indruk wekte dat de bewoners even weg waren.
Deze vertellende manier van inrichten maakte school
en leidde ertoe dat de Menkemaborg als voorbeeld
ging dienen voor een aantal andere Nederlandse
kasteelmusea.25 Wat Eerelman decennia eerder met
potlood en penseel had gedaan, deed Veldman nu
met echte meubels en objecten, daarbij dankbaar gebruik makend van de mogelijkheden die het meubilair uit de opgeruimde stijlkamers van het Groninger
Museum bood. Met bloemboeketten en schijnbaar
achteloos gedrapeerde stoffen in contrasterende kleuren wist de conservator het interieur van Menkema
een levendige en voorheen ongekende uitstraling te
geven. Het is vooral aan de inspanningen van Veldman, later ook verantwoordelijk voor de inrichting
van de borg Verhildersum in Leens, te danken geweest dat het maandblad Eigen Huis & Interieur in
1990 de Groninger borgen als ‘een onuitputtelijke
inspiratiebron voor woongeïnteresseerden’ zag, ‘zeker als je dol bent op de landstijl die sober, maar toch
smaakvol en chic is’ (cursivering auteur).26
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1.3 H I S T O R I O G R A F I E
Publieke belangstelling
Het interieur mag zich tegenwoordig in een grote
belangstelling verheugen. Boekhandels en kiosken
bieden iedere maand weer een nieuw en breed assortiment aan de meest uiteenlopende interieurtijdschriften. Ook de grote hoeveelheid fraai vormgegeven kofﬁetafelboeken die in aanzienlijke aantallen in
de ramsj te vinden zijn, geven aan dat er een echte
‘markt’ voor het interieur is. Volgens Westerman is
het non-descripte, welhaast identiteitsloze karakter
dat de huidige meubelproductie én -consumptie kenmerkt, hiervoor een van de oorzaken.27 De opkomst
van een welgestelde middenklasse die niet over antiek of meubels uit familiebezit kan beschikken en op
andere manieren een passend decor voor een nieuwe
levensstijl moet zien te verwerven, is volgens haar
een belangrijk gegeven in de groeiende belangstelling
voor het historische interieur. Het is veelzeggend dat
het lijvige Het Nederlandse interieur in beeld, resultaat
van een wetenschappelijk onderzoeksproject, zich
volgens de tekst van de achterﬂap richt op ‘iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van onze
wooncultuur, interieur, woninginrichting, life style
en antiek’.28
Ook in Groningen bestaat een levendige belangstelling voor historische interieurs. Waartoe deze
aantrekkingskracht kan leiden, bewijzen ieder jaar de
taferelen die ontstaan tijdens de Open Monumentendag in september, als zich in het informatiecentrum
in de Martinikerk enthousiaste belangstellenden een
plaatsje bevechten in een van de groepen die een
rondleiding door een monumentaal woonhuis krijgen, soms tot wanhoop van het organiserend comité.
‘Juist doordat het inwendige door het uitwendige
voor het oog van de buitenwereld wordt verborgen,

heeft het voor velen een grote aantrekkingskracht.’,
schreef Eloy Koldeweij terecht in het Jaarboek 2001
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, dat geheel aan het (historische) interieur was gewijd.29
De interesse voor de wijze waarop andere mensen
in andere tijden woonden, is niet van vandaag. Al
aan het einde van de negentiende eeuw herkenden de
eerste historische musea in ons land de aantrekkingskracht van het historische interieur en maakten ze
hiervan gebruik door ‘stijlkamers’ in te richten. Met
zeventiende- en achttiende-eeuwse genre-schilderijen
als inspiratiebron werden deze woonkamers uitgerust
met meubels en betimmeringen die een bepaalde
historische stijlperiode in een bepaalde geograﬁsche
eenheid en een bepaalde tijd representeerden.30 Ofﬁcieel deed men dat om didactische redenen, en heette
het dat de ‘geleidelijke beschavingsontwikkeling’ het
meest helder terug te vinden was in het woonhuis en
de manier waarop het huis was afgewerkt en ingericht, zoals in 1918 in de nota Over hervorming en beheer onzer musea werd gesteld.31 Mr. S. Muller Fzn.,
historicus, archivaris en conservator van het Stedelijk
Museum van Oudheden in Utrecht meende in 1891
dat het inrichten van stijlkamers de mogelijkheid
bood om het museum te ‘herscheppen van eene halfvergetene curiositeit in eene waarlijk populaire gelegenheid tot uitbreiding onzer kennis en tot oefening
van den smaak.’32
De helaas jong gestorven grondlegger van het
Groninger Museum, jhr.mr. J.A Feith sprak in een
van de eerste jaarverslagen van het Groninger Museum eveneens over de ‘diepgekoesterde wens’ stijlkamers in te kunnen richten in het nog jonge museum.33 In het ontwerp van C.H. Peters voor de eerste uitbreiding van het museum, die in 1903 werd
geopend, was zelfs speciaal rekening gehouden met
de situering van deze vertrekken. Dat men het een
en ander over had voor de inrichting van de Gro-
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ninger stijlkamers, bewijst het feit dat een authentiek
achttiende-eeuws stucplafond uit Utrecht werd ‘geimporteerd’ toen bleek dat er geen geschikte Groninger exemplaren voor de Régence-stijlkamer te vinden
waren.34
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog raakten
stijlkamers in Nederland uit de mode. Steeds sterker
ervaren als hinderlijk voor een ﬂexibele, op tijdelijke
exposities gerichte museale inrichting, en bovendien
beschouwd als relicten van een ouderwetse visie die
in een modern museaal bedrijf niet meer paste, werden veel stijlkamers gedemonteerd en opgeslagen in
het depot. Nog in 1997 werden de ‘klassieke’ stijlkamers in het Centraal Museum in Utrecht opgeruimd
en vervangen door een nieuw en experimenteel type
stijlkamer; ruimten waarin verschillende objecten uit
een bepaalde periode of van een bepaalde stijl zonder al te veel onderlinge samenhang worden gepresenteerd. Consequenter waren de stijlkamerachtige
‘paviljoens’ die in 1994 voor het nieuwe Groninger
Museum op de afdeling Archeologie en Geschiedenis
werden ingericht. De Italiaanse vormgever Michele
de Lucchi bedacht hiervoor een opzet waarin kunstvoorwerpen, objecten en interieurelementen per periode werden gegroepeerd. Deze nieuwe ‘stijlkamers’
zijn uiteindelijk maar vier jaar te zien geweest: wateroverlast maakte in 1998 een einde aan de opstelling.
Inmiddels lijkt de klassieke stijlkamer in bescheiden mate te worden herontdekt. Vooral musea die in
voormalige woonhuizen zijn gevestigd, proberen de
laatste jaren door reconstructie van historische vertrekken hun onderkomens weer een eigen gezicht te
geven door de in toenemende mate naar huiselijkheid
hongerende bezoeker de oude woonhuisatmosfeer te
laten ervaren. In het Provinciaal Overijssels Museum
in Zwolle, het Fries Museum in Leeuwarden en Simon van Gijn in Dordrecht – ofﬁcieel zelfs ‘museum
aan huis’ genoemd – zijn hiervan recente voorbeelden

te vinden. Met de plannen voor een nieuw historisch
museum in Groningen lijkt inmiddels ook de kans
toegenomen dat onderdelen van de Groninger stijlkamers ooit weer te zien zullen zijn. Waar zijn stijlkamers immers beter op hun plaats dan in het nieuwe
‘Centrum van geschiedenis’, waar het publiek ‘wordt
uitgedaagd om geschiedenis te ervaren’?35
Ontwikkelingen in interieurhistorisch onderzoek
De brede belangstelling voor wooncultuur valt samen met een belangrijke verschuiving in de historische wetenschappen.36 In tegenstelling tot honderd
jaar geleden is de aandacht niet meer uitsluitend gericht op de Grote Mannen en Vrouwen en de rol die
zij in Grote Historische Evenementen speelden en is
er meer belangstelling gekomen voor de dagelijkse
praktijk van wonen, werken en denken en voor het
leven van de gewone man. De nadruk is daarbij meer
op de geleidelijke ontwikkelingsgang van de geschiedenis komen te liggen en steeds minder op revoluties
of plotselinge veranderingen. Al enkele decennia is
het ‘leven van alledag’ dan ook een belangrijk aandachtspunt van historici. Een van de gevolgen voor
het onderzoek naar de historische wooncultuur is dat
niet alleen meer de huizen van de elite centraal staan,
maar dat ook de interieurs van de gewone man een
serieus studie-object zijn gaan vormen.37
Vooral de studie van de materiële cultuur, die zich
met name op ‘gewone’ gebruiksvoorwerpen richt,
heeft de laatste decennia een opmerkelijke bloei beleefd. Met gebruikmaking van bronnen die voorheen
door (kunst-)historici nauwelijks werden gebruikt,
proberen sociologen en antropologen het historische
huis en zijn inrichting als uitdrukking van identiteit
en mentaliteit van een bepaalde sociale groep in beeld
te krijgen, zich daarbij vaak richtend op de grote middengroepen van mensen die weinig meer getuigen van
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hun aanwezigheid achterlieten dan bij huwelijk, dood
en faillissement opgemaakte inventarissen van hun
bezittingen. In Nederland heeft het P.J. Meertensinstituut op dit gebied een belangrijke rol gespeeld.
De ‘boedelbank’ die dit instituut aanlegde, biedt materiaal voor onderzoekers van materiële cultuur, van
wie de belangrijkste groep verbonden is aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen.
Voor kunsthistorici, met een vanouds meer op
‘hogere’ cultuur gerichte blik, waren het historische
interieur en zeker de niet-stilistische en niet-iconologische aspecten ervan, lange tijd geen onderzoeksveld
van belang.38 De geschiedenis van interieur en wooncultuur heeft daarom in Nederland, met zijn lange
en rijke ‘huiselijke’ traditie, heel lang niet de wetenschappelijke en publieke aandacht gekregen die mag
worden verwacht. De Leidse hoogleraar Kunstnijverheid C. Willemijn Fock spreekt in deze context niet
ten onrechte van ‘verwaarlozing’.39 In andere landen
kwam de belangstelling voor en het onderzoek naar
het historische interieur al veel eerder op gang, waardoor er in Nederland op sommige interieurhistorische
gebieden een opvallende achterstand in kennis is ontstaan. Het weinige dat in Nederland gedaan werd aan
interieurhistorisch onderzoek, richtte zich voornamelijk op het in kaart brengen van de stilistische ontwikkelingen in de losse en vaste onderdelen van het interieur. Boedelonderzoeker Anton Schuurman vatte in
1990 de stand van het Nederlands interieurhistorisch
onderzoek dan ook samen als ‘het globale ongedifferentieerde verhaal van de geschiedenis van het wonen,
zoals dat door de negentiende- en vroeg twintigsteeeuwse cultuurhistorici geschreven is en is aangevuld
en uitgebreid door de kunsthistorici (…)’.40
K. Sluyterman legde met zijn in 1918 voor het
eerst verschenen Huisraad en Binnenhuis in Nederland
in vroeger eeuwen een belangrijke basis voor interieurhistorisch onderzoek.41 Dat kwam niet alleen door het

rijke beeldmateriaal dat hij in zijn boek opnam, maar
eveneens door de destijds opmerkelijke aandacht voor
laat-zeventiende- en achttiende-eeuwse interieurs en
meubels. Ook de rijk geïllustreerde publicaties van
jonkvrouwe De Jonge uit 1922 en de catalogus van
de meubelcollectie van het Rijksmuseum door Willem Vogelsang vormen belangrijke referenties.42 Het
Nederlandse interieur van Anne Berendsen uit 1950
was al meer dan een schets van stijlontwikkelingen.43
Zij probeerde huis, interieur, inrichting en mentaliteit systematisch met elkaar in een historisch-antropologisch verband te brengen.44 Berendsen stond
daarbij een materiaal-iconologische benadering voor,
die in de toepassing van bepaalde materialen in het
interieur een levensvisie en -houding weerspiegeld
zag. Pragmatischer, maar van groot belang voor de
huidige interieurwetenschappelijke praktijk, was de
benadering van Th.H. Lunsingh Scheurleer, de latere
hoogleraar Kunstnijverheid in Leiden, die vanaf de
jaren vijftig van de vorige eeuw in zijn artikelen en
publicaties het historische interieur in een breder en
vaak persoonlijk getint kader plaatste door verbanden te leggen tussen objecten en gegevens ontleend
aan een rijkgeschakeerd bronnen-arsenaal.45 In deze
context kunnen ook de activiteiten van de ‘Amsterdamse’ groep woningonderzoekers worden geplaatst:
binnen de bloeiende restauratiepraktijk van na de
Tweede Wereldooorlog wisten mensen als R. M.
Meischke, mevr. I.H. van Eeghen, H. Janse en H.J.
Zantkuijl onderzoeksprojecten op te zetten waarin
ook aan interieurhistorische aspecten ruimhartig
aandacht werd geschonken.46 De Afdeling Beschrijving (de latere Kunsthistorische Afdeling) van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg speelde door
het verzamelen en publiceren van gegevens over het
Nederlandse woonhuis in deze periode eveneens een
belangrijke rol in de vergroting van kennis over het
historische Nederlandse interieur.
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Twee door Lunsingh Scheurleer in gang gezette
onderzoeksprojecten zijn door hun omvang en gehanteerde methodiek van grote betekenis geweest
voor de richting die het wetenschappelijke onderzoek
naar het Nederlandse interieur insloeg in het laatste
kwart van de twintigste eeuw. Het eerste project betrof de publicatie in drie delen van de inboedelinventarissen van de Oranjes in de jaren 1974-1976.47
Meteen hierna werd een onderzoek naar wooncultuur
en interieurs aan het Leidse Rapenburg in gang gezet,
waarvan de resultaten in de jaren 1986-1992 in zes
delen werden gepubliceerd.48 Het onbegrip waarop
deze grote en kostbare projecten tijdens de facultaire
visitatierondes stuitten, was een van de aanleidingen
om in 1993 een sectie Historische Binnenruimten
in te stellen binnen de in hetzelfde jaar opgerichte
landelijke Onderzoekschool Kunstgeschiedenis.49 In
hetzelfde jaar werd ook gestart met de studierichting
Historische Binnenruimten door de Stichting Restauratie Atelier Limburg in Maastricht.50 In de jaren hierna, Fock spreekt van een ‘sneeuwbaleffect’,
hebben tal van initiatieven ertoe bijgedragen dat de
wetenschappelijke benadering van het historische
interieur een steeds belangrijker aandeel in de praktijk van kunsthistorisch onderwijs en onderzoek en
monumentenzorg in Nederland heeft gekregen. Zo
kwam er een coördinator interieurs bij de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg en werd 2001 uitgeroepen tot ‘Jaar van het (historische) interieur’, met als
hoogtepunt een driedaags symposium in Amsterdam
in september. In 2001 zagen tal van interieurhistorische publicaties het licht, waarvan Het Nederlandse
interieur in beeld. 1600-1900 de meest in het oog
springende exponent is. Eind 2000 verscheen al
Het Hollandse pronkpoppenhuis, het proefschrift van
Jet Pijzel-Dommisse, die met deze publicatie de beroemde Hollandse poppenhuizen als rijke bron voor
interieurhistorisch onderzoek op aansprekende wijze

voor een breed publiek toegankelijk maakte.
In de jaren negentig van de twintigste eeuw zijn
in Nederland verschillende stichtingen in het leven
geroepen die zich bezighouden met het beschermen
en het bevorderen van de belangstelling voor historische interieurs en onderdelen daarvan. De Stichting
Historische Behangsels en Wanddecoraties in Nederland bijvoorbeeld, opgericht in 1992, heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke speler in dit veld. Voor
haar activiteiten ontving de stichting in 2001 de
Vuurslagprijs. De Stichting het Nederlandse interieur, die in 1999 het licht zag, richt zich vooral op het
bundelen van wetenschappelijke kennis. Buurland
België biedt in dit kader een inspirerend voorbeeld
in de vorm van de Gentse Bijdragen tot de Interieurgeschiedenis (voortzetting van de Gentse Bijdragen tot
de Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde), tot stand
gekomen op initiatief van de Gentse hoogleraar Anna
Bergmans.
De aandacht voor het historische interieur heeft
inmiddels de gebieden bereikt die buiten de traditionele aandacht van de voornamelijk op de provincie
Holland gerichte Nederlandse kunstgeschiedenis liggen. De Vereniging Hendrik de Keyser bijvoorbeeld
liet aan de hand van haar uitgebreide huizenbezit in
het hele land onderzoek verrichten naar de architectuur van het Nederlandse woonhuis van de Middeleeuwen tot heden. Onder auspiciën van de vereniging zagen in totaal vier boeken over dit onderwerp
het licht.51 Voor de interieurgeschiedenis is met name
de aandacht die in deze uitgaven wordt besteed aan
de ontwikkelingen in plattegrond en indeling van
het woonhuis van groot belang. Ook de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis probeert intussen het Nederlandse interieuronderzoek een bredere, nationale
basis te geven. Een eerste aanzet daartoe is het grote
samenwerkingsproject met het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie en de Rijksdienst
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voor de Monumentenzorg, getiteld Decoratieve interieurschilderingen in Nederland, dat beoogt alle decoratieve schilderingen in woonhuizen in Nederland
te inventariseren en te documenteren.52
Interieurhistorisch onderzoek in Groningen
In ons land is buiten Holland nooit op enige schaal
aan systematisch interieurhistorisch onderzoek gedaan. Wie dan ook iets wil weten over het niet-Hollandse interieur moet zijn toevlucht nemen tot een
grote hoeveelheid versnipperde, tastbare en minder
tastbare gegevens. Het resultaat is een bonte collage
van losse indrukken, waarin de grenzen tussen feit en
ﬁctie vaak niet meer te trekken zijn en waarin van een
afgewogen beeld nauwelijks sprake is.
Toch is het historische interieur in Groningen de
afgelopen eeuw niet genegeerd: in tal van publicaties
kwamen interieurhistorische aspecten vaak zijdelings
wel aan de orde. Dikwijls hadden deze artikelen, die
vooral in de Groningsche Volksalmanak verschenen,
de bewoningsgeschiedenis van bepaalde deftige stadshuizen of adellijke residenties in de Ommelanden tot
onderwerp. Soms was de aandacht voor het interieur gerichter: in de publicaties die in 1916 en 1917
verschenen naar aanleiding van de restauratie van de
Rechtbank aan de Oude Boteringestraat in Groningen en de nieuwbouw van het Groninger Provinciehuis werd expliciet aandacht besteed aan sporen van
oude interieurafwerkingen in beide gebouwen.53
Vóór 1900 bepaalde de voorliefde voor archivalische gegevens de studie van de Groningse cultuur.
Zelfs de bemoeienissen met de oprichting van het
Groninger Museum door jhr. mr. J.A. Feith, groot
liefhebber van antiquiteiten, leidden niet tot een
systematische studie van Groninger kunst en kunstnijverheid. De objecten in de collectie van het museum leken slechts bestemd tot het oproepen van

herinneringen aan voorbije tijden. In de Groningsche
Volksalmanak zijn tal van artikelen te vinden die als
illustratie van deze benadering kunnen gelden. Het
‘beeld’ of het object is daarin in de eerste plaats een
kapstok voor een herinnering aan historische gebeurtenissen of personen en vormt zélf geen bron
van onderzoek. Zo leverde een bespreking van het
Huis met de Schone Gevel aan de Grote Markt in
de volksalmanak van 1893 een mooie en uitputtende
bewoningsgeschiedenis op, maar werd de lezer in het
ongewisse gelaten over het uiterlijk van het huis.54
Bij het artikel was een kleine foto van de gevel het
enige beeldende referentiepunt van dit in april 1945
zwaar beschadigde en nadien afgebroken huis, waarvan maar één interieurfoto bekend is (afb. 182).
In de schaarse kunsthistorische literatuur waarin
het interieur in een Groninger context aan de orde
kwam, werd vaak volstaan met een enkele algemene
opmerking of werden gegevens uit andere delen van
het land gebruikt. Zelfs rijksbouwmeester C.H. Peters, Groninger van geboorte en groot kenner van
de Groninger bouwkunst, wist over de geschiedenis
van de huizenbouw en de ‘woning-inrichting’ in de
stad Groningen eigenlijk niet veel meer te vertellen
dan wat hij elders in Nederland had gezien en wat
hij van elders aan onderzoeksresultaten kende.55 Hetzelfde gebeurde nog in 1983 toen de auteurs van het
hoofdstuk ‘Bouwen in Groningen tot 1650’ in de
uitgave De kaart van Egbert Haubois, spiegel van wens
en werkelijkheid, bij de bespreking van de Groninger huizenbouw in de eerste helft van de zeventiende
eeuw eigenlijk weinig meer deden dan een knappe
samenvatting geven van de ontwikkelingen in de
‘Hollandse’ huizenbouw.56
Jacob Vinhuizen, landbouwer en amateur-historicus uit Middelstum, was de eerste die in zijn artikelen over de bewoningsgeschiedenis van enkele
Ommelander borgen in de jaren twintig het huiselijk
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decor van de borgbewoners incidenteel tot leven
probeerde te wekken.57 Hij maakte hierbij gebruik
van oude boedelinventarissen en beschrijvingen. Mr.
Gerrit N. Schutter deed op systematischer wijze hetzelfde in de reeks artikelen die hij in de jaren vijftig
en zestig van de twintigste eeuw schreef over buitenplaatsen en hofsteden in Hoogezand-Sappemeer, en
in de door hem verzorgde uitgave over het Huis met
de Dertien Tempels in de Oude Boteringestraat in
Groningen.58 Schutter aarzelde niet om de gegevens
uit de boedelinventarissen op empathische wijze uit
te vergroten om de lezers bij zijn verhaal te betrekken. Een aardig voorbeeld daarvan is zijn beschrijving van het interieur van de voormalige buitenplaats
Jachtwijk bij Foxham, waarbij hij voor het gemak
maar niet vermeldde dat de embrasses met kwasten
die in zijn verhaal de gordijnen van de ‘hemelbedden’
openhielden in de inventaris alleen in een koffer op
de zolder van de borg worden genoemd.59
Hoe het ook zij, het interieur speelde in de artikelen van Vinhuizen en Schutter slechts een ﬁgurantenrol. De auteurs waren voor alles historici en hun
belangstelling voor de gebouwen die ze beschreven
was geheel ondergeschikt aan de aandacht voor de
aanzienlijke geslachten die hierin hadden gewoond
en geleefd. Pas met de tentoonstelling ‘Oude Luister
van het Groningerland’, gehouden in het Groninger
Museum van 22 januari tot en met 5 maart 1961,
werd voor het eerst aandacht besteed aan de morfologische en stilistische kanten van de Groninger (borgen-)architectuur en kwam ook het historische interieur, al was het wederom zijdelings, aan de orde.60
Een groot deel van de op dat moment bekende interieurrestanten uit Ommelander borgen werd in deze
tentoonstelling opgenomen. Op het moment van de
opening van de tentoonstelling was (‘mejuffrouw ‘)
Minke A. de Visser, onbezoldigd conservatrice van
het Groninger Museum, al meer dan dertig jaar be-

zig met het verzamelen van gegevens uit stukken in
het Groninger gemeentearchief over Groninger ambachtslieden, huizen en meubels.61 Zij zag geen kans
deze gegevens te verwerken en te publiceren, maar in
de Groninger Archieven zijn haar aantekeningen als
onderdeel van de ‘Collectie mej. De Visser’ toegankelijk voor een ieder die haar moeilijk leesbare handschrift weet te ontcijferen.
De werkelijke aanzet tot breder georiënteerd interieurhistorisch onderzoek in Groningen gaf de al genoemde Freerk J. Veldman, die in 1964 conservator
van de Menkemaborg in Uithuizen werd. Veldman
wist de borg niet alleen geleidelijk van een museaal allegaartje tot een fraai buitenhuis in achttiende-eeuwse
sfeer te transformeren, maar verrichtte ook onderzoek
naar de ambachtslieden die bij de grote en beeldbepalende verbouwing van het huis aan het begin van de
achttiende eeuw door de toenmalige bewoners waren
ingeschakeld. Door dit onderzoek kwamen feiten naar
boven die niet alleen de Menkemaborg raakten, maar
ook licht wierpen op de ambachtelijke praktijk in de
provincie Groningen als geheel en op de betekenis
van bepaalde ambachtslieden voor de interieurvormgeving in Stad en Lande. Veldmans onderzoekingen
naar kistenmaker Allert Meijer, beeldsnijder Jan de
Rijk en schilder Hermannus Collenius leidden tot publicaties die een belangrijke basis vormden onder de
grote tentoonstelling ‘Gouden Eeuw in Groningen’ in
het Groninger Museum in 1997.62 Wooncultuur en
interieur speelden op deze tentoonstelling een grote
rol. Vedette van de opstelling in het Groninger Museum was een reconstructie met behulp van authentieke onderdelen van de rond 1711 door Collenius
beschilderde achterkamer van het Huis met de Dertien Tempels, die na een rigoureuze verbouwing van
dit huis in 1908 in New York terecht waren gekomen
(afb. 108, 133, 141).63 Sinds 1997 is de aandacht van
het Groninger Museum voor de historische wooncul-
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tuur sterk toegenomen. In 2001 werd bijvoorbeeld
aan de hand van objecten uit de eigen collectie een
bescheiden beeld gegeven van de wooncultuur van
de Ommelander adel en in 2002 schetste conservator Egge Knol aan de hand van achttiende-eeuwse
tekeningen van gebrandschilderd glas de geschiedenis
van de toepassing van decoratief beschilderde glazen
in de Groninger borgen.64 Veldmans opvolger op de
Menkemaborg, Ida Stamhuis, besteedde aandacht aan
het Groninger interieur in de vorm van enkele thematentoonstellingen en, in samenwerking met Veldmans
echtgenote, Lieke Veldman-Planten, een fraai vormgegeven publicatie over het vroeg-achttiende-eeuwse
staatsieledikant van de borg.65
Belangrijke impulsen voor interieurhistorisch
onderzoek in Groningen kwamen verder uit het
bouwhistorisch onderzoek, dat vanaf de jaren tachtig
een steeds grotere plaats in de Groninger bouw- en
restauratiewereld inneemt. De Stichting Monument
en Materiaal in Groningen speelde en speelt hierbij
een stimulerende rol. De stichting werd opgericht in
1983, met als voornaamste aanleiding de vondst in
een puincontainer van belangwekkende interieurelementen uit het Wolters-Noordhoff-complex in
de Oude Boteringestraat en de constatering van onvoldoende aandacht voor archeologisch en bouwhistorisch onderzoek.66 Aanvankelijk werd over het
onderzoek van de stichting niet gepubliceerd, maar
sinds 1996 verschijnt het jaarboek Hervonden Stad
waarin de resultaten van bouwhistorisch onderzoek
in verkorte vorm worden gepresenteerd. Een publicatie over een huis in de Oosterstraat in het jaarboek
1997 is daar een vroeg en wellicht ook het mooiste
voorbeeld van.67 Samenwerking tussen bouwhistorici, archeologen en een historicus leidde hier tot een
helder, afgewogen verhaal waarin zowel aan de fysieke als de sociale geschiedenis van huis en interieur
aandacht kon worden besteed.

1.4 METHODE
Interieur als cultureel ‘symbool’
De methode van interieurhistorisch onderzoek laat
zich moeilijk kwaliﬁceren. Interieurgeschiedenis
is niet als een speciﬁeke tak van wetenschap te beschouwen en kent een sterk interdisciplinaire benaderingswijze, waarbij in meer of mindere mate
leentjebuur wordt gespeeld bij de sociaal-historische
en antropologische wetenschappen. Grofweg zijn er
twee stromingen binnen het interieurhistorisch onderzoek te onderscheiden. De eerste is voortgekomen
uit de kunsthistorische praktijk en voornamelijk op
beeldende bronnen gericht. De andere maakt gebruik van kwantitieve methoden en kent een sterke
‘exacte’ component. Onderzoek van boedelinventarissen speelt hierin een belangrijke rol.
Beide benaderingswijzen zijn elkaar onder invloed van de zogenoemde culturalistische verschuiving in de jaren zestig en zeventig van de twintigste
eeuw enigszins genaderd. Dankzij deze verschuiving
werden, in de lijn van het brede en antropologische cultuurbegrip, de traditionele rangorde tussen
lage ‘cultuur’ en hoge ‘Cultuur’ steeds minder vast.
Een in dezen toonaangevend historicus als Clifford
Geertz beschouwde cultuur bijvoorbeeld op antropologische wijze als een door de geschiedenis heen
doorgegeven patroon van betekenissen, belichaamd
in symbolen.68 Door deze veranderende interessesfeer
ontstond een bredere belangstelling voor het leven
van alledag zoals dat door een tot dan toe nauwelijks onderzochte grote middenklasse in een meer of
minder nabij verleden was geleefd. Ego-documenten en uiteenlopende archivalische bronnen werden
daardoor voor de geschiedschrijving interessant. De
nieuwe wijze van ordenen die de groei van het corpus
van bronnenmateriaal noodzakelijk maakte, leidde
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tot de opkomst van een nieuwe benadering van het
bronnenmateriaal, dat doorgaans als ‘structuralisme’
wordt betiteld. Deze stroming zocht, in de woorden
van de zojuist aangehaalde Geertz, naar een ‘patroon
van betekenissen’, belichaamd door symbolen in de
breedste zin van het woord, waaronder ook interieurs
en meubelstukken kunnen worden begrepen.
De antropologische methode, waarin de symboolfunctie van objecten traditiegetrouw een belangrijke rol speelt, is door kunsthistorici altijd met enige
argwaan bekeken. Aby Warburgs pogingen om in
het begin van de twintigste eeuw een antropologischkunsthistorische methode te ontwikkelen, bleven bijvoorbeeld altijd omstreden.69 Warburgs psychologiserende benadering van de kunstgeschiedenis, waarin
aan de Oudheid ontleende ‘beelden’ of ‘symbolen’,
rekening houdend met de context waarin ze werden
gebruikt, een bepaalde, vastliggende psychische gesteldheid uitdrukten, sprak de sterk op esthetische
categorieën gerichte kunsthistorici niet aan. Toch
lieten de ontwikkelingen in de jaren zestig en zeventig de kunstgeschiedenis niet helemaal onberoerd;
kunsthistorici als Germain Bazin probeerden in de
geest van het structuralisme de kenmerkende motieven van een bepaalde kunsthistorisch gedeﬁnieerde
stijl of stijlperiode te verklaren vanuit psychologische, sociologische en economische factoren.70
Het vervagende onderscheid tussen hoge en lage
vormen van cultuur heeft het onderzoek naar boedelinventarissen in de historische wetenschap een
ﬂinke impuls gegeven. Vanaf de jaren zestig van de
twintigste eeuw pogen historici aan de hand van gegevens uit boedelinventarissen de wijze waarop mensen zich bepaalde voorwerpen ‘toe-eigenden’ of daar
juist weer afstand van deden, in kaart te brengen en
daarmee de betekenis van objecten in een bepaalde
tijd en voor bepaalde sociale groepen te duiden. Veranderingen en verschillen in de materiële cultuur van

verschillende sociale groepen in verschillende periodes worden door de onderzoeker door middel van
kwantiﬁcering van de gegevens tabellarisch in beeld
gebracht en geanalyseerd.71 In de selectie van bronnenmateriaal is men steeds vrijer geworden; de boedelinventaris is voor onderzoekers van de materiële
cultuur weliswaar nog steeds de voornaamste bron,
maar de laatste jaren begint beeldmateriaal een steeds
belangrijker plaats in te nemen.72
Ook kunsthistorici zijn in toenemende mate gebruik gaan maken van boedelinventarissen; sinds de
verbreding van het cultuurbegrip gaat het de kunsthistorische interieurwetenschapper niet meer alleen
om het schrijven van stijlgeschiedenis aan de hand
van objecten en de levensloop van de belangrijkste
architecten en kunstenaars maar ook om het interieur in zijn maatschappelijke context en als resultaat
van prozaïsche handelingen als opdrachtverlening
en aankoop. In Nederland is het in 1977 geëntameerde Leidse Rapenburg-project het eerste geweest
waarin deze nieuwe methodische grondhouding in
wetenschappelijke interieuronderzoek structureel is
toegepast.73 Door gedegen historisch en kunsthistorisch (stilistisch) onderzoek van boedelinventarissen,
plattegronden, artefacten en een breed arsenaal aan
archiefmateriaal kon een verhaal worden verteld dat
de traditionele grenzen van het kunsthistorisch interieuronderzoek overschreed.
Interieurhistorisch onderzoek vanuit verschillende perspectieven
Historici en kunsthistorici mogen tegenwoordig dan
van hetzelfde brede cultuurbegrip uitgaan en deels
gebruik maken van hetzelfde bronnenmateriaal, de
uitgangspunten van beide disciplines blijven ten
aanzien van het onderzoek naar de wooncultuur en
het historische interieur fundamenteel verschillend.
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Historici die onderzoek doen naar materiële cultuur
verwijten kunsthistorici dikwijls niet de ‘mens’ maar
het ‘object’ centraal te stellen. De door kunsthistorici
bestudeerde voorwerpen zijn in hun optiek door een
veronderstelde veronachtzaming van de context weinig meer dan ‘doodse rekwisieten’ in de ‘grafkelder
van het museum’ en de stijlkamer.74
Kunsthistorici kunnen op hun beurt veel boedelonderzoekers verwijten de fysieke kwaliiteiten van
het object zélf te verwaarlozen door de nadruk op
het kwantitatief gemotiveerde ‘gebruik’ en de daaruit
afgeleide, veronderstelde ‘betekenis’ van een artefact
te leggen.75 Deze benadering leidt niet zelden tot een
categorisering die, mede door het exacte karakter van
de tabelvorm, niet altijd zo hard is als gesuggereerd
wordt. Zo vallen in deze tabellen het functionele en
stilistische onderscheid tussen verwante objecten onderling weg, wordt aan de samenhang tussen object
en ruimte en daarmee aan van de betekenis van een
‘ensemble’ vrijwel altijd voorbij gegaan en worden
taalkundige variëteit en etymologische veranderingsprocessen in de naamgeving van objecten dikwijls
niet voldoende onderkend.76
Voor de gevaren die de eenzijdige focus op de ‘inhoud’ met zich meebrengt waarschuwde ook Ernst
Gombrich, die als directeur van het Warburg Institute niet onbekend was met de methoden van de symbolische antropologie. Met betrekking tot de studie
van (kunst-)voorwerpen als symbolen van de tijd
waarin ze ontstonden, merkte hij op: ‘we should also
add that like mirrors they [works of art] will reﬂect
different facts about the age according to the way we
turn them, or the standpoint we adopt, not to mention the tiresome tendency of mirrors to throw back
our own image.’77 In interieurhistorisch onderzoek
blijft alleen daarom al de kunsthistorische focus op
stijlkenmerken, het artefact zelf, de samenhang tussen objecten onderling én tussen de objecten en de

ruimte waarin ze stonden opgesteld en werden gebruikt, meer dan gerechtvaardigd.78
Uitgangspunten en beperkingen van dit onderzoek
Dit onderzoek is het eerste dat geheel aan de interieurgeschiedenis van Stad en Lande is gewijd.
Deelaspecten zijn, zoals gezegd, weliswaar eerder
op beperkte schaal onderzocht, maar een overzicht
ontbrak. Slechts in zeer bescheiden mate kon dan
ook van de resultaten van eerder onderzoek gebruik
worden gemaakt. Het onontkoombare gevolg is dat
dit boek, als weerslag van een eerste poging tot ‘terrein-verkenning’, een hoog inventariserend gehalte
heeft. Evenmin kon in alle gevallen – wederom door
gebrek aan voor-onderzoek- de samenhang tussen
de verschillende ontwikkelingen in het historische
interieur even helder voor het voetlicht worden gebracht. Er kan dan ook niet sterk genoeg worden benadrukt dat dit boek vooral beschouwd moet worden
als basis voor verder, verdiepend onderzoek. Door
bijvoorbeeld gerichter onderzoek te verrichten naar
bepaalde huizen, hun bouw- en bewoningsgeschiedenis en naar de context waarin interieurveranderingen
plaatsvonden, kan een beter begrip verkregen worden van het hoe en waarom in de ontwikkelingen van
het Groninger woonhuisinterieur in de zeventiende
en de achttiende eeuw.
Het onderzoek waarvan dit boek het resultaat is,
kende in essentie een kunsthistorische benaderingswijze, die bijvoorbeeld spreekt uit de aandacht voor
stijlontwikkelingen en de centrale rol van toonaangevende opdrachtgevers en ambachtslieden. Maar:
ook aan interieurs van minder ‘belangrijke’ mensen
werd aandacht gegeven en geen enkele bron werd op
voorhand uitgesloten op grond van een esthetisch gemotiveerd kwaliteitsoordeel.
Bij de selectie van gegevens uit het beschikbare
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bronnenmateriaal, waaronder ook uitdrukkelijk de
boedelinventarissen worden begrepen, gaven beeldende en beschrijvende kwaliteiten de doorslag. Hoe
meer informatie een bepaalde bron over het uiterlijk
van een of meer interieurs of onderdelen daarvan kon
geven, hoe bruikbaarder deze was. De bronnen zijn
dus op ‘kwalitatieve’, dat wil zeggen beeldende kwaliteiten en niet op kwantitatieve wijze geanalyseerd
en geselecteerd. Deze beeldende kwaliteiten kunnen
betrekking hebben op zowel stilistische als functionele aspecten.
Alleen deze kwalitatieve benadering maakte het
mogelijk het vrij magere corpus aan nog bestaande
artefacten met archiefgegevens in verband te brengen
en de stilistische en functionele karakteristieken van
het Groninger interieur in beeld te krijgen. Omdat
een kwantitatieve benadering in het kader van dit onderzoek minder voor de hand liggend was, zullen het
sociaal-economische verhaal en de diffusiepatronen
van meubeltypen en objecten dan ook geen prominente thema’s in dit boek zijn. Betekenisgeving in
psychologiserende zin speelt in dit onderzoek evenmin een rol van belang. In het inleidende hoofdstuk
met als onderwerp ‘opdrachtgevers’ wordt niettemin
geprobeerd een mentale achtergrond te schetsen. Het
begrip representatie staat hierin centraal.
Het doel van het verhaal dat in dit boek wordt
verteld, is een beeld te geven van het Groninger interieur in de zeventiende en de achttiende eeuw door
nog bestaande of gedocumenteerde artefacten in verband te brengen met ontwikkelingen die zijn af te
leiden uit een brede selectie van archivalische, schriftelijke en beeldende bronnen. In het ideale geval
zijn alle componenten van ontstaans- en gebruiksgeschiedenis voorhanden: het artefact zelf bestaat
nog, de ruimte waarin het stond of was aangebracht
is bekend, we kennen de naam van de koper of de
opdrachtgever en weten de naam van de vervaardi-

ger. Van een ideale situatie als deze is in de praktijk
vanzelfsprekend zelden tot nooit sprake. Óf het artefact zelf is verdwenen en alleen beeldmateriaal en
archiefgegevens resteren, óf het artefact bestaat nog,
maar er zijn geen of slechts beperkte gegevens over
context, ontstaans- en gebruiksgeschiedenis beschikbaar. Alleen door een breed overzicht van de ontwikkelingen in interieur- en meubelkunst te geven, is het
mogelijk de verschillende elementen van en objecten
in het Groninger interieur in de zeventiende en achttiende eeuw van een samenhangende ontstaans- en
gebruikscontext te voorzien.
1 . 5 B RO N N E N

E N B RO N K R I T I E K

Alle mogelijke bronnen kunnen informatie bieden
over ontstaan, vormgeving en gebruik van het historische interieur in stad en provincie Groningen.
Vanuit dat gezichtspunt bekeken was voor dit onderzoek de imposante en overdadig versierde en gestoffeerde stadhouderszetel uit de Hoge Justitiekamer
niet van groter belang dan een advertentie van een
meubelmaker in de Groninger Courant. Ook de selectie van literatuur vond met ruimhartigheid plaats;
in de bibliograﬁe zijn titels opgenomen die het predikaat ‘wetenschappelijk’ strikt gesproken nauwelijks
verdienen, maar die op grond van de informatie en
de documenterende kwaliteit die zij bezitten voor de
kennis over het Groninger interieur tóch van grote
betekenis zijn.
De spreiding van het bronnenmateriaal vormt
het voornaamste praktische bezwaar van interieurhistorisch onderzoek: gegevens over het historische
interieur zijn spreekwoordelijke spelden in hooibergen. Voor een groot deel wordt het slagen van dergelijk onderzoek dan ook bepaald door de hoeveelheid bronnenmateriaal dat in een onderzoeksperiode
bekeken en verwerkt kan worden. Handzame zoek-
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ingangen heeft de interieuronderzoeker daarbij vaak
niet tot zijn beschikking. Daarbij komt nog het probleem van de onevenwichtige verhouding tussen de
verschillende bronnen. In Groningen zijn bijvoorbeeld relatief weinig artefacten bewaard gebleven en
was de oogst aan contemporaine interieurafbeeldingen eveneens mager. Een bij uitstek kunsthistorisch
(stilistisch) verhaal, gebaseerd op ‘wat er nog over is’
had dus bij gebrek aan voldoende primair materiaal
weinig kans van slagen en een onderzoek waarbij aan
de hand van eigentijdse afbeeldingen de ontwikkelingen in het interieur geschetst konden worden, was
evenmin goed mogelijk. De relatieve armoede aan
ego-documenten tenslotte maakte ook een sociaalhistorische benadering niet aanlokkelijk en stelde
grenzen aan de mate waarin dit interieurhistorisch
onderzoek als een proeve van ‘Alltagsgeschichte’ beschouwd kon worden.
Een groot deel van de beschikbare en voor dit onderzoek gebruikte bronnen heeft – onvermijdelijk –
betrekking op de stedelijke en de Ommelander elite.
De elite heeft immers veel meer tastbare en schriftelijke sporen nagelaten dan de grote groep die lager op
de sociale ladder stond. Veel van de interieurs die in
dit boek aan de orde komen, zijn dan ook elite-interieurs. De ‘borgen’ zijn als thuis- en machtsbasis van
de Ommelander adel al vaker onderwerp van (bewonings-)onderzoek geweest. Over de leefomgeving
van het patriciaat in de stad Groningen en op het
platteland van de stadsjurisdicties was daarentegen
nauwelijks iets bekend. De ‘stedelijke’ en de deftige
wooncultuur in de stadsjurisdicties vormden daarom
een belangrijk aandachtspunt van dit onderzoek.
Er is nadrukkelijk gekeken naar de personen die
als opdrachtgevers, bewoners of uitvoerende ambachtslieden betrokken waren bij het ontwerp en de
uitvoering van interieurs of onderdelen daarvan en
de rol die zij daarin speelden. Het centraal stellen van

opdrachtgevers en ambachtslieden in het onderzoek
naar het historische Groninger interieur bleek ook
in het licht van het bewaard gebleven archiefmateriaal een logische keuze. Genealogische gegevens en
gegevens in de rekeningen van de stadsrentmeester,
van de provinciale ontvanger-generaal, kerkelijke
gemeenten en tal van liefdadige instellingen boden
soms een onverwacht zicht op levensloop, activiteiten en samenwerkingsverbanden tussen opdrachtgevers en ambachtslieden.
Daarnaast is geprobeerd om sociale groepen die
lager op de maatschappelijke ladder stonden een
plaats in dit onderzoek te geven door te zoeken naar
boedelinventarissen van ‘modale’ ambachtslieden en
consumenten. Ook is gezocht naar gegevens over de
huizen waarin de gewone man woonde. Sommige
bronnen bleken hierover onverwacht veel informatie te bevatten. Een goed beeld van deze huizenbouw
gaven bijvoorbeeld de bestekken die in opdracht van
stad en provincie werden opgesteld voor de bouw van
onderkomens voor sluiswachters en inners van de belasting op het gemaal, de ‘chercher’ of ‘sarries’. Deze
huisjes en huizen waren solide maar weinig spectaculaire gebouwtjes, die ongetwijfeld een al even ‘gewoon’ interieur kenden.
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1.5.1 Primaire bronnen
Weinig bewaard
Interieurs zijn zeer veranderlijk. Afwerking en inrichting van een huis worden in meer of mindere mate
minstens één keer per generatie aangepast. Het is dus
niet zo vreemd dat veel historisch interieurmateriaal
is verdwenen ten gevolge van veranderde eisen die
werden gesteld aan comfort en representatie. Van het
zeventiende- en achttiende-eeuwse interieur in stad en
provincie Groningen is echter wel érg weinig over.79
Wie er plezier in heeft ’s avonds langs de grachten
in Utrecht of Leiden te lopen en – dankzij de helaas
snel verdwijnende Hollandse traditie van ‘open’ gordijnen – bij historische panden naar binnen te gluren
om fraaie stucplafonds en wandafwerkingen te zien,
heeft het bij een dergelijke exercitie in de stad Groningen snel bekeken. De achttiende-eeuwse stucplafonds zijn op de vingers van twee handen te tellen
en voor historische wandafwerkingen van vóór 1800
heeft men zelfs aan één hand genoeg.80
Vooral in de negentiende eeuw moet in stad en
provincie veel interieurmateriaal uit voorgaande
eeuwen zijn verdwenen. Al in 1830 plaatste een zekere J.S. Marcus, woonachtig in de Folkingestraat in
Groningen, een advertentie in de Groninger Courant
waarin hij bekend maakte in Londen opdracht te hebben gekregen voor het opkopen van ‘allerhande soorten van oude meubelen, welke gesneden, ingelegd
en gewerkt met vreemd hout zijn, als ouderwetsche
stoelen, kasten, tuinbanken, spiegellijsten, schilderijen, als ook beelden, in’t kort alles wat ouderwetsch
genoemd kan worden’.81 De Ommelander borgen
die in deze periode werden afgebroken, boden op dit
gebied voldoende materiaal. Nog in 1877, 1897 en
1901 verdwenen drie van de belangrijkste huizen,
waarmee belangwekkende historische interieurs he-

laas voorgoed verloren gingen.82 In de stad Groningen betekende vooral de ophefﬁng van de vesting in
1876 het einde van veel historische woonhuisinterieurs: de elite verliet de oude huizen in de stad waar
ze eeuwen had gewoond om aan de singels en later
ten zuiden van de stad een comfortabeler woning te
betrekken. ‘Gelijk in andere plaatsen van ons land
heeft dit ten gevolge gehad, dat de oudere huizen in
het hart der stad voor bewoning minder gewild zijn
geworden en men er nu kantoren en magazijnen in
ziet gevestigd’ merkte Roelfsema in 1919 op.83
Al rond 1900 werd over de opruimwoede door
Groninger historici en architecten geklaagd. Archivaris en liefhebber van antiquiteiten jhr. mr. Johan
Adriaan Feith bekritiseerde de rigoureuze wijze
waarop de Groningers met de borgen afrekenden; hij
noemde deze opruimwoede in De Ommelander borgen en hare bewoners in de zeventiende en de achttiende
eeuw karakteristiek voor Groningen.84 Rijksbouwmeester C.H. Peters betreurde ook de teloorgang
van de historische interieurs in zijn geboortestad. In
1921 schreef hij in Oud Groningen. Stad en Lande
met ingehouden woede: ‘Vergeeld, verschoten, beschadigd, zijn deze [oude] behangsels bijna alle verdwenen, of wel, voor zooveel zij waarde hadden, naar
het buitenland verkwanseld om plaats te maken voor
een daarbij vergeleken armzalig behangselpapiertje,
dat bij den eersten zonnestraal dien het ziet zijn kleur
verliest; ook de smaakvolle bed- en kastbetimmeringen zijn nu alle verdwenen (…)’.85 De Groninger
architect S.J. Bouma zag in 1941 in dit alles genoeg
aanleiding om te stellen dat de Groninger voor de
schoonheid van zijn eigen land ‘als regel’ ‘maar weinig’ voelde.86
Hoe het ook zij, bewaard gebleven artefacten, de
primaire bronnen van interieurhistorisch onderzoek,
zijn voor dit onderzoek een belangrijke bron (ook
van inspiratie) geweest. Zij vormen immers de meest
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directe band met het verleden als de meest tastbare
getuigen van een wereld waarin ze nog een vanzelfsprekende rol vervulden. Voor dit onderzoek werden
de artefacten in twee categorieën ingedeeld. Er werd
onderscheid gemaakt tussen de vaste aankleding van
het interieur en alles wat gerekend kan worden tot dat
wat ‘aard- en nagelvast’ wordt genoemd enerzijds, en
de losse elementen anderzijds, die voor het gemak onder de noemer ‘meubel’ gevat kunnen worden. Onder de eerste categorie vallen bijvoorbeeld balklagen,
vensters, deuren, beschotwanden, schoorsteenmantels
en de meeste wandafwerkingen en behangsels, onder
de tweede ‘losse’ elementen zoals stoelen, tafels, kasten, kroonluchters en decoratieve objecten. Huisraad
als keukengerei, zilver en huislinnen zijn zoals gezegd

2.

omwille van de werkbaarheid niet in het onderzoek
betrokken. Van speciﬁeke kleinmeubels zoals de klok
komen in dit boek vooral de situering en de vormgeving van de kast aan de orde, onmisbaar als deze gesigneerde en dikwijls gedateerde meubels zijn als referentie voor de ontwikkelingen in de meubelkunst.87
Binnen de groep vaste elementen kan onderscheid gemaakt worden tussen delen die constructief
van aard zijn en om- of betimmeringen die bedoeld
zijn als afwerking van (onderdelen) in een ruimte. Interieurelementen met een constructieve functie zijn,
vaak met een geschilderde afwerking, in veel oude
huizen bewaard gebleven. Ze zijn hoogstens door
voorzetwanden of verlaagde plafonds aan het oog
onttrokken (afb. 2). Onderdelen met een esthetische

Restant van schoorsteenbetimmering uit vermoedelijk eerste kwart achttiende eeuw, teruggevonden achter de laat-achttiendeeeuwse schoorsteenbetimmering in de grote voorkamer van het Hinckaertshuis in de Oude Kijk in’t Jatstraat in Groningen, foto
collectie ir. L.W. Barneveld, Groningen.
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3.

Hergebruikt plankje met zeventiende-eeuwse decoratie in het Hinckaertshuis in de Oude Kijk in’t Jatstraat in Groningen, foto
collectie ir. L.W. Barneveld, Groningen.

functie zijn veel vaker verdwenen, verplaatst of verborgen (afb. 3). Deze elementen zijn alleen nog op
oude foto’s te zien of bevinden zich op een andere,
soms onbekende locatie.
Het weinige dat er nog aan primair materiaal
aanwezig is, is voor dit onderzoek zoveel mogelijk
in kaart gebracht en in de tekst verwerkt. De bouwhistorische rapporten berustend bij de Stichting
Monument en Materiaal gaven daarbij belangrijke
aanwijzingen. Ook de lijsten die door de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg en de gemeente Groningen ter beschikking werden gesteld, boden bruikbare
informatie. Belangrijkste handicap was dat interieuronderdelen op deze lijsten niet in alle gevallen of

slechts gedeeltelijk zijn aangegeven. Tips van derden
bleken soms bijzonder bruikbaar te zijn.88 Het bleek
nuttig om over de grenzen van Stad en Lande heen
te kijken. Belangrijke onderdelen van een achttiendeeeuwse betimmering van een voorkamer uit een huis
aan de Nieuweweg in de stad Groningen bleken zich
bijvoorbeeld in een landhuis in Maarssen te bevinden en ook in een huis aan een van de Amsterdamse
grachten was een complete laat-achttiende-eeuwse
betimmering uit Groningen aanwezig.
Van bijzonder grote waarde van dit onderzoek
was de collectie van het Groninger Museum. De verzameling interieurfragmenten en meubels kon dankzij de medewerking van het museum en met behulp
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van de oude jaarverslagen en de boeken van eerste
inschrijving in kaart worden gebracht. De onderdelen uit deze verzameling die in dit onderzoek zijn opgenomen, staan vermeld in een bijlage achterin dit
boek. Het gaat daarbij in veel gevallen om objecten
die ooit deel uitmaakten van de stijlkamers maar er
zijn ook interieurfragmenten bij die nooit aan het
publiek zijn getoond, waarover nooit is gepubliceerd
en die soms zelfs in de jaarverslagen van het museum
niet eens worden genoemd. Andere belangrijke collecties waarin zich nagelvaste onderdelen van Groninger interieurs uit de zeventiende en achttiende
eeuw bevinden, zijn die van de Stichting Provinciale
Groninger Oudheidkundige Commissie en de Stichting Monument en Materiaal. Onderdelen uit deze
collecties konden door medewerking van beide stichtingen eveneens in dit onderzoek worden betrokken.
Meubels van onverdachte Groninger origine bleken lastig te vinden. Ze bevinden zich zelden tot nooit
meer op hun oorspronkelijke locatie en dat maakt
het bijzonder lastig om aan de hand van de bewaard
gebleven voorbeelden alléén vast te stellen in hoeverre bepaalde meubeltypen in Groningen gangbaar waren. Er is vooral gebruik gemaakt van meubels in de
collectie van het Groninger Museum en de museale
borgen de Menkemaborg in Uithuizen, de Fraeylemaborg in Slochteren en de borg Verhildersum in
Leens. Veel van de meubels in de Menkemaborg zijn
eigendom van het Groninger Museum en, zoals gezegd, voor een gedeelte afkomstig uit de voormalige
stijlkamers. Van enkele van deze meubels bleek de
Groninger herkomst gelukkig bekend of aan te tonen. Ook meubels in particuliere collecties zijn in dit
onderzoek betrokken. Zeer veel Groninger meubels
in particulier bezit bleken echter negentiende-eeuws.
Oudere stukken waren voor dit onderzoek niet altijd
bruikbaar omdat een band met stad of provincie Groningen niet aantoonbaar was. Een bijzondere catego-

rie meubels die voor dit onderzoek van belang was, is
de rijke collectie zeventiende- en achttiende-eeuwse
avondmaalstafels in kerkelijk bezit.89 Weliswaar is
ook van deze meubels de aankoop- en/of vervaardigingsdatum zelden vast te stellen, maar ze bieden in
elk geval een goed en relatief coherent overzicht van
de tafeltypen die in Stad en Lande in de zeventiende
en de achttiende eeuw gangbaar waren.
Authenticiteit van object en context: het probleem van
hergebruik
Het begrip ‘authenticiteit’ speelde bij de verwerking
van het primaire bronnenmateriaal in dit onderzoek
een grote rol. Niet alleen in de context van een individueel meubel of object, maar ook in het bredere kader van de situering. Dikwijls is meteen duidelijk dat
het om hergebruik moet gaan, zoals bij een zeventiende-eeuws plankje in een huis in de Oude Kijk in’t
Jatstraat: het is met snijwerk versierd en deed later als
versteviging van een wand- of deurconstructie dienst
(afb. 3). Soms is niet zondermeer vast te stellen of het
om hergebruik gaat: ook vloeren, deuren, bedstedeen schoorsteenbetimmeringen kunnen van elders
afkomstig zijn en al dan niet recent op de huidige
locatie zijn ingebracht. Vooral in de twintigste eeuw
zijn er bij restauraties in stad en provincie Groningen
nogal wat huizen van zeventiende- en achttiendeeeuwse interieurelementen voorzien die eerder uit
hun oorspronkelijke context waren verwijderd.
Probleem bij het proces van authentiﬁcatie is
dat hergebruik geen recent fenomeen is; het kwam
al in de zeventiende en achttiende eeuw op grote
schaal voor. De voornaamste reden voor hergebruik
van bestaand materiaal zal het kostenaspect zijn geweest. Materiaal was immers duur en arbeid relatief
goedkoop: het loonde de moeite om een timmerman
een overbodig geworden bedstedewand in een ander
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vertrek opnieuw te laten opstellen. Een vroeg voorbeeld van hergebruik is de schouw uit het voormalige
Herenwijnhuis in de stad Groningen. Het door een
Bremer steenhouwer in 1619 geleverde exemplaar
werd in 1635 in de raadzaal van het Groninger stadhuis opnieuw in elkaar gezet.90 Ook de schouw die
in 1632 werd toegepast in boerderij de Zwarte Lap
bij Westerwijtwerd is te oordelen naar de opschriften op de zijkanten een ouder exemplaar, waarvan
onzeker is of hij in de voorganger van de boerderij
was toegepast of van elders kwam (afb. 6). Zeker
kostbare zaken werden niet snel weggegooid: het behangsel van groen laken dat in 1636 uit de raadzaal
van het Groninger stadhuis werd verwijderd, werd
aan het weeshuis geschonken, dat er vast nog wel wat
mee kon.91 De lijst van voorbeelden kan met tal van
voorbeelden worden uitgebreid: in advertenties in
de Groninger kranten werden in de achttiende eeuw
veelvuldig van sloop afkomstige interieurelementen
te koop aangeboden. Het ging hierbij niet alleen om
relatief kostbare zaken zoals goudleer en schoorsteenbetimmeringen, maar ook om beschotwanden, lambriseringen en vloeren.
Pas toen in de negentiende en vooral de twintigste
eeuw materiaal goedkoper en arbeid duurder werd,
verloor hergebruik zijn momentum. Veel historisch
interieurmateriaal dat rond 1900 werd weggegooid,
zou een halve eeuw eerder nog zonder veel schroom
elders zijn toegepast. De groeiende vraag naar antiek
buiten Groningen deed de rest: belangrijke Groninger interieurbetimmeringen werden in deze periode
aan particulieren in binnen- en buitenland verkocht.
Na de Tweede Wereldoorlog, toen de eerste woonhuisrestauraties plaatsvonden, kreeg hergebruik van
interieuronderdelen een nieuwe impuls. Dit hergebruik was anders dan in de zeventiende en de achttiende eeuw vooral esthetisch gemotiveerd en had
met kostenaspecten niet zoveel meer te maken.

In de jaren zeventig begon men in Groningen
met het reconstrueren van interieurs met behulp van
historisch materiaal. De Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie (PGOC) speelde hierbij een voortrekkersrol. Opgericht als Provinciale Archeologische Commissie, had het bestuur van
de commissie al in de jaren zestig de bakens verlegd
van de archeologie naar historisch bouwmateriaal en
werd ‘begonnen om bouwfragmenten, die bij afbraak
in stad en provincie vrijkwamen en voldoende waardevol konden worden geacht om eventueel voor herplaatsing in aanmerking te komen’, onder haar hoede
te nemen.92 Tegelijkertijd werd ook veel aangeschaft
bij antiquairs, zodat niet altijd duidelijk is in hoeverre de reconstructies die met materiaal van de PGOC
werden uitgevoerd ook daadwerkelijk ‘betrouwbaar’
Gronings zijn. Dat geldt ook voor de soms zeer ingrijpende, maar voor de leek niet minder overtuigende
interieurreconstructies die Stichting het Woonhuismonument in het laatste decennium van de twintigste eeuw liet uitvoeren, dikwijls met gebruikmaking
van materiaal van de PGOC. De zeventiende-eeuwse
kamer van museum Stad Appingedam in Appingedam is hiervan het bekendste voorbeeld.93 Op basis
van de indeling die in de vloer werd teruggevonden,
werd een complete reconstructie gemaakt, waarin de
grenzen tussen feit en fantasie voor de niet-ingewijde
moeilijk te trekken zijn.
Ook voor de in 1983 opgerichte Stichting Monument en Materiaal is herplaatsing van historische
bouwfragmenten en vooral interieuronderdelen een
belangrijke activiteit; hieruit worden voor een groot
deel de andere activiteiten op het gebied van bouwhistorisch onderzoek geﬁnancierd.94 Met integrale
reconstructies houdt deze stichting zich echter niet
bezig; zij richt zich op aanvulling van lacunes in
historische panden. De enkele zeventiende-eeuwse
deuren in de collectie van de Stichting bijvoorbeeld
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zullen alleen in een huis geplaatst worden waar nog
substantiële zeventiende-eeuwse elementen aanwezig
zijn.
Het probleem van datering
Om een coherent overzicht te kunnen geven van de
ontwikkelingen in de Groninger interieur- en meubelkunst in de zeventiende en de achttiende eeuw, is
het noodzakelijk voorwerpen te kunnen dateren. Bij
sommige artefacten is dat echter lastig, vooral als het
gaat om objecten waarvoor dateerbaar vergelijkingsmateriaal ontbreekt. Een voorbeeld is de wandafwerking die in 2002 werd blootgelegd in de voorkamer
op de eerste verdieping van het Concerthuis in de

Poelestraat in Groningen (afb. 4). De bepleisterde
wanden van deze kamer bleken beschilderd met geabstraheerde bloem- en zonnemotieven op een okergeel fond. Van deze decoratie is een exacte datering
moeilijk te geven is. Hetzelfde geldt voor een intrigerende wandschildering van pilasters in de zestiendeeeuwse zaalruimte van het Hinckaertshuis in Groningen (afb. 5). Vermoedelijk zijn deze schilderingen in
de zeventiende eeuw gemaakt, maar zeker is het niet.
Nog lastiger wordt het als er alleen maar foto’s van
de fragmenten bewaard zijn gebleven. Het stucwerk
dat in de jaren dertig van de vorige eeuw in het voormalige stadhouderlijk hof aan het Martinikerkhof in
Groningen tevoorschijn kwam, was bijvoorbeeld zeer
waarschijnlijk zeventiende-eeuws, maar veel meer

5.

(boven) Wanddecoratie in een hoek van de zaal van het
Hinckaertshuis in de Oude Kijk in’t Jatstraat in Groningen
(basementen van zuilen), zeventiende eeuw?, foto collectie
ir. L.W. Barneveld, Groningen.

4. (links) Detail van de wanddecoratie in de voorkamer op
de verdieping van het huis Poelestraat 30 in Groningen
(bloemmotief op oker fond), vermoedelijk zestiende eeuw,
foto Taco Tel, Groningen.
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valt op grond van de enige fotograﬁsche opname die
ervan bewaard bleef niet te zeggen (afb. 38).95
Zelfs als er relatief veel vergelijkingsmateriaal
bewaard is gebleven, is een exacte datering niet altijd mogelijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor een grote
groep deuren, bedstede- en kastenwanden die vanaf
het tweede kwart van de achttiende eeuw in stad en
Ommelanden werden toegepast. De vorm van de panelen op deze interieuronderdelen veranderde in de
achttiende eeuw maar langzaam. Alleen aanwijzingen
die aan de bouw- of bewoningsgeschiedenis van een
huis kunnen worden ontleend, bieden in individuele
gevallen aanknopingspunten voor datering.
1.5.2 Secundaire bronnen
Beeldmateriaal: tekeningen, schilderijen en foto’s
Afbeeldingen hebben, hoe onbetrouwbaar ze soms
ook zijn, een groot voordeel boven schriftelijk bronnenmateriaal. Een afbeelding suggereert immers
een direct aansprekende, tastbare werkelijkheid die
in woorden nauwelijks valt te benaderen. Een van
meest succesvolle werken uit de recente Groningse
cultuurgeschiedenis is niet voor niets Groningen in
prent uit 1974, waarin gemeentearchivaris Schuitema
Meyer aan de hand van contemporaine topograﬁsche
afbeeldingen een indruk van het Groninger stadsbeeld in de achttiende en de negentiende eeuw gaf.96
Schuitema Meijer selecteerde het beeldmateriaal
vooral op aantrekkelijkheid, maar liet tevens zien dat
afbeeldingen die misschien niet helemaal aan onze
esthetische eisen voldoen, waardevolle informatie
kunnen bezitten.
Contemporaine afbeeldingen van Groninger interieurs uit de zeventiende en de achttiende eeuw,
dus afbeeldingen uit de tijd waarin deze interieurs tot
stand kwamen en er in werd geleefd, zijn er zoals ge-

zegd nauwelijks. Uit de zeventiende eeuw zijn er uit
Stad en Lande zelfs helemaal geen voorbeelden bekend. Deze situatie vormt een immens contrast met
de situatie in Holland, waar interieurhistorici over een
duizelingwekkend aantal genreschilderijen met interieurscènes kunnen beschikken. De schaarste wordt
slechts ten dele gecompenseerd door achttiendeeeuwse schilderijen met weergaven van interieurs of
meubels. Voorbeelden van schilderijen waarop interieurs en meubels zijn gebruikt als passend decor voor
een portret zijn ondermeer te vinden in het oeuvre
van de schilders Hermannus Collenius (1650-1723)
en Jan Abel Wassenbergh (1698-1750).97 Een dochter van Jan Abel, Elizabeth Geertruida Wassenbergh
(1729-1781), maakte in de jaren vijftig en zestig van
de achttiende eeuw zelfs enkele schilderijtjes waarin
het interieur meer dan alleen een bijrol vervulde (afb.
202, 229, 232). Niet contemporain, maar wel van
belang voor dit onderzoek waren de schetsen die de
Groninger schilder Otto Eerelman in de negentiende
eeuw ten behoeve van zijn grote genrestukken maakte van inmiddels verdwenen historische interieurs en
meubels die hij aantrof in Groninger huizen, borgen
en boerderijen (afb. 1, 66, 84, 261).
Er zijn veel foto’s van historische Groninger interieurs of onderdelen daarvan bewaard gebleven. De
Groninger Archieven bezitten een rijke fotocollectie
waarin prachtige voorbeelden te vinden zijn. Hoewel
fotograﬁsche afbeeldingen in het kader van dit onderzoek vanzelfsprekend niet contemporain zijn, zijn
ze toch vaak van cruciaal belang. In veel gevallen geven zij informatie over het uiterlijk van interieurs die
inmiddels zijn verdwenen, of van de verschijningsvorm van een interieur vóór een ingrijpende restauratie of aanpassing. Aanvullingen op deze informatie
boden de tekeningen en blauwdrukken die aan het
einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw werden gemaakt ten behoeve van verbou-
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6. C.H. Peters, reconstructietekening van een zestiende-eeuwse schouw, ca. 1900, Groninger Archieven, collectie Peters, foto collectie Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.

wingen van huizen in de Groninger binnenstad en
waarop vaak de oude situatie mede werd afgebeeld
(zie bijvoorbeeld afb. 14). Vooral in de bouwdossiers
van de stadssecretarie van de gemeente Groningen
bleef een aardige hoeveelheid van deze vroege blauwdrukken bewaard.
Van verreweg de meeste nog bestaande onderdelen en objecten die in dit boek worden besproken,

bestond in het geheel geen beeldmateriaal. Veel foto’s
die hier zijn opgenomen, zijn dan ook door de auteur
zelf of op zijn verzoek gemaakt. Het meeste beeldmateriaal heeft tijdens het onderzoek als studiemateriaal
gediend. Een speciale vermelding verdienen hier de
foto’s die dankzij de medewerking van het Groninger
Museum van interieurhistorische objecten uit de collectie van het museum gemaakt konden worden.
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Archivalia en geschreven bronnen
Voor dit onderzoek zijn geschreven bronnen belangrijker geweest dan afbeeldingen. Het is ondoenlijk op
deze plaats een compleet overzicht te geven van de
archivalische bronnen waaruit is geput: een verwijzing naar de lijst achterin dit boek volstaat. Enkele
categorieën verdienen echter een toelichting.
Een belangrijke bron voor dit onderzoek was de
boedelinventaris. Een boedelinventaris is een overzicht van de bezittingen van een persoon, opgemaakt
op een bepaald moment. Bij bezittingen moeten we
niet alleen denken aan kleding, meubels en huisraad, maar ook aan andere zaken als vee, huizenbezit,
waardepapieren, contanten, vorderingen en schulden. Er zijn in opzet vier verschillende inventarissen
te benoemen: de vertreksgewijs opgebouwde inventaris waarin de goederen per stuk en gerangschikt
per kamer op een lijst onder elkaar worden gezet, de
eveneens vertreksgewijze opgemaakte inventaris zónder vertrekaanduiding, de soortsgewijs opgebouwde
inventaris waarin alle goederen naar materiaal (‘linnen’ ‘houtwerk’ ‘tinnen’ ‘koper’) zijn gerangschikt en
tenslotte de mengvorm waarbij de goederen soortsgewijs per vertrek worden opgenoemd. Alle genoemde
inventaristypen komen in Groningen voor, door en
naast elkaar. De beschrijvingen van een object of
‘item’ kan variëren van vrij uitgebreid tot summier.
Voor dit onderzoek zijn met name de stad-Groninger boedelinventarissen uit de oud-rechterlijke
archieven en de Weeskamer gebruikt. Al deze inventarissen werden door de stedelijk rechtscolleges opgemaakt en bij verschillende gebeurtenissen opgesteld:
bij een sterfgeval werd bijvoorbeeld een inventaris
opgemaakt als er minderjarige kinderen achterbleven
of om bij eventuele problemen tussen de erfgenamen
een overzicht van de bezittingen te hebben. Ook
werd er een inventaris opgemaakt als er getrouwd

werd op huwelijkse voorwaarden (zoals de gewoonte
was in het Ommelander huwelijksrecht), als bejaarden in een gasthuis of een andere instelling werden
opgenomen, als men bankroet was en tenslotte bij
inbeslagname ten gevolge van wetsovertredingen of
ter betaling van lopende schulden.
In het kader van het onderzoek is niet geprobeerd
de gegevens uit de boedelinventarissen in tabelvorm
te kwantiﬁceren. Dat was alleen al niet mogelijk
omdat voor veel van de namen die op de Groninger
inventarissen staan vermeld, door gebrek aan contemporaine bronnenen slechts met heel veel moeite
aanvullende informatie over bijvoorbeeld woonplaats
en sociale klasse te vinden zou zijn. Bovendien is het
merendeel van de boedels niet getaxeerd. Van een
vergelijking tussen de materiële cultuur van verschillende sociale (inkomens-)groepen kon daarom geen
sprake zijn.
Het belangrijkste criterium bij de selectie van
gegevens uit de inboedelinventarissen was de mate
waarin de inventaris beeldende kwaliteiten had. Dat
betekende in de eerste plaats dat bij voorkeur de opsteller van de inventaris als het ware een rondgang
door het huis had gemaakt, waarbij de vertrekken
met hun afzonderlijke inhoud werden genoemd. Dit
maakt het namelijk mogelijk om in combinatie met
gegevens van bouwhistorisch onderzoek een beeld te
krijgen van de indeling van de huizen en een idee
van de functie die de verschillende vertrekken konden hebben. In de tweede plaats is gekeken naar de
visuele waarde van de beschrijvingen. De vermelding
van een ‘kast’ was in dat geval minder interessant dan
een de beschrijving van een ‘vurenholten root gevarvede kaste’, waarin materiaal en afwerking van de
kast duidelijk werden beschreven. Nog mooier zou
een beschrijving als ‘een vurenholten root gevarvede
kaste op open voet’ zijn geweest omdat daarin ook de
typologie van het meubel naar voren komt.
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In totaal zijn er voor dit onderzoek zo’n 950 inventarissen geselecteerd: 110 uit de periode 16001650, 445 uit de tweede helft van de zeventiende
eeuw, en 295 en 90 uit respectievelijk de eerste en de
tweede helft van de achttiende eeuw. Bij de genoemde kwalitatief gemotiveerde selectie was een zekere
willekeur niet te voorkomen. De meeste plattelandsinventarissen waren voor dit onderzoek bijvoorbeeld
onbruikbaar: de beschrijvingen van de objecten bleken vrijwel altijd summier en nauwelijks per vertrek
gerangschikt. De inventarissen die in de stad Groningen waren opgemaakt waren, kortom, over het algemeen voor dit onderzoek het geschiktst. Het beeld
dat aan de hand van deze inventarissen kon worden
geschetst, is dan ook vooral een stedelijk beeld: de
verhouding tussen stad-Groninger inventarissen en
de rest is ongeveer twintig staat tot één.
Er is naar gestreefd een evenwicht te vinden in
de verhouding tussen top-boedels en de inventarissen van de midden- en onderklassen, al gebiedt de
eerlijkheid te zeggen dat de verhoudingen enigszins
uit balans zijn: meer dan de helft van de gebruikte inventarissen betreft rijke tot zeer rijke huishoudingen.
Daarbij gaven de inventarissen in de archieven van de
Weeskamer grosso modo een beter doorsneebeeld van
het Groninger interieur dan de inventarissen van de
oud-rechterlijke archieven. Omdat de Weeskamerinventarissen echter ook minder vaak details geven,
zijn de boedels uit de oud-rechterlijke archieven al met
al waardevoller gebleken voor het verhaal van de ontwikkelingen in het Groninger interieur. Helaas bleek
dat de voor dit onderzoek bruikbare visuele informatie
in de stadse boedelinventarissen van na 1750 steeds
minder substantieel werd, zoals het bovengenoemde
aantal van 90 inventarissen uit deze periode laat zien.
Ander bronnenmateriaal, zoals advertenties in de krant
en bestekken in de bestekboeken van de stad Groningen, kon in dit geval echter compensatie bieden.

Met effecten van ‘verschuiving’ die te maken hebben met het feit dat inventarissen in veel gevallen een
situatie weergeven die in de loop van de tijd is gegroeid
en daarom ook ‘ouderwetse’ elementen bevatten, is in
de opzet van dit boek zoveel mogelijk rekening gehouden. Daarom is bijvoorbeeld een inventaris die na
de dood van een oude Ommelander jonker in 1753
werd opgemaakt, gebruikt in het hoofdstuk dat de
eerste helft van de achttiende eeuw bestrijkt.
Belangrijke aanvullende gegevens voor ontwikkelingen op interieurgebied gaven rekeningen en staatboeken van ontvangsten en uitgaven in particuliere
en overheidsarchieven. Naast informatie over uiterlijke kenmerken van interieuronderdelen en meubels
kunnen rekeningen inzicht geven in de vraag wanneer
welke ambachtsman voor een bepaalde persoon of
instantie werkzaam was en wat hij tegen welk bedrag
leverde. In de Groninger Archieven vinden we onnoemelijk veel rekeningen in overheidsarchieven, archieven van kerkelijke gemeenten en instellingen van
liefdadigheid. Genoemd kunnen worden de rekeningen van de stadsrentmeester en de bijlagen daarvan,
de rekeningen van de provinciale ontvanger-generaal
– helaas zonder de in de achttiende eeuw vernietigde
originele bijlagen – de rekeningen van de Staten van
de Ommelanden, kerkrekeningen en rekeningen van
liefde-gestichten. In familie- en huisarchieven werd
veel minder bruikbaar materiaal aangetroffen, maar
enkele huishoudelijke aantekeningen leverden soms
onverwacht tóch belangrijke gegevens op.
Ook de bestekboeken van stad en provincie bleken waardevolle informatie te bevatten over de vaste
aankleding van het interieur in Stad en Lande in de
zeventiende en de achttiende eeuw. De bestekboeken
van de stad bleven vanaf circa 1720 min of meer gaaf
bewaard, terwijl de bestekboeken van de provincie
zelfs teruggaan tot in de jaren zestig van de zeventiende eeuw. In deze boeken zijn niet alleen de be-
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stekken van enkele grote verbouwingen van ofﬁciële
gebouwen zoals het stadhuis, het provinciehuis en
het stadhouderlijk hof te vinden, maar ook van de
kleine huizen voor stadsofﬁcianten en personen die
in dienst van stad en provincie waren. De bestekken
van deze bescheiden huizen geven een goede indruk
van de manier waarop eenvoudige woningen werden
verbouwd en aangepast en geven over ‘gewonere’
interieurs veel waardevolle informatie. Veel minder
bestekken werden in familie- en huisarchieven aangetroffen en waar dat al het geval was, werd over
interieuraanpassingen vrijwel niet gesproken. De
verbouwing van de beide voorkamers van de Menkemaborg uit het einde van de achttiende eeuw was een
gunstige uitzondering.98
Een rijke bron voor dit onderzoek waren ook de
al even genoemde advertenties of ‘bekendmaakingen’
in de Opregte Groninger Courant (tot 1748 Opregte

Nieuwe Groninger Courant vanaf 1773 Groninger
Courant geheten), die echter pas voor het eerst in
1743 verscheen. In deze advertenties bevindt zich
veel waardevolle informatie over wat op een bepaald
moment in de mode kwam en was, ook op interieurgebied. In de aankondigingen van meubelloterijen is
bijvoorbeeld de toenemende populariteit van mahoniehouten meubels in de tweede helft van de achttiende eeuw af te leiden.
Als laatste categorie bronnen die in het kader van
dit onderzoek is bestudeerd, wil ik de reisbeschrijvingen noemen van ‘buitenlanders’ die stad en provincie
Groningen in de zeventiende en de achttiende eeuw
bezochten. Hoewel in de meeste van deze verslagen
over interieurs niets te vinden was, bevatten ze soms
aardige gegevens over de Groninger ‘couleur locale’.
Voor zover dat functioneel was, zijn gegevens uit
deze verslagen in de tekst opgenomen.
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2 AMBACHTSLIEDEN
‘soo fraaij alsmede voor soodane civile prijs als in de seven provincien
ergens te bekomen is’ *

2.1 A M B A C H T S L I E D E N
Zonder twijfel ligt een deel van de aantrekkingskracht die van historische interieurs uitgaat in de
fascinatie voor het ambachtelijke vakmanschap. Interieurs zeggen niet alleen iets over de bewoners en
hun leefwereld, maar bieden ook een blik op de ambachtelijke praktijk van de ambachtslieden die bij de
totstandkoming ervan betrokken waren. Uit goed geproportioneerde proﬁelen en gladgeschaafde panelen
spreekt de vaardigheid van de meubelmakers, stoere
balklagen ademen de inspanning van de timmerman
en decoratieve schilderingen op behang en plafond
tonen de inventiviteit van de decoratieschilder.
Het is gemakkelijk te verdwalen in het woud van
beroepskwaliﬁcaties die met de vormgeving en totstandkoming van het interieur in de zeventiende en
achttiende eeuw in verband zijn te brengen. In de
gespecialiseerde beroepspraktijk van de zeventiende
en achttiende eeuw komen we niet alleen kistenmakers en timmerlieden tegen, maar ook glazenmakers,
steenhouwers, beeldsnijders, laken- en stoffenkooplieden, schilders en stoeldraaiers.
Omdat er zoveel verschillende ambachtslieden
bij interieurwerkzaamheden betrokken waren, kan
gemakkelijk verwarring ontstaan over de vraag welke
*

ambachtsman voor welk onderdeel van een interieurstuk of meubel verantwoordelijk was. Bovendien was
er vooral in de houtbewerkende ambachten op sommige gebieden van overlapping sprake. In de bestaande literatuur zijn dan ook verschillende voorbeelden
te vinden van voornamelijk kerkelijk interieurwerk
in Groningen dat op grond van vermeldingen in authentieke stukken aan een bepaalde ambachtsman
wordt toegeschreven, maar door de betreffende vakman hoogstens gedeeltelijk kan zijn vervaardigd omdat het hem niet geoorloofd was alle onderdelen van
het werk zélf uit te voeren.1 Dit hoofdstuk geeft een
overzicht van de belangrijkste ambachten en beroepsgroepen die in de zeventiende en achttiende eeuw bij
de totstandkoming van het Groninger interieur of
onderdelen daarvan betrokken waren.
2.1.1 De gilden
Om te begrijpen hoe interieurs in de zeventiende en
de achttiende eeuw tot stand kwamen, is het noodzakelijk de rol te benadrukken die de gilden in het
arbeidsproces speelden. Een ambachtsman kon vóór
1795, het jaar waarin de gilden werden opgeheven,
in de steden Groningen en Appingedam in de regel
zijn beroep alleen zelfstandig uitoefenen als hij lid

Pieter Lofvers over zijn nieuwe behangseldrukkerij in een rekest aan het Groninger stadsbestuur gedateerd 18 november
1738.
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was van een gilde, een beroepsorganisatie waarin hij
met zijn vakgenoten was verenigd. Knechten, ambachtslieden die geen eigen bedrijf hadden, mochten uitsluitend en alleen werken voor een zelfstandig
gildelid, de ‘meester’. Hoe de situatie in de Veenkoloniën en het Oldambt was, is niet duidelijk. Verondersteld mag worden dat in beide gebieden, die
onderdeel vormden van de stadsjurisdicties, formeel
dezelfde regels als in Groningen golden. Tegelijkertijd zal er van strenge controle geen sprake zijn geweest: de stadsjurisdicties waren uitgestrekt en in de
zeventiende eeuw voor wat de Veenkoloniën betreft
nog volop in ontwikkeling. In de Ommelanden waren de ambachten gildenvrij.
Hoewel het gildensysteem in de Republiek naar
aard en doelstelling in principe hetzelfde was, waren
er per beroepsgroep en regio wel degelijk verschillen.
Over de Groninger gilden is vooral vanuit juridischpolitiek perspectief geschreven, zoals door jhr. mr.
H.O. Feith in De gildis Groninganis uit 1838 en beknopter en toegankelijker door mr. G.N. Schutter in
de catalogus die hij schreef naar aanleiding van de
tentoonstelling ‘De Groninger gilden’ in 1966.2 Aan
de afzonderlijke gilden zijn maar weinig woorden
vuil gemaakt.
Van een sterk gedifferentieerd gildenlandschap is,
ook al vanwege de relatief beperkte schaalgrootte, in
de stad Groningen geen sprake geweest. De kunstschilders bijvoorbeeld moesten een gilde delen met
de klad- of huisschilders en de glazenmakers en glasschilders waren eveneens in een gecombineerd gilde
ondergebracht. Het koopman- of kremergilde fungeerde zelfs als een vergaarbak voor ambachtslieden
van zeer diverse pluimage. Veehandelaren bijvoorbeeld vonden in dit gilde net zo goed een plaats als
borduurwerkers.3 Opmerkelijk is het verschijnsel van
de knechtsgilden, die in de stad Groningen veel meer
dan in andere Nederlandse steden voorkwamen: meer
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dan de helft van de in Nederland bekende knechtsgilden (negen van de zeventien), was in de stad Groningen te vinden. In deze gilden hadden knechten
zich verenigd nadat sommige meestergilden een numerus ﬁxus hadden ingevoerd, waardoor in de praktijk ambachtsmeesters enkel nog opgevolgd konden
worden door hun zoon of de nieuwe echtgenoot van
hun weduwe. Het kleinere aantal meesters dat dit tot
gevolg had, betekende bovendien dat er minder werk
was voor knechten, aangezien de aantallen knechten
per meester waren vastgesteld.
De gilden hadden tot doel de kwaliteit van het
ambacht en de productie te handhaven, de belangen
van hun leden te bevorderen en hen te beschermen tegen economische en sociale willekeur. In Groningen
kende men bijvoorbeeld, in tegenstelling tot de Hollandse steden, het gildecedul, een briefje dat ieder gildelid kon aanvragen en waarmee het mogelijk was een
aandeel in gezamenlijk ingekochte grondstoffen tegen
een bedongen prijs aan te schaffen. Ook in tijden van
materiaalschaarste hadden de gilden een belangrijke
distributiefunctie. Het gilde kon gildebroeders dwingen een gedeelte van hun materiaalvoorraden aan collega’s te verkopen als er schaarste was. De zorgen van
het gilde waren echter niet alleen van beroepsmatige
aard. Een belangrijk aspect van het gildeleven was de
sociale zorg voor verarmde gildenbroeders en hun gezinnen en de weduwen en wezen.
De gilden in de stad Groningen bestonden uit
twee categorieën: de oude burgergilden en de jongere
raadsgilden, die soms afsplitsingen van de burgergilden waren. Tot de achttien burgergilden behoorden
ondermeer de smeden, de glazenmakers en schilders,
de stoeldraaiers en de kistenmakers. De burgergilden
waren het oudst en beschikten aanvankelijk over twee
gekozen ‘bouwmeesters’. Deze bouwmeesters hadden
medezeggenschap in de besluitvorming van de ‘Brede
Raad’ van de stad Groningen en speelden een belang-
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rijke rol in de controle op de stedelijke ﬁnanciën. Zij
waren dan ook in de stadsregering opgenomen. In de
zeventiende eeuw werd de directe politieke invloed
van de gezamenlijke burgergilden echter ingeperkt en
uiteindelijk zelfs afgeschaft. In 1601 besloot de stadsregering na een opstand de bouwmeesters de toegang
tot de brede raad te ontzeggen en na de grote volksoproeren in 1657 en 1662 bepaalde zij in 1663 dat de
bouwmeesters niet meer als controleurs van de stadsﬁnanciën mochten fungeren.4 Tot de raadsgilden
werden in de zeventiende en achttiende eeuw onder
andere de gilden van de brouwers, de goudsmeden,
de koperslagers en de gezamenlijke timmerlieden en
metselaars gerekend. De raadsgilden hadden in tegenstelling tot de burgergilden geen politieke macht
en stonden onder rechtstreeks toezicht van de Raad.
In de praktijk was er tussen raads- en burgergilden
na 1663 niet zoveel verschil meer. De gildeleden
van zowel burger- als raadsgilden kozen jaarlijks uit
hun midden een dagelijks bestuur, dat bestond uit
een olderman en twee hovelingen. De knechtsgilden
hadden een organisatie die identiek was aan die van
de ‘grote’ meestergilden. Ook zij hadden een eigen
gildenrol en ieder jaar werden door de leden een olderman en twee hovelingen gekozen.
Toen in Appingedam in 1798 de gilden werden
opgeheven, was daar ondermeer sprake van een breed
gesorteerd timmerliedengilde, waaronder eveneens
metselaars, kistenmakers, wieldraaiers, huisschilders
en glazenmakers vielen, een smedengilde en een
scheepstimmerliedengilde.5 Uit gegevens uit de zestiende eeuw blijkt dat er ook nog een apart kistenmakersgilde is geweest, waarvan verder niets bekend is.6
In Appingedam fungeerden twee of drie gildeleden als
dagelijks bestuur.7 Ze werden in tegenstelling tot wat
in Groningen gebruikelijk was, alle drie ‘olderman’
genoemd. Net als in Groningen moest het Damster
stadsbestuur wijzigingen in gilderollen goedkeuren.

Bovendien had de stad recht op een deel van de inkomsten van de gilden. Dit geld werd gebruikt voor
onderhoud en bouw van openbare werken en stadsgebouwen. Daar stond tegenover dat, anders dan in
Groningen, de politieke invloed van de gilden in Appingedam tot 1798 bleef bestaan.
Alleen tijdens de grote jaarmarkten, die in Groningen in mei en in september werden gehouden,
mochten ambachtslieden van elders handel drijven
in de stad. De gilden keken streng toe op naleving
van deze bepaling. Zo moest Peter Jansen uit Medemblik in 1630 zes daler boete aan het Groninger
kistenmakersgilde betalen omdat hij ‘nae expiratie
van verleden jaarmarkt, een kaste hadde verkoft ende
gelevert’ aan een particulier in de stad Groningen.8
Gilden stonden natuurlijk bepaald vijandig tegenover dergelijke ‘vreemdelingen’. Zij probeerden import zoveel mogelijk te beperken. Ambachtslieden
van buiten de stad moesten dan ook oppassen. Toen
een zekere Johan Heijdenrijk uit Loppersum in 1641
‘enige kistemaeckers warcken’ aan particulieren in de
stad leverde, eiste Berent Berents, de olderman van
het kistenmakersgilde, dat Heijdenrijk 60 daler boete
aan zijn gilde betaalde omdat er ‘tot praejudicie’ van
het kistenmakersgilde gehandeld was.9 Berents werd,
vanzelfsprekend, door burgemeesters en raad in het
gelijk gesteld. Er kan overigens niet voldoende op
gewezen worden dat de maatregelen om import te
beperken alleen betrekking hadden op ambachtslieden die in Groningen hun waar kwamen aanbieden.
Particulieren stond het geheel vrij om waar dan ook,
‘in Hollandt ofte elders buiten dese provincie’ goederen te kopen en in te voeren.10
Het stadsbestuur van Groningen had instrumenten om de soms remmende invloed van de gilden te
omzeilen. Het kon dat doen door bijvoorbeeld ‘octrooien’ verlenen aan ambachtslieden die een ambacht
uitoefenden dat moeilijk binnen een gilde te vatten
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was of dat raakte aan de privileges van bepaalde gilden,
maar toch aan een reële vraag voldeed. Op interieurgebied zorgde bijvoorbeeld de toenemende populariteit
van ebbenhout er in 1650 voor dat het stadsbestuur
octrooi verleende aan ‘ebbenwerker’ Claes Carstens
om meubels met ebbenhout te belijmen, overigens tegen de zin van het kistenmakersgilde.11
De stad kon ook besluiten een ambacht geheel
gildenvrij te maken, of beslissen onder bepaalde voorwaarden het burgerrecht gratis te verlenen om meesters van buiten te stimuleren zich in Groningen te vestigen. Hiertoe diende bijvoorbeeld de afschafﬁng van
het gildeschap voor steenhouwers in 1661. Waarom
de stad deze drastische maatregel nam, is niet bekend,
maar omdat enkele steenhouwers in de achttiende
eeuw een belangrijk stempel op de vormgeving en vervaardiging van interieurs in Groningen drukten, is de
maatregel ook voor de ontwikkelingen in het Groninger interieur belangrijk geweest.12 De pogingen van het
Groninger stadsbestuur om in het laatste kwart van de
achttiende eeuw Franse refugiés een zijde-industrie op
te laten zetten, waren minder succesvol.13
Leertijd, gildeproef en ‘competenties’
Om de kwaliteit van de gildeproductie te waarborgen, kon een proef worden ingesteld die als entreevoorwaarde voor nieuwe gildeleden gold. De proef,
letterlijk een ‘proeve’ van ambachtelijk kunnen,
moest door elke ambachtsman die zich als zelfstandig
meester wilde vestigen, worden afgelegd. Hiermee
moest het aspirant-gildelid aantonen dat hij vaktechnisch voldoende onderlegd was om zich meester in
het betreffende vak te mogen noemen. De meesterproeven van de gilden die bij het bouwvak betrokken
waren, kunnen als voorbeeld dienen voor de voornaamste vaardigheden die vakbroeders van een gilde
moesten bezitten.14
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De voorwaarden waaraan de vormgeving en de
vervaardiging van het proefstuk moesten voldoen,
waren door het gilde dikwijls in een apart document
vastgelegd. Hierin werd niet alleen aan de technische
eisen aandacht besteed, maar eveneens aan de rol van
de visitatiecommissie. Het Groninger stadsbestuur
probeerde al te grote uitgaven door aspirant-meesters zoveel mogelijk te beperken door bijvoorbeeld
grenzen te stellen aan de deelnemers en de kosten van
de maaltijd die de nieuwe meester zijn gildegenoten
aan moest bieden.15 Pas als een aspirant-gildelid de
proef met goed gevolg had vervaardigd en ook voor
het overige aan de entreevoorwaarden kon voldoen,
werd hij tot het gilde toegelaten. Hij mocht zich vanaf dat moment meester noemen en een eigen bedrijf
beginnen en hij genoot voortaan de bescherming van
het gilde.
Voordat een ambachtsman in Groningen zijn
meesterproef mocht aﬂeggen, moest hij een heel traject hebben afgelegd, waarbij hij eerst als leerjongen
en daarna twee of vier jaar als knecht bij een meester
werkzaam was geweest.16 Vaak was hij als jongen door
zijn ouders of voogden tegen betaling van leergeld bij
een meester in de leer gedaan. Een ambachtsmeester in Groningen mocht twee leerjongens (en twee
knechten) in dienst hebben. De meester betaalde
aan het gilde een bedrag aan ‘leergeld’ per leerjongen
en de ouders van de leerjongen, die gewoon werd betaald, betaalden aan de meester ‘baatgeld’.
Naast het doen van de gildeproef was een van de
voorwaarden voor het gildelidmaatschap, het bezitten van het burgerrecht van de stad. Zonen van Groninger burgers waren automatisch in het bezit van
het Groninger burgerrecht en zij konden dus gemakkelijk aan deze eis voldoen. Als men van buiten de
stad kwam of geen burgerzoon was, moest men het
burgerrecht eerst kopen: in de stadsrekeningen zijn
deze betalingen terug te vinden. Was men eenmaal
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in bezit van het burgerrecht, dan diende men entreeof admissiegeld voor toelating tot het gilde te betalen. Van dit geld ging een deel naar het betreffende
gilde, een deel naar de stad en een ander deel naar de
armenkas van de stad Groningen, die werd beheerd
door de Hervormde diakonie. Ook een aspirant-gildelid in Appingedam moest het burgerrecht van de
stad bezitten en daartoe bewijzen dat hij ‘echdt unde
recht gheboeren, vrij, nemant eghen unde ock ghen
papenkindt sij.’17 Als hij tot het gilde werd toegelaten, moest hij zijn gildegenoten een maaltijd aanbieden en het admissiegeld betalen.
De regels waaraan de leden van het gilde zich
moesten houden, stonden opgetekend in de zogenoemde ‘gildenrol’. Deze was niet onveranderlijk
maar kon aan de tijdsgeest worden aangepast door er
nieuwe regels en voorwaarden aan toe te voegen. In
de gildenrollen werd soms ook vastgelegd tot welke
soorten van werk de leden van de gilden gerechtigd
waren, de zogenoemde ‘gerechtigheden’ of competenties. Hierdoor is het eveneens mogelijk te bepalen welke gilden voor welke interieuronderdelen, in
theorie althans, verantwoordelijk waren. De inhoud
van de competenties was niet statisch. Stilistische en
functionele ontwikkelingen maakten herdeﬁniëring
van de competenties voor sommige gilden op gezette
tijden noodzakelijk. Vaak lagen aan aanscherpingen
of veranderingen geschillen tussen verschillende gilden ten grondslag. Dat gold in sterke mate voor de
kistenmakers en de timmerlieden, die eigenlijk de gehele zeventiende en achttiende eeuw, en dan vooral
op interieurgebied, met elkaar overhoop lagen over
de wederzijdse gerechtigheden. Beider competenties
werden hierdoor in belangrijke mate gedeﬁnieerd
door wat het andere gilde niet mocht.

2.1.2 Enkele stad-Groninger gilden en hun aandeel
in de interieurproductie
Het kistenmakersgilde
De ambachtsman die meubels en het duurdere interieurwerk vervaardigde werd in de zeventiende en
de achttiende eeuw in Stad en Lande aangeduid als
‘kistenmaker’ of ‘kastenmaker’. De term ‘schrijnwerker’ schijnt in Groningen veel minder gebruikt te
zijn, net als het begrip ‘kabinetmaker’.18 Kistenmakers speelden in de zeventiende en achttiende eeuw
een prominente rol bij de vervaardiging van interieuronderdelen. Zij maakten bijvoorbeeld meubels zoals
kasten, tafels, ledikanten en stoelen en vervaardigden
ook vaste interieuronderdelen zoals schoorsteenbetimmeringen, lambriseringen, deuren en glaskozijnen. De meester-kistenmakers waren lid van het kistenmakersgilde. Het kistenmakersgilde van de stad
Groningen (en van de latere stadsjurisdicties) was in
1404 als achtste burgergilde opgericht en stond toen
niet alleen open voor kistenmakers maar ook voor
timmerlieden, beeldsnijders, stoeldraaiers en steenmetselaars. In 1535 vond de afsplitsing van de timmerlieden en de metselaars plaats, die een afzonderlijk metselaars- en timmerliedengilde oprichtten.19
In de zeventiende en de achttiende eeuw waren de
ladenmakers in het kistenmakersgilde opgenomen.
Ladenmakers hadden niets met meubels van doen.
Zij vervaardigden de houten delen of ‘laden’ waarin
de loop van een geweer rust.
De gildeproeven van de kistenmakers werden in
1610 door de kistenmakers opnieuw vastgesteld. Ze
bestonden vanaf die tijd uit een kast of ‘trysoer’ voor
de ‘vreemdeling’ die zich als kistenmaker in Groningen wilde vestigen, en een tafel met uittrekbaar blad
of een kruiskozijn met glasramen voor kistenmakerszonen die de meesterstatus ambieerden (afb. 11, 51).
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In 1708 werden de gildeproeven uit 1610 vervangen
door een ‘pulpitrum’, een schrijfmeubel, en een Ionische zuil op voet, die door alle aspirant-gildeleden
gemaakt moest worden alvorens ze lid konden worden van het gilde (afb. 89).
Het timmerliedengilde
De timmerlieden waren in hoofdzaak verantwoordelijk voor alles wat tot de constructie van het huis behoorde, of voor onderdelen die door bestemming als
onlosmakelijk deel van het huis werden beschouwd,
mits daar geen snijwerk (‘syraet’) aan bevestigd zou
worden: in dat geval moest een kistenmaker het werk
uitvoeren.20 Zij mochten bovendien deuren, luiken
en ‘schutten’ (houten wanden) maken ‘soo heerlick
als sij se mit haeren schaeven maken koennen’ en
waren verder gerechtigd tot de vervaardiging van
wenteltrappen en ‘rechte trappen’ (steektrappen) die
bedoeld waren om ‘op een kamer ofte boene tho leijden’ (‘boene’ of ‘beun’ betekent zolder).
Behalve de onroerende onderdelen van de huisbouw mochten timmerlieden waarschijnlijk ook
meubels van vurenhout maken, al is de tekst van de
zestiende-eeuwse scheidbrief daar niet helemaal helder over. In de achttiende eeuw werden zachthouten
meubels of ‘witwerk’ in ieder geval tot het domein
van de knechten van de timmerlieden gerekend.21
De mode van in vurenhout uitgevoerde beschilderde
schenk- of theetafeltjes in het laatste kwart van de
eeuw zal voor sommige knechten een welkome aanvulling op hun activiteiten hebben betekend. Het is
zelfs niet uit te sluiten dat sommige timmermansknechten zich specialiseerden in het vervaardigen van
dergelijk witgoed, op de manier waarop de ofﬁcieel
in een gilde verenigde witwerkers dat bijvoorbeeld in
Amsterdam deden.22
De gildeproeven voor de Groninger timmerAMBACHTSLIEDEN

lieden, die in 1643 werden vastgesteld, bestonden
voor alle aspirant-meesters uit de vervaardiging van
een gebintconstructie van twee lagen op een gerende
(met aan één of meer zijden een schuine richting
hebbende) plattegrond, een kruiskozijn (net als de
kistenmakers!) met ‘vensters’ (luiken) en het tekenen
van een ‘windeltrappen’ voor een speciﬁeke plaats die
door olderman en hovelingen van het gilde zou worden aangewezen.23
Conflicten tussen kistenmakers en timmerlieden
Kistenmakers en timmerlieden vlogen elkaar in de
zeventiende en achttiende eeuw bij voortduring in de
haren over elkaars competenties. Vooral de kistenmakers stelden zich hierbij buitengewoon hard op.
Olderman en hovelingen van dit gilde lieten regelmatig in werkplaatsen van timmerlieden werkstukken die in hun ogen ‘ongeoorloofd’ waren in beslag
nemen.
De kern van het probleem was dat zowel kistenmakers als timmerlieden in hout werkten en deels
over dezelfde ambachtelijke vaardigheden beschikten. Omdat hout zo’n belangrijk materiaal in de zeventiende- en achttiende-eeuwse bouwpraktijk was,
is het niet verwonderlijk dat hierover conﬂicten ontstonden.
De ‘Speciﬁcatien der melioratien bij de Ed.
Eerentfester Caspar van Ewsum in die behusinge de
Nijenoort gedaen’ uit 1608 geven een indruk van de
mate waarin het aard- en nagelvaste houtwerk van
in- en exterieur met elkaar vervlochten waren: in de
opsomming van benodigd materiaal voor de ‘suidt
kamer boven’ volgen na ‘een eecken balcken’, de 14
‘ribben ant Spaanholdt’, 8 ‘eecken latten’ en 2 ‘vuuren latten’, ‘een vuuren bedde stede omme heen beschoten’ en een ‘cusijn met een deur’.24 Helaas is niet
bekend of hier een strikte verdeling tussen timmer-
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liedenwerk en kistenmakerswerk werd gehanteerd,
de Nienoord lag bij Leek tenslotte buiten de stadsjurisdicties. Alleen van het snijwerk voor zes ‘kaprounen’ en een ‘sneeden deele’ die onderdeel waren van
een nieuwe bedstede in de zuidelijke kamer ‘boven’
is duidelijk dat er een beeldsnijder voor werd ingeschakeld. In de opgave van kosten wordt een extra
bedrag van 1 caroli gulden en 10 stuivers voor deze
beeldsnijder opgevoerd.
In 1615, tachtig jaar na de scheiding van het kistenmakers- en het timmerliedengilde, werd op initiatief van het Groninger stadsbestuur een nieuwe
scheidbrief tussen beide gilden opgesteld om een einde aan de onduidelijkheden te maken.25 Hierin verklaarden oldermannen en hovelingen van de beide
gilden ‘dat sie nu met malkanderen fruntlijcker wijse
waaren geaccordiert unde verdraghen wegen eeniger
haere respective handtwerken concernierende waer
over sie een tijt lanck questieus waaren geweest (…)’.
De timmerlieden waren volgens deze scheidbrief als
enigen gerechtigd tot het maken van ‘die opgaende
ofte optreckende holtwercken’. Meubilair van eikenhout mochten timmerlieden volgens de brief van
1615 niet maken, tenzij het ging om onderdelen als
planken in vaste kasten en steektrappen die ‘perpetui
usus causa’, dus voor eeuwigdurend gebruik bij het
huis hoorden waarin ze waren aangebracht.
Met betrekking tot de vaste interieuronderdelen
werd verder bepaald dat de timmerlieden geen panelen van ‘wagenschot’ mochten toepassen (wagenschot
is dun, kwartiers gezaagd eikenhout dat vooral in paneelwerk werd toegepast) en geen pilaren, pilasters en
lijsten van eikenhout mochten maken. Kistenmakers
daarentegen was het voortaan niet langer toegestaan
wenteltrappen te vervaardigen. Zowel timmerlieden
als kistenmakers mochten glaspuien en houten kozijnen voor kruis- en kloostervensters maken, maar
als er snijwerk op werd aangebracht, mocht alleen

een kistenmaker zich met het werk inlaten. Houten
glasramen waarin het glas-in-lood was aangebracht
en die in (de onderste helft van)de kruis- en kloosterkozijnen geplaatst konden, waren weer wél alleen
de kistenmakers voorbehouden. In 1617 werden
de regels verder verﬁjnd: paneelwerk in vurenhout
mocht ook niet langer door timmerlieden worden
gemaakt.26 Eenvoudige versieringen als boogstellingen met pilasters in vurenhout mochten volgens
dit stuk door timmerlieden wel worden vervaardigd,
maar halfzuilen, in de stukken omschreven als ‘halve
ronde pijlaeren’, weer niet.
De afspraken in de brieven van 1615 en 1617
leidden niet direct tot verbetering. Vooral kerkelijk
meubilair, immers ‘onroerend door bestemming’
was een potentiële bron van conﬂicten. In 1620
werd zelfs een aanzienlijk meester als de veelvuldig
in opdracht van de provincie werkende timmerman
Jacob Blaeu door de stad beboet toen hij het aan de
kistenmakers voorbehouden wagenschot gebruikte
voor een kerkmeubel met onbekende bestemming.27
Burgemeesters en raad stelden hierbij dat hij, als timmerman, blijkbaar niet goed op de hoogte was van
de scheidbrief van 1615. Blaeu beriep zich echter op
de traditie waarin ‘die timmerluiden alle tijt vrij ende
geoorlovet is geweest kerckenwerck, veel meer ’t gene
buiten deser stadt gelevert ende bestedet wordt te
maecken’.
Toen in de loop van de zeventiende eeuw een
nieuwe decoratieve wind woei door het Groninger
interieur en er andere beeldbepalende elementen in
het Groninger interieur populair werden, zoals de
vaste beddekoets en de met lijst- en snijwerk bewerkte houten schoorsteenbetimmeringen, vroeg
het kistenmakersgilde aan burgemeesters en raad
van de stad Groningen om nogmaals vast te leggen
wat nu precies de kistenmakers en wat de timmerlieden voorbehouden was. In de raadsresolutie van
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14 november 1648 staat te lezen: ‘Ende aengaende
de nieuwe wercken soo nae datum opgekomen, geinventeert en gepractiseert zijn, dat alle deselve soo in
greijnen als in eijcken hout sullen mogen worden
gemaeckt, bij beijde gilden, sonder onderscheidt, alleen dat daar van geëximeert zijn en blijven de veltkoetsen, ledicanten en alsmede schoorsteenmantels
en becleidsels van Italiaansche, Fransche off andere
nieuwe moodse schoorsteenen, dewelcke alles door
de kistemaeckers sullen mogen worden gemaeckt van
eijck ende wagenschott, maer sullen als deselve wercken van greijnen hout soo wel bij de timmerlieden
gemaakt mogen worden als bij de kistemaeckers.’28
Timmerlieden schijnen zich – wederom – niet altijd
aan de bepalingen gehouden te hebben. Daarop wijst
in ieder geval de herhaling van de resolutie uit 1648
dertig jaar later. In deze resolutie van november 1678
bepalen burgemeesters en raad van de stad Groningen bij wijze van waarschuwing aan de timmerlieden
nogmaals dat alleen leden van het kistenmakersgilde
‘veltkoetsen, ledecanten ende alcovens, alsmeede
schoorstenen mantels en becleedsels van de Italiaansche, Fransche off andere nieuwe moodse schoorsteenen’ van eikenhout mochten maken.29
Het proces van vervagende grenzen tussen kistenmakers- en timmerliedencompetenties zette in de achttiende eeuw door, in de woorden van burgemeesters
en raad ‘door de tijdt en veranderinge van modens’.
Dit resulteerde in 1754 uiteindelijk in een geheel
nieuwe afbakening van competenties tussen kistenmakers en timmerlieden.30 Directe aanleiding was het
proces dat timmerman Jan Dieters Brugma tegen het
kistenmakergilde aanspande, nadat het bestuur van dit
gilde in 1750 een deur voor een kerkbank uit Brugma’s werkplaats in beslag had laten nemen omdat het
‘panden met post en paneel werk’ bevatte, vormen van
houtbewerking die volgens het kistenmakersgilde een
timmerman niet waren toegestaan. Brugma bepleitte,
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kennelijk met succes, dat de kerkbank niet als meubel
beschouwd moest worden, maar als vast werk. Burgemeesters en raad van Groningen gaven Brugma gelijk
en formuleerden in 1754 een resolutie volgens welke
het de timmerlieden niet langer verboden was panelen
in hun werk toe te passen.
Beeldsnijders en steenhouwers
Een ambachtsman die snijwerk in hout verzorgde,
werd in Stad en Lande doorgaans aangeduid met de
term ‘beeldsnijder’, en soms met ‘beeldhouwer’. Jan
de Rijk bijvoorbeeld, een van de bekendste Groninger beeldsnijders uit de zeventiende en de achttiende
eeuw en voor zover bekend uitsluitend in hout werkend, tekende in 1715 een kwitantie voor de kerk
van Pieterburen als ‘Jan de Rijk belthouwer’.31 Als
zodanig vinden we hem ook vermeld rekeningen van
het Heilige Geest Gasthuis in 1693.32 In het ordonnantieboek van de herbouw van de A-toren wordt
hij in 1712 echter ‘beeltsnijder’ genoemd.33 Hoe
weinig vast omlijnd in de praktijk de verschillende
benamingen voor beeldsnijders en steenhouwers waren, bewijzen ook de kwaliﬁcaties waarmee de zowel
in steen als hout werkende ambachtslieden Caspar
Struiwig en Cornelis Kooystra in de achttiende eeuw
werden aangeduid: de eerste werd niet alleen beeldsnijder, maar ook beeldhouwer en zelfs ‘zarkhouder’
genoemd, terwijl Kooystra zichzelf in 1751 in een
bekendmaking in de Opregte Groninger Courant
als ‘beeld en steenhouwer’ aanprees.34 Bij de toepassing van de benamingen ‘hardhouwer’, ‘zarkhouwer’
of ‘steenhouwer’ lijkt in Stad en Lande geen onderscheid te zijn gemaakt tussen steenbewerkers die wel
en zij die geen ornamentwerk konden leveren.
De rol van steenbewerkers in het Groninger interieur was doorgaans bescheiden Zij beperkten zich
hoofdzakelijk tot natuurstenen vloertegels, drempels,
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vensterbanken, aanrechten en schoorsteenmantels.
Anders was dat met de in hout werkende beeldsnijders, die een niet te verwaarlozen stempel hebben
gedrukt op de interieurproductie in Groningen, zoals bewaard gebleven artefacten en foto’s laten zien.
Vooral in de achttiende eeuw droeg decoratief snijwerk op en boven schoorsteenbetimmeringen, deuren en buffetnissen in belangrijke mate bij aan de
indruk die een representatief vertrek maakte. Toch
zijn de beeldsnijders als groep moeilijk te vatten. Dat
komt vooral door de aard van hun werk, dat in de
zeventiende en de achttiende eeuw vrijwel nooit als
zelfstandig element was bedoeld maar deel uitmaakte
van een groter geheel zoals een vaste betimmering of
een meubel. De beeldsnijder blijft in de rekeningboeken dan ook vaak buiten beeld omdat zijn werk als
‘halffabrikaat’ in het werkstuk van de kistenmaker
of timmerman was opgenomen. De met fraai beeldhouwwerk versierde kansel van de Nieuwe Kerk in
Groningen bijvoorbeeld is opzichtig gesigneerd door
de betrokken timmerlieden en kistenmakers, maar
van de beeldsnijder, die beslist geen onverdienstelijk
werk leverde, is geen spoor van een signatuur te bekennen.35 Dat geldt eveneens voor de preekstoel in
Noordbroek, die in 1757 door kistenmaker Willem
Everwijn Struive werd gesigneerd.36
Er bestond in Groningen geen apart beeldsnijdersgilde, zoals overigens vrijwel nergens in Republiek,
zelfs niet in de grotere steden in Holland.37 De scheidbrief tussen kistenmakers enerzijds en timmerlieden en
steenmetselaars anderzijds in 1535 suggereert dat de
beeldsnijders in sommige gevallen in het gilde van de
laatsgenoemden werden opgenomen. In de zeventiende en achttiende eeuw vinden we individuele beeldsnijders echter soms terug in het kremer- of koopliedengilde of blijken ze geheel gildeloos te zijn omdat ze
ook steen bewerkten en het steenhouwersschap vanaf
1661 in Groningen immers gildevrij was.

Het is niet ondenkbaar dat beeldsnijders in de zeventiende eeuw in Groningen in de organisatie van
kistenmakerswerkplaatsen waren opgenomen. Tussen de werkzaamheden van kistenmakers en beeldsnijders bestond in Groningen van oudsher al een
bijzondere band. Al in de zestiende eeuw was bepaald
dat alleen kistenmakers in hun werkstukken snijwerk
mochten toepassen.38 Uit andere documenten uit
deze periode blijkt dat sommige beeldsnijders ook
het kistenmakersambacht verstonden. Een onduidelijk ‘verdrag’ tussen kistenmakers en beeldsnijders uit
1517 laat zien dat het toen in ieder geval niet helemaal duidelijk was over wie de vervaardiging van
‘olterbacken’ (retabels) op zich mocht nemen. De
oplossing van het geschil was zeer pragmatisch; als de
beeldsnijder de kunst van het schrijnwerken ‘niet en
verstaat’, mocht hij een kistenmaker vragen de ‘back’
te maken.39 Andersom kunnen er ook kistenmakers
als beeldsnijder hebben gewerkt, al zijn de gegevens hierover niet eenduidig te interpreteren. In de
scheidbrief tussen kistenmakers en timmerlieden uit
1615 worden ‘siratten van antiken krispanelen’ uitdrukkelijk als kistenmakerscompetentie omschreven;
waarschijnlijk ging het hierbij om decoratief band-,
rol- en lijstwerk, zoals dat nog vaak aan zeventiendeeeuwse preekstoelen en avondmaalstafels te zien is.
Opmerkelijk is verder dat kistenmakers in de zeventiende eeuw meermalen in rekeningen voorkomen
als leveranciers van snijwerk. Kistenmaker Jan Geerts
zorgde in 1671 bijvoorbeeld voor ‘een gesneden
treck’ voor het Groninger raadsgestoelte in de Martinikerk.40 En in 1694, als het orgel in de Martinikerk
van snijwerk wordt voorzien, levert kistenmaker Berent Eldercamp ‘twee trecken om ’t orgel in Martini
kercke’, en wordt hij eveneens voor het ‘bereyden’,
vervaardigen, hiervan betaald.41
Dit alles wil niet zeggen dat er in de zeventiende
eeuw geen zelfstandig opererende beeldsnijders in
AMBACHTSLIEDEN

40
Groningen werkzaam waren. Voor het gesneden
stadswapen op het vernieuwde orgel in de Martinikerk deed de stad in 1628 bijvoorbeeld een beroep
op beeldsnijder ‘meester’ Lauwerens, over wie verder niets met zekerheid te zeggen valt omdat hij in
geen enkel ander Groninger document lijkt voor
te komen. Ook de bekendste Groninger beeldsnijder Jan de Rijk, die vanaf 1691 in Stad en Lande
werkzaam was, moet enige concurrentie van andere
meester-beeldsnijders hebben gehad. In de bijlagen
van de stadsrekeningen van 1683 wordt bijvoorbeeld
de naam van Adriaan van Uchten, ‘mr. beeldhouwer’
genoemd.42 Hij leverde volgens de vermelding een
met snijwerk versierde lijst om het portret van stadhouder Hendrik Casimir II en kreeg voor meerwerk
aan deze lijst 25 caroli gulden uitbetaald. Van Uchten leverde in 1694 ook het nieuwe ‘beeltwerck’ voor
het orgel in de Martinikerk.43 Ook Barthelt Waldeck
kan hier vermeld worden. Hij wordt genoemd als opsteller van het bestek waarnaar in 1697 burgemeesters en raad verwezen toen deze een raadscommissie
machtigden hout te betalen voor het nieuwe orgel in
de A-kerk.44 In 1696 was er nog sprake van een conﬂict tussen deze Waldeck en het stadsbestuur toen hij
bepaald werk naar de zin van de stad niet snel genoeg
uitvoerde.45 In de rekeningboeken van de kerk van
Stedum komt daarnaast nog de Groninger beeldsnijder Douwe Simons voor als leverancier van het deels
nog bestaande snijwerk voor het portaal, de kansel
en de herenbank van de hervormde kerk aldaar in de
jaren 1669, 1670 en 1671.46
Vanaf het einde van de zeventiende eeuw bloeide
de houtsnijkunst en waren er in Stad en Lande verschillende beeldsnijders werkzaam die kerken en deftige huizen van houtsnijwerk konden voorzien. Welgestelde opdrachtgevers en de mode die interieurkunst
steeds meer een ‘totaalkunst’ deed worden, speelden
daarbij een belangrijke rol, maar ook de ophefﬁng
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van het gildeschap voor steenhouwers had een positieve invloed. Dat komt doordat veel steenhouwers
die, zo kan worden aangenomen, door de gildevrijheid gelokt naar Groningen kwamen, niet alleen in
steen maar ook in hout werkten. Zij waren dus naast
steenhouwer eveneens beeldsnijder. Dat verklaart
waarom in Groningen de belangrijkste beeldsnijders
uit de achttiende eeuw zoals Casper Struiwig, Theodorus en Gerbrandus van der Haven, Cornelis Kooystra, Pieter Bredenbagh en Derk Weijting geen lid
van een gilde hoefden te zijn. Deze ambachtslieden
stonden met één been in het bouwvak en met het
andere in de interieurdecoratie. Hierdoor konden ze
een wezenlijke bijdrage leveren aan de stilistische afstemming tussen exterieur en interieur.
Het schilders- en glazenmakersgilde
Ook het schilders- en glazenmakersgilde heeft een
belangrijk aandeel gehad in de Groninger interieurproductie in de zeventiende en de achttiende eeuw.
Bewaard gebleven schilderingen op balklagen, wanddecoraties en gegevens in archivalia wijzen er op dat
er in de Groninger huizen heel wat achter een verﬂaag
schuil ging. Vooral meubels kregen vaak een kleurtje, zoals vermeldingen van ‘angestreken’ meubels in
boedelinventarissen uit de zeventiende eeuw bewijzen, maar ook natuurstenen schouwpartijen konden
van een verfje worden voorzien, zoals rekeningen van
de stad met betrekking tot de nieuwe schoorsteenmantel in de ‘nije zaal’ aantonen.47
Tot een harde formulering van de eigen competenties hoefde het schilders- en glazenmakersgilde
niet over te gaan, omdat door de aard van de werkzaamheden wel duidelijk was waar de grenzen lagen.
Ruzies met andere gilden worden in de stukken van
het schilders- en glazenmakersgilde dan ook vrijwel
niet genoemd. Dat wil niet zeggen dat er geen ge-
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schillen waren: schilders en glazenmakers lagen vooral intern overhoop. Er waren vooral in de achttiende
eeuw nogal wat glasschilders die niet als ‘slicht werker’ (snijder en zetter van ongekleurd glas) door het
leven wilden en die met het verdwijnen van gebrandschilderd glas-in-lood in de Groninger huizen en
de opkomst van het schuifraam besloten schilder te
worden. Dat was echter niet zonder meer toegestaan
en het gilde moest een aantal keren tot bemiddeling
door het Groninger stadsbestuur verzoeken nadat
de ruzie tussen schilders en gewezen glasschilders te
hoog was opgelopen.48
In 1725 werden er nieuwe proeven voor de schilders vastgesteld. Hierbij werd onderscheid gemaakt
tussen ‘ﬁjnschilders’ en ‘kladschilders’. Onder het
begrip ﬁjnschilder werd, in de moderne zin van het
woord, een kunstschilder begrepen. Deze maakte portretten, historiestukken, stillevens en andere genrevoorstellingen. Behalve als autonome schilderijen
konden de werken van ﬁjnschilders ook in de vaste
aankleding van het interieur worden opgenomen als
bijvoorbeeld schoorsteen-, bovendeur- en plafondstuk. De meesterproef voor de ﬁjnschilders bestond
uit een ‘historie stuck’ of een voorstelling ‘nae dat
syn konst is’ op doek van 2 voet hoog en 2 1/2 voet
breed.49 Kladschilders kunnen wellicht het beste vergeleken worden met huisschilders, maar over hun
activiteiten moet beslist niet te beperkt worden gedacht. Bepalingen omtrent de meesterproef en gegevens uit rekeningen bewijzen dat veel kladschilders
ook konden houten (imitatie-houtnerven schilderen), marmeren en vergulden en dat zij eveneens
decoratieve schilderingen maakten. Ornamentale en
decoratieve schilderingen op balkenzolderingen, plafonds en in buffetnissen werden eveneens vaak door
deze kladschilders vervaardigd. Niet voor niets werd
de proef voor de kladschilders in 1725 vastgesteld als
een ‘beelt’ van 3 voet hoog, ‘in’t grouw met wit en

swart opgeschilt’.50 Deze omschrijving wijst op een
witje, of grisaille, schilderwerk dat beeldhouwwerk
poogde te imiteren en dat in de zeventiende en achttiende eeuw in Nederland veelvuldig werd toegepast
als schoorsteenstuk, bovendeurstuk of wandversiering in gang of hal. Schilders die meubels beschilderden zullen ook meestal tot de categorie kladschilders
gerekend zijn. Dat zal ondermeer gegolden hebben
voor witwerker Rijke Lollema, die in 1723 lid van
het schildersgilde werd.51
Van oudsher schijnt er in de praktijk overigens
nauwelijks een statusverschil geweest te zijn tussen
kladschilders en ﬁjnschilders. Groninger ﬁjnschilders
waren niet te beroerd om ‘kladschilderwerk’ aan te
pakken. Zo is bekend dat de Groninger ‘societyschilder’ Hermannus Collenius in 1694 en 1722 vaandels beschilderde en in 1698 het snijwerk op het
orgel in de Martinikerk van verguldsel voorzag.52
De fraaie, in grijstinten beschilderde deuren van de
Hanckemaborg te Zuidhorn zijn waarschijnlijk in
het derde kwart van de zeventiende eeuw eveneens
door een ﬁjnschilder met levensgrote allegorieën opgesierd (afb. 65). Ook in de achttiende eeuw zullen
ﬁjnschilders kladschilderwerk hebben verzorgd. Het
is bijvoorbeeld verre van ondenkbaar dat ‘ﬁjnschilder’ Jan Abel Wassenbergh zelf de niet-ﬁguratieve
trompe-l’oeil-schilderingen voor het plafond in het
inmiddels verdwenen huis Nieuweweg 12 in de stad
Groningen leverde, hij had tenslotte ook het grote
centrale plafondstuk gemaakt (afb. 142).53 Van zijn
zoon Jan, die ook als kunstschilder actief was, is bekend dat hij voor Everdina Cornera Du Tour, geboren Alberda van Menkema een ‘pijramijde’ aan vier
zijden van decoratieve schulderingen voorzag.54 Veelzijdig was ook schilder Pieter Lofvers. Hij schilderde
niet alleen landschapjes, zeegezichten en behangsels,
maar werd ook ingeschakeld om delen van het orgel
van de Martinikerk te vergulden.
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7.

Snijwerk in draperievorm uit een onbekend
huis in Groningen, tweede kwart achttiende
eeuw, collectie Groninger Museum, zonder
inventarisnummer, foto John Stoel.

Stoeldraaiers en -makers
Het zitmeubilair dat in de zeventiende en achttiende
eeuw in Groninger huizen te vinden was, werd gemaakt door kistenmakers en stoeldraaiers. De laatste
categorie ambachtslieden was opgenomen in het gilde
van de wiel- en stoeldraaiers. Dit gilde vervaardigde
ook de ‘kastebollen’ die als poten onder kasten geplaatst werden.55 De stoeldraaiers waren aanvankelijk
lid van het kistenmakersgilde, maar splitsten zich
hiervan in 1637 af. Dat betekende niet dat de kistenmakers geen stoelen meer maakten: alleen onbeklede
stoelen die voor het grootste deel uit op de draaibank
vervaardigde onderdelen bestonden, werden door
stoeldraaiers gemaakt. Andere stoeltypen werden
door kistenmakers vervaardigd. In de achttiende eeuw
noemde kistenmaker Lambertus Bekenkamp zich bijvoorbeeld ‘kabinet en stoelmaker’.56 Ook stoelmaker
Ede Symens, die ‘Spaanse’, van vaste bekleding voorziene stoelen maakte, werd in de eerste helft van de
zeventiende eeuw als ‘ladenmaker’ lid van het kistenmakersgilde en niet van het stoeldraaiersgilde.57
In de achttiende eeuw, toen eenvoudige en onbeklede, ‘gedraaide’ stoelen steeds minder aftrek
vonden, probeerden sommige stoeldraaiers ook anAMBACHTSLIEDEN

dersoortige stoeltypen te maken. Stoeldraaier Jan
Hemmes nam bijvoorbeeld stoelen die eigenlijk tot
de kistenmakerscompetenties behoren in 1745 op
in zijn assortiment op en haalde zich daarmee de
woede van de altijd waakzame kistenmakers op de
hals.58 Nadat Hemmes zijn beklag had gedaan over
de vordering van 6 dalers door het kistenmakersgilde
bij het nedergericht, besloten burgemeesters en raad
van Groningen dat Hemmes ‘Spanse en andere gefatsoeneerde stoelen’ van ‘allerley massyff hout sijn
leven lang met twee stoeldraaiersknegten vrij sal mogen maken en onbelemmerd verkopen’. Hij moest
echter wel aan de kistenmakers ieder jaar op pinksteravond een zilveren dukaat betalen. Om de een of
andere onduidelijke reden diende het stoeldraaiersgilde zélf pas in 1787 in navolging van Hemmes een
verzoek in om andere dan gedraaide stoelen te mogen
vervaardigen.59 De uitkomst was niettemin gunstig:
Burgemeesters en raad besloten de stoeldraaiers tegemoet te komen en hun de vervaardiging van vrijwel
alle stoeltypen toe te staan. Alleen stoelen met vaste
bekleding bleven het exclusieve domein van de kistenmakers.60
In de gilderol van het wiel- en stoeldraaiersgilde
werden in 1637 globaal dezelfde bepalingen opgeno-
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men als in de kistenmakers- en timmerliedenrollen,
alleen was van het aﬂeggen van een gildeproef geen
sprake. Een aankomend meester moest het burgerrecht bezitten en aantoonbaar vier jaar leertijd volbracht hebben.61 De belangrijkste bepaling voor de
Groninger stoeldraaiers was dat niemand buiten het
gilde ‘gedraaid’ werk mocht verkopen, behalve op de
jaarmarkten. Dat gold zelfs voor tweedehands goed.
Het kremergilde en de rol van de ‘ledikant- en kamerbekleders’
In het kooplieden- of kremergilde vonden verschillende ambachtsmeesters een plaats die een rol speelden in de ontwikkelingen in het Groninger interieur.
Het kremergilde was een van de oudste Groninger
gilden en werd tot de burgergilden gerekend. Het
oudste stuk van dit gilde dateert uit 1362 en bevat
onder andere de entreevoorwaarden, in de achttiende-eeuwse kopie van dit stuk als volgt verwoord:
‘niemant sal tot de gilde werden angenomen of moet
tonen zijn vrie brief en van een goed gerugt en dat
ook zijn zaken wel staan’.62 Het gilde bezat vanaf
1677 als een van de weinige Groninger gilden een
eigen pand, de ‘Sunte Jacob’ in de Zwanestraat.63 In

dit huis stond de bewaard gebleven gildeschrijn uit
1619 en konden gildeleden vanaf 1695 biljart spelen
op de toen aangeschafte, met groen laken overtrokken trektafel.
De voor het Groninger woonhuisinterieur belangrijkste leden van dit gilde waren de ambachtslieden die zich met de vervaardiging en verwerking van
interieurtextiel bezighielden. De laken- en zijdekremers namen hierin een speciale plaats in. Om hun
belangen te dienen stonden burgemeesters en raad
van Groningen in 1646 toe dat er uit hun midden
twee ‘adjuncten’ worden gekozen.64 Uit deze groep
waren de meesters afkomstig die in de achttiende
eeuw als stoffeerders een belangrijke rol in de aankleding van het Groninger interieur hebben gespeeld.
Hoe groot de decoratieve inbreng van de stoffeerders in het Groninger interieur is geweest, laat
zich moeilijk reconstrueren. Betalingen in met name
de stadsrekeningen en advertenties in de Groninger
Courant laten in ieder geval zien dat de Groninger
stoffeerders bijzonder veelzijdig waren en de meest
uiteenlopende zaken konden leveren. Hun rol groeide met het streven naar eenheid in het interieur vanaf het einde van de zeventiende eeuw waarschijnlijk
ﬂink; door het vervangen van vaste en losse stoffering
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konden ouderwetse vertrekken en meubels relatief
gemakkelijk weer ‘bij de tijd’ worden gemaakt.
In het houtsnijwerk uit de eerste helft van de achttiende eeuw spreekt de voorliefde voor de decoratieve
kwaliteit van interieurstoffering; in Groningen lijkt,
meer dan elders, houtsnijwerk in de vorm van een
draperie of opgenomen gordijn te zijn gemaakt (afb.
7).65 De herenbank uit 1733 in de Hervormde kerk
van Hoogezand is het onbetwiste hoogtepunt op dit
gebied. Een anonieme, zeer bedreven beeldsnijder
sneed voor deze bank weelderige draperieën die niet
moeilijk naar de context van een deftig ingericht vertrek in een particulier woonhuis te verplaatsen zijn.
De gesneden draperieën die kenmerkend zijn voor
een groep schoorsteenmantels uit het tweede kwart
van de achttiende eeuw, zijn eveneens een uiting van
de voorliefde voor de toepassing van textiel in het
deftige woonhuis (afb. 159-163).
Hoe breed het assortiment van een Groninger
stoffeerder in de achttiende eeuw was, laat de boedelinventaris van de bezittingen van stoffenkoopman
Frans de Boser zien.66 Deze inventaris uit 1720 toont
dat De Boser in staat was een huis compleet van nieuwe stoffering te voorzien; hij kon niet alleen stoelen
of ledikanten bekleden, maar ook behang leveren. In
de winkel van De Boser trof de inventarisant zware
meubelstoffering als ‘tapijt’ en ‘trijp’ aan, terwijl er
voor gordijnen armosijn en ‘gordijns coort’ te vinden
was. Ook het destijds zeer populaire changeant, ‘casjant’ genoemd, ontbrak niet in zijn voorraad. Om
muren te behangen had De Boser ‘4 stucken Catuijnen Camer behangsel’ in voorraad. De Boser haalde
zijn stoffen waarschijnlijk vooral uit Amsterdam. In
de crediteurenlijst worden namelijk zes kooplui genoemd, waarvan vijf uit die stad afkomstig waren.
De Boser had in totaal voor meer dan 1500 gulden
aan schulden uitstaan bij deze Amsterdamse kooplieden. In een inventaris van een Groninger stoffenwinAMBACHTSLIEDEN

kel uit 1730 worden eveneens veel boekschulden in
Amsterdam genoemd en komen daarnaast crediteuren in Leiden en Friesland voor.67
De inventaris uit 1743 van Albert Woldendorp,
in de taxatielijsten van de stad Groningen uit 17301731 ‘katoenw.[erker]’ genoemd, laat zien hoe de
klantenkring van een vooraanstaand Groninger stoffeerder kon zijn opgebouwd.68 Uit de hierin opgenomen debiteurenlijst is af te lezen dat zowat de hele
Groninger elite bij Woldendorp in het krijt stond.
De namen van vrijwel alle adellijke en patricische
families komen namelijk in de lijst voor. In 1743
had bijvoorbeeld de in dat jaar overleden Onno
Tamminga van Alberda nog een schuld van 148
caroli gulden bij Woldendorp en was Daniël Onno
de Hertoghe van Feringa de stoffeerder maar liefst
296 caroli gulden schuldig. Woldendorps opvolger
Hame Bellinga kwam dus in een gespreid bedje, toen
hij in 1743 met Woldendorps weduwe Geertruida
van Coeverden trouwde. Bellinga zette de stoffeerderswinkel op de noordelijke hoek van de Herestraat
en de Caroliweg zeer succesvol voort en maakte ook
maatschappelijk carrière door lid te worden van de
gezworen gemeente, het kiescollege van de stad Groningen. Van Bellinga’s deftige levenswandel getuigen
nog de twee portretten die Luitje van der Warf in
vermoedelijk de jaren vijftig van de achttiende eeuw
van Bellinga en zijn vrouw maakte.69
Stoffeerder Hindrik Louters, die een winkel met
de toepasselijke naam ‘Het prinsen lit d’ange’ dreef,
woonde in de Messenmakerstraat, niet veel meer dan
een steeg van de Oude Boteringestraat te Groningen.
Hij voerde niettemin in de jaren dertig en veertig verschillende malen opdrachten uit voor de Groninger
stadsregering; in 1738 bijvoorbeeld leverde hij gordijnen, rabatten en een groot tafelkleed aan de stad
en in 1744 en 1745 bekleedde Louters voor de stad
tafels en lessenaars.70 Louters wist wat er van hem
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gevraagd werd, zoals blijkt uit de advertentie waarin
hij in 1747 de aandacht vestigde op ‘alle zoorten van
nieuw modische patroonen tot ledikanten’ die hij als
‘ledikant en kamer bekleeder’ had.71
Louters moet enige concurrentie hebben ondervonden van de in Sappemeer woonachtige ‘zaalmaker’ Johan Zeelander. De term ‘zaalmaker’ kan geen
verbastering zijn van ‘zadelmaker’, zoals uit de bekendmaking die Zeelander in 1749 liet opnemen
in de Opregte Groninger Courant duidelijk blijkt.72
In deze bekendmaking laat Zeelander weten dat
hij ‘zaalmakers werk’ uitvoert, dat hij benoemt als
‘kaamers en ledekanten behangen, stoelen en rustbanken (…) bekleeden, en verders allerhande zoorten van tapytzery werk’. Zeelander, naar eigen zeggen
‘geboortich van Zweden’, kon voor zijn veeleisende
cliëntèle zelfs ‘Engels’ en ‘Frans’ werk maken. Vergelijkbare activiteiten ontplooide O.G. Camphuys
in de Oude Boteringestraat, die in 1760 niet alleen
adverteerde met stik- en borduurwerk, maar ook met
ledikantstoffering, gordijnkappen en matrassen.73
In de tweede helft van de achttiende eeuw waren
er verschillende winkels in de stad Groningen gevestigd waar men voor interieurtextiel terecht kon.
Een van deze winkels werd gedreven door koopman
Schelte Scheltens, die in 1767 in de Opregte Groninger Courant adverteerde.74 In zijn winkel ‘De jonge
swaan’ in de Steentilstraat beschikte Scheltens over
een ruim assortiment: hij had niet alleen trijp, changeant en ‘swillek’ (zeildoek) in voorraad, maar ook
kamerbehangsels. In 1771 maakte deze Scheltens bekend dat er ‘diverse zoorten van kamer behangzels
na de nieuwste smaak’ bij hem verkrijgbaar waren.
Hij noemde zijn winkel op dat moment een ‘beddewinkel’.75 In 1771 adverteerde ook Sijbolt Detmers
met zijn nieuwe ‘bedde en katoenbont winkel’ in de
Brugstraat.76 Een andere Groninger ‘beddewinkel’
was die van Jan Boelens, die later door zijn weduwe

en vanaf 1777 door haar zoon Lambertus van Giffen werd gedreven. Jan Boelens noemde zijn winkel
een ‘negotie in bedden en kamerbehangsels’.77 Of
Scheltens, Detmers, Boelens en Van Giffen alleen
maar in stoffen handelden of zelf ook als stoffeerder
en behanger actief waren, is onduidelijk. Iemand die
niet zelf zijn behang wilde bevestigen of zijn versleten meubels stofferen, kon in de jaren zeventig van
de achttiende eeuw in ieder geval een beroep doen
op Jacobus Haverkamp, die in 1777 adverteerde met
het ‘behangen der kamers, bekleeden van ledekanten,
kussens, stoelen, matrassen enz.’78 Uit een bekendmaking van 22 mei 1778 kennen we daarnaast nog
de namen van de Groningers Johannes de Vries en
Hendrikus van Schagen, die zich beiden ook met het
behangen van kamers en het stofferen van meubels
bezig hielden.79
Vrouwen speelden in het stoffeerdersambacht
een belangrijke ondersteunende rol. We kennen enkele vermeldingen van vrouwen die zich professioneel met stoffeerderswerkzaamheden bezighielden.
Zo was stoffenkoopman Frans de Boser bij zijn dood
in 1719 nog geld schuldig aan ‘Catrijnen bedmakersche’, die vermoedelijk matrassen (‘bedden’) naaide.80
J.A. Wilant diende in 1722 bij de stad een rekening
in voor stofferingswerkzaamheden ‘nomine uxore’
dus namens zijn vrouw.81 En ook de bijdrage van
Sara Blencke bij het opnieuw behangen van de ‘benedensael’ van het Herenwijnhuis in 1716 moet hier
worden genoemd; stoffenkremer Berghuys betaalde
haar bijna 6 caroli gulden voor ‘bekleeden’.82
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2.2 I N T E R I E U R P R O D U C T I E
G RO N I N G E N

B U I T E N D E S TA D

Buiten de steden Groningen en Appingedam lijken
de bouwvakken zich in meer of mindere mate aan
gildedwang te hebben onttrokken.83 We kunnen
dan ook veronderstellen dat de ambachtslieden in de
stadsjurisidicties vrijer waren in hun ambachtelijke
handel en wandel. Betalingen van kleine reparaties
in de kerk van Stedum aan een van de weinige lokale kistenmakers die we van naam kennen, Rijkeleff Harmens, suggereren dat deze eveneens ‘gewoon’
timmermanswerk uitvoerde.84 Harmens was echter
wel degelijk ook een geschoold kistenmaker, zoals
de in 1673 door hem geleverde eiken banken, twee
portalen en de preekstoel in de kerk van zijn woonplaats bewijzen.85 Bij gebrek aan gegevens over werkzaamheden van collega-kistenmakers in de provincie
is over de precieze competentiescheiding tussen timmerlieden en kistenmakers in de Ommelanden in de
zeventiende en de achttiende eeuw echter weinig met
zekerheid te zeggen.
Het is de vraag in hoeverre lokale ambachtslieden
bij prestigieuze interieuropdrachten op het platteland
betrokken werden. Hoewel de door een plaatselijke
glasschilder gebrandschilderde vervaardigde glazen
in de slaapkamer van de Menkemaborg laten zien
dat lokale ambachtslieden een hoog niveau konden
bereiken, deden draagkrachtige opdrachtgevers in de
Ommelanden voor deftiger interieurwerk bij voorkeur waarschijnlijk toch een beroep op ambachtslieden uit de stad Groningen. Joost Lewe van Matenesse, die zijn borg Matenesse grotendeels door lokale
metselaars en timmerlieden liet bouwen, schakelde in
het tweede kwart van de achttiende eeuw voor de interieurafwerking bijvoorbeeld uitsluitend stad-Groningers in.86 Toen er in 1747 een nieuwe lambrisering,
buffetkast en schoorsteenmantel moesten komen in
AMBACHTSLIEDEN

de kamer die op het zuidwesten was gelegen, werden
timmerman Brugma, beeldsnijder Cornelis Kooystra
en schilder Pieter Lofvers uit Groningen ontboden.87
Ook in de Groninger kerken is te zien dat het vooral
stad-Groningse ambachtslieden waren die het meubilair leverden. Bij vrijwel alle zeventiende-eeuwse
en het gros van de achttiende-eeuwse preekstoelen
in Groninger kerken zijn stad-Groningers betrokken
geweest.88
Pas laat in de achttiende eeuw waren er buiten
de stad Groningen ambachtslieden werkzaam die
niet voor hun stadse collega’s onderdeden. Een goed
voorbeeld is timmerman Jan Timmer, woonachtig in
Eexta, bij Scheemda. Timmer wordt expliciet ‘architect’ genoemd op een gedenksteen uit 1783 in de kerk
van Blijham, waarvoor hij kennelijk de plannen had
getekend.89 Bij Timmer kon men volgens bekendmakingen in de Groninger Courant ook de bestekken
inzien die waren opgesteld ten behoeve van de bouw
van twee nieuwe schathuizen bij de Fraeylemaborg en
reparaties aan het Rechthuis in Slochteren in 1782.90
Hij was in 1783 eveneens betrokken bij de reparaties
aan kerk, pastorie en schoolmeesterswoning in deze
plaats.91 Gezien de betrokkenheid van de heer van
Slochteren, Hendrik de Sandra Veldtman, bij deze
activiteiten, is het niet gewaagd te veronderstellen dat
Timmer ook een rol als ontwerper-architect heeft gespeeld bij de verbouwing van het hoofdgebouw van
de Fraeylemaborg in 1781 en volgende jaren.
In deze tijd moet ook het kistenmakerschap in
de provincie van enig niveau zijn geweest. Zo werkte
in Eexta de kistenmaker Bekenkamp, die in 1801
de kansel voor de kerk van Meeden vervaardigde.92
Bekenkamp had zijn opleiding echter waarschijnlijk
in de stad Groningen ontvangen, waar zijn vader en
broers als kistenmaker werkzaam waren. Ook de tot
1800 in Winschoten werkzame kistenmaker Klaas
Andries Blaupot, die in 1799 samen met zijn zoon
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een bewaard gebleven kabinet signeerde, kwam uit
de stad Groningen, waar zijn vader al als kistenmaker
actief was (zie afb. 281, 282).
2.3 I N T E R I E U R O N T W E R P E R S
Bij de totstandkoming van een bouwopdracht, of
dat nu de buitenkant van een gebouw of het interieur betreft, is het ontwerp dat aan de uitvoering van
de opdracht ten grondslag ligt, van groot belang.
En om te kunnen ontwerpen, is een zekere tekenvaardigheid noodzakelijk. Toen de gildeproeven
van de timmerlieden en de steenmetselaars in 1643
werden vastgesteld, kreeg het ‘tekenen’ dan ook een
belangrijke plaats toegekend.93 Volgens artikel 8 van
de ordonnantie waarin deze proeven omschreven
worden, moest een aankomend meester niet alleen
‘een dubbelde ﬂieringe met een gebint’ en een ‘Cruis
Cosijn met vensters’ (luiken) maken, maar ook een
wenteltrap ‘wieten te ordonneren ende teycken’. Van
de aankomende meester-steenmetselaars werd de tekenopdracht zelfs als ‘eerste’ proef vermeld. Deze bestond uit het ‘teikenen’van ‘een verdielde gevel met
cantielen wel verdielt met behoirlicke deuren ende
vensters en wat al sulcken werkc vereischet’. Opmerkelijk is de nadruk op de juiste proportionering van
de gevel, die deze tekenproef een bij uitstek architectonisch karakter verleende. De tekenopdracht van
aankomende meester-hardhouwers bestond eveneens
uit het tekenen van een gevel, omschreven op dezelfde wijze als de steenmetselaarsproef, met als veelzeggende toevoeging ‘wel afgedielt’.94
De tekenopdrachten van de gildeproeven hadden
vanzelfsprekend alleen betrekking op zaken die onder de competenties van het betreffende gilde vielen.
De meeste interieuronderdelen die in de zeventiende
en achttiende eeuw door Groninger ambachtsmeesters vervaardigd werden, zullen dan ook door de uit-

voerenden zélf ontworpen zijn. Dat betekende dat de
ambachtelijke praktijk dus ook betrekking had op de
creatieve en intellectuele fase die aan de uitvoering
voorafging. Ambachtslieden maakten wat ze gewend
waren te maken en deden dat vanuit de eigen vakkennis die van meester op leerling en van vader op
zoon was doorgegeven. De tradities en regels van de
afzonderlijke gilden waren daarbij maatgevend.
Dat het sommige Groninger ambachtslieden aan
ontwerptalent zeker niet ontbrak, bewijzen nog steeds
de kistenmakersproeven uit 1610.95 De afbeeldingen
van de voor- en zijkant van een ‘trysoer’ (kast), een
uittrektafel en een kruiskozijn zijn volgens een ander
stuk in het archief van het kistenmakersgilde door
‘Rijke den olderman Selvest getiekent’, waarmee olderman Rijke Remmers bedoeld zal zijn (afb. 11,51).96
Op de oorspronkelijke tekeningen is bovendien nog
de signatuur van een andere kistenmaker, Hindrik
Nijtrink, te zien, die dus mogelijk samen met Remmers verantwoordelijk was voor deze tekeningen.
Dat Remmers ook bouwkundig onderlegd was, blijkt
uit gegevens in het Oud-Statenarchief van Drenthe.
In de rentmeestersrekening van 1631 bevindt zich
een nota van ‘mr. Ricke kistemaecker’, volgens welke
Rijke Remmers op 11 augustus 1631 naar Assen gekomen is om met ‘die E. heren’ te overleggen over
constructieve reparaties aan het kapittelhuis, de oude
vergaderzaal van het voormalige kloostercomplex in
Assen, waar vanaf 1602 het Landsbestuur van Drenthe zetelde.97 Kistenmakers als Remmers waren dus
niet alleen in staat interieurs en meubels te ontwerpen, maar bezaten ook bouwkundige en daarmee dus
mogelijk architectonische kennis.
Het is niet waarschijnlijk dat architectuur en de
vormgeving van het interieur in deze periode al op
elkaar waren afgestemd: het oudst bekende voorbeeld
van een Nederlands in de architectuur geïntegreerd
interieurontwerp dateert van 1629, het jaar waarin
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schilder-glazenmaker Garwer Peters, beschouwd als
één van de eerste Groninger architecten, overleed.98
Voor de tweede helft van de zeventiende eeuw worden de aanwijzingen voor een integrale benadering
van architectuur en interieur sterker. In het bestek
dat stadsbouwmeester Conraet Roeloffs (van oorsprong schilder) in 1660 opstelde ten behoeve van
de bouw van een nieuwe waag worden bijvoorbeeld
bedstede- en kastenwanden met Ionische pilasters
genoemd, waarvan op grond van de pilasterarchitectuur van de buitenzijde van het gebouw aangenomen
kan worden dat Roeloffs deze tegelijk met de gevels
ontworpen heeft.99 Voor de koepelkerk van Sappemeer staat vast dat Roeloffs ontwerpen maakte voor
de ornamentiek op de kap van de preekstoel.100
In het algemeen zal men in Stad en Lande echter minder ver zijn geweest dan in Holland, waar pas
in de loop van de zeventiende eeuw het beroep van
architect opkwam.101 In het bestek dat ingenieur Jannes Tideman opstelde voor de nieuwbouw van de
pastorie in Warffum in 1667 zijn de omschrijvingen
van de interieuronderdelen zoals beschotwanden en
schouwen bijvoorbeeld zo algemeen, dat aangenomen mag dat Tideman dat de vormgeving van deze
elementen aan de vervaardigers en leveranciers hiervan overliet.102
Ontwerp en uitvoering in de achttiende eeuw
In de achttiende eeuw werden de competentiegrenzen door ambachstlieden steeds gemakkelijker overschreden en zal de ambachtelijke koppeling tussen
ontwerp en uitvoering als steeds minder vanzelfsprekend zijn ervaren. Zo werd in de werkplaats van de
stad-Groninger timmerman Jan Dieters Brugma op
15 juli 1747 door ‘een knegt […] een patroon gemakt van het sieraad an buff[et]’, bestemd voor de
borg Matenesse bij Mensingeweer.103 Het was op
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grond van de gildevoorschriften natuurlijk ondenkbaar dat dit ‘sieraad’ door een timmerman zou worden uitgevoerd. Andere Groninger meesters die in de
achttiende eeuw als ontwerper-architect werkzaam
waren, voelden zich evenmin aan competentiegrenzen gebonden. Van hen is kistenmaker Allert Meijer
de bekendste: hij wordt onder andere verantwoordelijk gehouden voor de het ontwerp van de rond 1705
geheel verbouwde Menkemaborg in Uithuizen en de
nieuwe torenbekroning van de A-toren in 1712.104
Ook Meijers schoonzoon kistenmaker Anthoni Verburgh en de beeldsnijders Theodorus van der Haven
en Cornelis Kooystra traden als all-round architect
op en worden in de stukken zelfs als zodanig aangeduid.105
Soms leidde de groeiende ‘branchevervaging’ tot
verwarring bij de opdrachtgevers, die immers aan de
traditionele koppeling tussen ontwerp en vervaardiging gewend waren. Dit vormde bijvoorbeeld de kern
van het conﬂict tussen mevrouw Anna Trip, geboren
Quevellerius en beeldhouwer Van der Haven, die
haar huis aan het Martinikerkhof in de jaren dertig
van de achttiende eeuw van weelderig interieurwerk
voorzag en daarvoor hoogstwaarschijnlijk de ontwerpen leverde.106 Mevrouw Trip deed haar beklag bij
het nedergericht toen zij van een kistenmaker een rekening kreeg voor geleverd eikenhout bestemd voor
twee buffetkasten. Zij meende dat de kosten voor dit
hout bij de werkzaamheden en dus de aanneemsom
van Van der Haven waren inbegrepen. Van der Haven protesteerde fel en beweerde dat hij ‘hem voor
een beeltsnijder edog geen kistemaker oit of oit heeft
uitgegeven’.
De vervagende competentiegrenzen ten spijt, van
echte totaalontwerpen, waarin de details tot in de
ﬁnesses op elkaar waren afgestemd, lijkt in het Groninger interieur ook in de achttiende eeuw nog geen
sprake te zijn geweest. Zelfs in Amsterdam was dat
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overigens tot aan het einde van de achttiende eeuw
een grote uitzondering.107 Als een architect ontwerpen voor het interieur maakte, ging het vaak om
afzonderlijke elementen. Uit de bewaard gebleven
rekeningen en ontwerpen die beeldhouwer Cornelis
Kooystra in de jaren 1762 en 1763 voor het Drentse
landsbestuur maakte, blijkt bijvoorbeeld dat hij niet
alleen houtsnijwerk, steenwerk en een tafel ontwierp
en vervaardigde, maar ook ontwerpen maakte voor
‘’t Collegie, kerk, tafels, blavon, schoorsteen’.108 In
de achttiende eeuw zal dan ook nog heel vaak iedere
ambachtsman vanuit zijn eigen ambacht een ontwerp- en uitvoeringsbijdrage aan het geheel hebben
geleverd. Zo maakte de Groninger beeldhouwer en
hardsnijder Warmolt Wernink in 1775 zelf een ‘model’ voor de nieuwe trapbalusters van de staatsietrap
in het drostenhuis in Assen, dat hij ter goedkeuring
naar Assen stuurde (afb. 194).109 Van enige bemoeienis van de betrokken architect, de in Sappemeer geboren timmerman Abraham Martinus Sorg, lijkt in
dit geval geen sprake te zijn geweest.110 Ook andere
ontwerpende ambachtslieden zoals Jan Timmer uit
Eexta zullen zich nauwelijks bezig hebben gehouden
met interieurontwerpen. Zij zetten in het interieur
hoogstens de grote lijnen uit door de afmetingen en
de disposities van de vertrekken te bepalen en door
de plaatsing van deuren, vensters en schoorsteenpartijen aan te geven.
‘Ateliers’
De in de achttiende eeuw steeds belangrijker wordende stilistische afstemming tussen verschillende
interieuronderdelen maakte een nauwere samenwerking tussen ambachtslieden van verschillende
gilden noodzakelijk. Vanaf het laatste kwart van de
zeventiende eeuw zijn er dan ook samenwerkingsverbanden tussen ambachtslieden in Stad en Lande

aantoonbaar. In de literatuur worden dergelijke samenwerkingsverbanden vaak ‘ateliers’ genoemd,
maar van enige formalisering zal geen sprake zijn geweest: alle betrokkenen hielden hun eigen werkplaats
aan.111 De ateliers bestonden doorgaans uit twee of
drie ambachtsmeesters die bij voorkeur met elkaar
samenwerkten, bij uitzonderlijke opdrachten aangevuld met ‘gelegenheidsﬁrmanten’.
Vooral voor beeldsnijders was zoals gezegd een
goede band met een kistenmaker of andere belangrijke ambachtsmeester belangrijk. De vraag naar vrije
sculptuur van enige omvang was nu eemaal niet bijzonder groot. Voor Jan de Rijk moet de collegiale
band met kistenmaker Allert Meijer in ieder geval een
onmisbare basis voor zijn positie geweest zijn.112 Dat
geldt eveneens voor Casper Struiwig, die contacten
had met kistenmaker Jan Bitter senior en orgelbouwer Albertus Anthoni Hinsz.113 Van huis uit bemiddelde beeldhouwers als Theodorus van der Haven en
Cornelis Kooystra waren waarschijnlijk onafhankelijker, maar ook Kooystra werkte bij voorkeur samen
met dezelfde personen, waaronder timmerman Jan
Dieters Brugma een belangrijke plaats innam.114
De zogenoemde ateliers waren door hun ambachtelijke reikwijdte in staat vrij complexe opdrachten uit te voeren en konden zelfs buiten de grenzen
van Stad en Lande opereren. Zo waren Kooystra en
Brugma in de jaren vijftig en zestig van de achttiende
eeuw betrokken bij aanpassingen en verbouwingen
van het Landshuis in Assen.115 Voor die gelegenheid
werd ook stoffeerder Hame Bellinga aan het samenwerkingsverband toegevoegd.
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3 OPDRACHTGEVERS
‘Op wiens bevel ik zie ten grondtslag opgehaalt...’ *

3.1 D E
IN

B E T E K E N I S VA N H U I S E N I N T E R I E U R

S TA D

EN

LANDE

Een interieur is meer dan de droge optelsom van
functie en vorm, meer dan een verzameling meubels
en snuisterijen binnen vier muren onder een dak.
Het is de weerslag van persoonlijke wensen en opvattingen, van mode, van ﬁnanciële en technische
mogelijkheden en, uiteindelijk, van ongeschreven
regels over wat wél en niet kan, wat wel of niet gepast
is. Kortom, interieurs hebben niet alleen een instrumentele, maar ook een symbolische betekenis.1
Dat maakt vragen naar het waarom van voorkeuren en modeverschijnselen in het interieur legitiem.
Maar het stellen van de vraag is nog niet hetzelfde
als hem beantwoorden. Voor Stad en Lande lijkt dat
laatste door het ontbreken van relevant bronnenmateriaal zelfs onmogelijk. Er zijn geen documenten uit
de zeventiende en de achttiende eeuw bekend waarin
Groningers zich direct uitspreken over hun huis en
hun meubels en de redenen waarom ze de keuze
maakten voor een bepaalde afwerking, een speciﬁeke
stijl of waarom ze tot aanschaf van een bepaald meubelstuk overgingen. Groningen is daarin overigens
geen uitzondering. Zelfs de schrijﬂustige Hollan-
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ders hebben zich vóór de negentiende eeuw zelden
uitgelaten over ideeën en smaakkwesties die bij het
inrichten en aankleden van hun huis van belang waren.2 Contemporaine esthetische beoordelingen van
architectuur en binnenhuis zijn in Nederland dan
ook vrijwel niet te vinden.3 De structuralistische visie
van een ‘langage de styles’, die door Germain Bazin
werd geïntroduceerd om de traditionele kunsthistorische stijlperioden van een psychologische, sociologische, religieuze, spirituele en ﬁlosoﬁsche ‘ﬂank’
te voorzien, is in de praktijk van het Nederlandse
interieuronderzoek door dit gebrek aan bruikbaar
bronnenmateriaal dan ook slechts met kunstgrepen
te realiseren.4
Representatie als toverwoord
Gelukkig hebben interieurhistorici iets gevonden
waarmee vasthoudende waarom-vragers vrij gemakkelijk van repliek zijn te dienen. Het toverwoord is
hier de diffuse term ‘representatie’, in de klassieke,
maar in het spraakgebruik weinig gangbare betekenis van reﬂectie van een (hoge) sociale status, die in
de praktijk vaak vermomd wordt als de aanverwante
bijvoeglijke naamwoorden ‘deftig’ en ‘prestigieus’.5

Gelegenheidsdichter Quintijn Pabus over de buitenplaats van raadsheer Lambert Hendrik Emmen bij Haren in zijn Lof der
Stadt Groningen, 1741.
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Ook in studies naar materiële cultuur wordt de
vluchtweg die het concept representatie biedt, graag
gebruikt.6 Meubels of interieuronderdelen waarvan
de vorm of afwerking niet alleen uit de functie verklaard kan worden, en dat zijn er in de praktijk nogal
wat, worden dan vaak simpelweg als ‘representatief ’
benoemd. Het zijn daarmee letterlijk statussymbolen
geworden, waarmee de noodzaak voor verdere uitleg
wegvalt.
In dit boek komen concepten als representatie en
status in verschillende gedaanten eveneens veelvuldig voor. Dat vraagt om een nadere invulling en een
verkenning van de betekenis van dit concept voor
het Groninger huis en interieur in de zeventiende
en de achttiende eeuw. Enkele gedachten daarover
komen in dit hoofdstuk kort aan de orde. Doel van
deze verkenning is het Groninger interieur van een
‘mentale’ achtergrond te voorzien, die de louter fysieke en functionele aspecten die in de rest van het
boek de overhand krijgen, overstijgt. Hierbij wordt
onder andere gebruik gemaakt van de manier waarop
twee Groninger auteurs, Bernardus Alting in 1648
en Quintijn Pabus in 1741 het deftige huis presenteren en van opschriften en decoraties die iets zeggen
over de betekenis van het huis voor de bewoner.7 De
gegevens die hieruit af te leiden zijn, maken het in
combinatie met de situering van het huis, de indeling
en aankleding van het interieur mogelijk een idee te
krijgen van de sociale betekenis van huis en interieur
in Stad en Lande in de zeventiende en de achttiende
eeuw.
In dit hoofdstuk wordt geen onderscheid gemaakt
tussen buiten- en binnenkant, tussen huis en interieur. Dit onderscheid zou kunstmatig zijn. Immers,
in de woorden van Fock ‘(…) de directe drijfveer
tot het plaatsen van een gebouw is vrijwel altijd het
creëren van een bouwkundige schil voor datgene wat
er binnenin zich zal gaan afspelen.’8 Hoe sterk buiOPDRACHTGEVERS

ten- en binnenkant van een huis met elkaar verweven
waren, illustreert de gedenksteen die als een echte
gevelsteen in 1680 in een van de muren ín de slaapkamer van de borg Klein Martijn bij Harkstede werd
ingemetseld, de woonplaats van Henric Piccardt en
zijn vrouw Anna Elisabeth Rengers.9 Op deze steen,
nu eigendom van het Groninger Museum staat de
volgende tekst: ‘Henricus Piccardt et Anna Elisabeth
Rengers coniugali amore hos parietes sacros voluere’
(‘Henric Piccardt en Anna Elisabeth Rengers hebben
deze wanden door hun echtelijke liefde willen heiligen’).
Huis en interieur als sociaal decor
Er is veel geschreven over de betekenis van huis en
interieur in relatie tot stand en sociale status. Het is
ondoenlijk en evenmin nodig om daarvan hier een
overzicht te geven. Wat wél van belang is, is te onderkennen dat huis en interieur vaak werden en worden geëtiketteerd als ‘tekens’ of ‘symbolen’. Kortom,
als uitingen van een ‘cultuur’, noodzakelijk voor
het (voort-)bestaan van een samenleving of van een
bepaalde sociale groep en waardoor de leden elkaar
herkennen en door anderen als leden van die groep
herkend worden. Niet voor niets plaatste Botke in
Boer en heer de paragrafen over huisinrichting en
materiële cultuur van de Groninger boer onder de
noemer ‘identiteit’.10 Soms heeft men het leggen van
verbanden tussen mentaliteit en materie wel eens
overdreven. Vogelsang drijft hiermee in de inleiding
tot Holländische Möbel und Raumkunst enigszins de
spot en laakt de – gezochte – vergelijking tussen de
losse toets van Frans Hals en de beweeglijkheid die
uit de zeventiende-eeuwse bakstenen gevelbouw zou
spreken, waarin de bakstenen als het ware tot ‘toetsen’ van de schilder zijn geworden.11
‘The student of the social sciences will start with
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the hypothesis that all societies in action establish
their own worlds through the acts of formation of a
plurality of symbol patterns’, schreef de Amerikaanse
socioloog Bryson in 1955.12 Hij was geïnteresseerd in
de relatie tussen huis, meubilair en sociale status en
de symboolfunctie die meubels vervulden en was ook
betrokken bij de ontwikkeling van de ‘Living Room
Test’, een methode waarbij de consumptie- en representatiepatronen van verschillende sociale groepen in
kaart werden gebracht aan de hand van de meubels
waarmee mensen hun huizen hadden ingericht. Op
een met Bryson vergelijkbare wijze karakteriseerde
Isherwood objecten, waaronder eveneens meubels
gerekend kunnen worden als, ‘coded for communication’.13 Ook de deﬁnitie van de Vlaamse ﬁlosoof
Geert Bekaert van het begrip ‘wonen’ sluit op deze
sociologische visie van interieurconsumptie aan. Hij
omschrijft wonen als ‘het scheppen van een eigen wereld’.14
Het sociologische en antropologische uitgangspunt dat huis en interieur als ‘symbolen’ beschouwt
voor een bepaalde sociale groep, is niet meer dan een
geïnstrumentaliseerde versie van een oud idee dat in
essentie terug te brengen is tot de gedachte dat de wereld een groot theater is, waarin ieder zijn door God
of een hogere orde gegeven rol naar behoren dient te
spelen. De aan maatschappelijke status gekoppelde
uiterlijkheden, waarvan huis en interieur vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel zijn, vormen een onlosmakelijk deel van het decor waartegen het sociale
leven zich afspeelt.
Een van de meest effectieve attributen van het
sociale toneelspel vormen meubilering, aankleding
en verschijningsvorm van huis en interieur. Stürmer
vatte dat in zijn studie van het Frankrijk van het
Ancien Régime treffend samen: ‘Mit zunehmenden
Wohlstand galt es Bürgern und Adligen als soziale
Pﬂicht sich selbst in Szene zu setzen, was am leichtes-

ten durch reiche Stoffe, polierte Möbel, Ormulu,
Silber und Porzellan geschehen könnte.’ (cursivering
auteur).15 Het is niet toevallig dat toneel- en theatertermen veelvuldig in interieurhistorisch onderzoek
opduiken. Het standaardwerk dat Peter Thornton
over het profane interieur schreef aan de hand van
contemporaine afbeeldingen, heet bijvoorbeeld ‘Authentic Décor’.16 Dichter bij huis gaf C. Willemijn
Fock een van haar artikelen de titel ‘Het decor van
huiselijk vermaak ten tijde van de Republiek’ mee.17
Standsbewustzijn, status en uiterlijk vertoon in Stad
en Lande
Standsbewustzijn en uiterlijk vertoon lagen in de zeventiende en achttiende eeuw ook in Stad en Lande
in elkaars verlengde. Dat bewijst bijvoorbeeld de
beslissing van Evert Joost Lewe, heer van Aduard,
in het roerige jaar 1748 om terug te keren naar de
– hem vijandige en oranjegezinde – stad in een koets
die nogal onpraktisch met maar liefst zes paarden
bespannen was, in de woorden van Lewe ‘gelijck ik
altijd gewoon ben’.18 Dit ondanks het advies van zijn
koetsier, die moeilijkheden voorzag om de paarden
in de woedende menigte in bedwang te kunnen houden. Lewe wist echter van geen wijken. Hij was als
lid van de Ommelander adel dan ook zeer vertrouwd
met wat wij als ‘uitwassen’ van standsbewustzijn
zouden beschouwen. Dit adellijke standsbewustzijn
was vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw
in Stad en Lande tot bloei gekomen en werd door
de adel in de achttiende eeuw op voortvarende wijze
gecultiveerd: ‘stadse’ voorouders werden zelfs uit de
adellijke kwartierstaten ‘weggesaneerd’.19
Voor ‘statussymbolen’ wilde de elite in Stad en
Lande best betalen. Dat bewijzen bijvoorbeeld de
grote sommen waarvoor Ommelander adel in de
zeventiende en de achttiende eeuw heerlijke rechten
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kocht, die lang niet alle van politiek en ﬁnancieel belang waren. De voornaamste reden om deze rechten
aan te schaffen was dat het bezit ervan de eigenaar in
staat stelde zich ‘heer’ van kerspel of streek te noemen. Feenstra noemt de aankoop van deze rechten
dan ook hoofdzakelijk een prestigezaak.20 Maar ook
uit minder kostbare activiteiten blijkt de waarde die
aan statussymbolen werd gehecht; voor de mogelijkheid om ’s nachts of ’s avonds te trouwen of begraven
te worden hadden de stad-Groninger notabelen en
hun verwanten graag de ‘breuke’ of boete over, zoals
de bewaard gebleven ‘breukdodenboeken’ bewijzen.
Begrafenissen waren trouwens bij uitstek evenementen waarbij aanzienlijke lieden zich aan statusbevestigende rituelen overgaven. Het Groninger stadsbestuur heeft bijvoorbeeld meermalen geprobeerd
door het instellen van verordeningen met name de
‘theatrale’ begrafenisgebruiken van de Ommelander
adel in de stad de kop in te drukken.21 Havard maakt
eveneens melding van weeldeverordeningen die het
Groninger stadsbestuur uitvaardigde om al te grote
verspillingen bij feesten en partijen tegen te gaan.22
Het belang van een representatief huis
Dat een ‘passend’ huis voor de elite van Stad en Lande van betekenis was, komt duidelijk naar voren in
Pilaren en peerlen, het boek dat stadssyndicus Bernard Alting in 1648 schreef. Alting noemt de ‘treffelijcke huysen’ die de invloedrijke lieden in de stad
Groningen bezaten en, belangrijker nog, hij laat het
huis ﬁgureren als noodzakelijk onderdeel van de klim
op de sociale ladder in zijn beschrijving van de opkomst van de rijke brouwers: ‘De brouwerye is van
oudts geweest in grote achtinge; niet allenlijk binnen
de stadt, maer oock daer buyten. Binnen de stadt;
want zij bracht groote rijckdommen aen, rijckdommen gaven middel tot aenkoop van heerlijcke ende
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statelijke goederen, tot timmeringe van grote huysen,
tot aensien ende respect by de menschen, ende tot
begeerlickheyt van eeren-staten (ut sunt divites honoripetae) tot bekledinge van regeringe.’23
De woorden van Alting zijn te lezen als een sociaal etappeverslag, waarin eerst sprake is van rijkdom, vervolgens van de aankoop van goederen en
de bouw van een groot huis en tenslotte van de vervulling van politieke ambten. Het bezit van een passende woning lijkt op deze route de noodzakelijk te
nemen trede naar de politieke ambten. Het aardige is
dat voor enkele Groninger huizen en interieurs nog
steeds vast te stellen is dat ze tot stand gekomen zijn
op het moment dat de bouwheer zijn eerste schreden
zette op dit pad van ‘ere-ambten’ en regeringsfuncties. Dat moment kan enkele jaren na huwelijk en
vestiging in de stad liggen. Een mooi voorbeeld is
het huis dat Onno Sickinghe in 1721/22 ingrijpend
liet verbouwen. Onno Sickinghe werd in 1721 voor
het eerst raadsheer van de stad Groningen.24 Bij de
verbouwing van zijn huis kwam een fraaie voorkamer tot stand, voorzien van een imposant plafond
met een voorstelling van de hand van Jan Abel Wassenbergh (afb. 142, 143). Wellicht moeten wij in dit
licht ook het schenken van gebrandschilderde ramen
aan eminente Groningers door de stadsregering of
Provinciale Staten zien. Deze schenkingen vonden
veelal en misschien zelfs uitsluitend plaats als een
huis gebouwd of grondig was aangepast.25
In zijn Lof der stadt Groningen doet Quintijn
Pabus in 1741 interessante uitspraken over de band
tussen huis en (bouw-)heer, waarbij de nadruk valt
op de buitenhuizen in de stadsjurisdicties. Pabus benadrukt vooral de band tussen de buitenplaats, de
omringende tuinen en het ‘scheppend genie’ van de
patriciër die het bewoont: hij portretteert de bewoners als ‘scheppers’, mensen die in staat waren om
iets te creëren. Typerend zijn de woorden die hij
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wijdt aan de buitenplaats van raadsheer Emmen bij
Haren: ‘Ziet daar de Hofstee van de Raadsheerlijken
Emmen; op wiens bevel ik zie ten grondtslag opgehaalt/ Een nieuwe Borg, waaruit aan alle kanten
straalt/ Een juiste Boukonst, ziet wat Laanen, Singels, Dreeven/ Door ’t Raadsheerlijk vernuft als een
Tapiet geweeven (…).’ Pabus beschrijft de buitenplaats van Emmen in deze woorden als het resultaat
van de wil (‘bevel’) en het talent (‘vernuft’) van de
raadsheer die zich – terecht dus – de trotse eigenaar
van het gebouw en de omringende tuinen mag noemen. In soortgelijke bewoordingen verbindt Pabus
de buitenplaats van burgemeester Johan Geertsema
met zijn bewoner: ‘O ’t is de Buitenplaats van verren
in’t verschiet,/ Van den Heer Geertsema, ô Bron, ô
Beek, ô Perken!/ Daar ’t Burgermeesterlijk Vernuft
is in te merken.’ Zo wordt ook dit huis door Pabus
gepresenteerd als een manifestatie van het ‘vernuft’
van een van de leden van het vaderlijk bestuur van de
stad Groningen.
‘Konst en metzelwerk’
In enkele borgen en grote stadshuizen kan de bezoeker
nog steeds goed het verschil ervaren tussen representatieve vertrekken en ruimten met een privé-karakter. In de Fraeylemaborg in Slochteren bijvoorbeeld
is het contrast van de representatieve vertrekken met
de kamers die voor privé-gebruik waren bedoeld, zeer
groot: tussen de koele laat-achttiende-eeuwse pracht
van de vestibule, de zaal en de kleine zaal en de ongecompliceerde intimiteit van de kleine slaapkamers op
de eerste verdieping ligt een wereld van verschil.
De meest publieke ruimten van het huis waren
voor een groot deel, en misschien wel uitsluitend, gericht op het etaleren van een maatschappelijke positie
en daarom ook het meest representatief gedecoreerd
en ingericht. Dat de Groningers dit op een andere,

naar onze maatstaven wellicht bescheidener wijze deden dan de Friezen en de Hollanders, is hier verder
niet van belang; de sociale betekenis van representatie kreeg vooral op lokaal niveau gestalte, dus binnen
de stad en binnen de eigen, relatief beperkte kring.
In het geval van de Groninger elite overschreed deze
‘dagelijkse’ leefomgeving nauwelijks de grenzen van
Stad en Lande.
Het exterieur van het huis was al een belangrijke
aanwijzing voor de status van de eigenaar. In de stad
Groningen, omringd door vestingwallen die Pabus
niet geheel toevallig als ‘hoge schouw toneelen’ beschouwde, boden de straten en pleinen van Groningen deze huizen een ideale omkadering. De breedte
en grootte van deze straten en pleinen viel alle uitheemse reizigers op en maakte in het algemeen meer
indruk dan de afzonderlijke huizen. Veelzeggend is
de opmerking van de Hollandse toerist M. Emants
die bij een bezoek aan Leeuwarden in 1807 schreef:
‘men vind ook in dezelve [Leeuwarden] zeer schoone
gebouwen en meenigvuldiger dan in Groningen,
hoewel die Stad veel fraaier is’.26
Decor bij uitstek van uiterlijk vertoon waren in
het zeventiende- en achttiende-eeuwse Groningen
de ‘elite-straten’, die door Van Winter met name
worden genoemd.27 Daar woonden de welgestelde
en aanzienlijke Groningers en leden van de Ommelander adel. Een van de pleinen die gedeeltelijk nog
een indruk kunnen geven van de deftigheid van de
bebouwing, is de Ossenmarkt. Volgens de – wel erg
enthousiaste – Quintijn Pabus stonden aan dit plein,
dat volgens hem ‘’t oude Romen in konst en metzelwerk’ naar de kroon stak, de ‘paleizen en tempels hemel hoog’.28 Vanuit deze ‘paleizen’ sloeg de elite van
Groningen het straatgewoel gade. Het is jammer dat
de ordonnantie uit 1624 over de bebouwing rond dit
plein niet bewaard bleef, want daaruit zou misschien
iets meer af te leiden zijn over de eisen waaraan deze
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in de ogen van de ‘decorbouwer’, het stadsbestuur van
Groningen, moest voldoen. We weten alleen dat in
deze ordonnantie onder andere werd bepaald dat de
eigenaren hun percelen ‘nabergelijck’, dat wil zeggen
identiek aan dat van de buurman (naber of nabuur),
moesten ‘betimmeren’.29 De deels bewaard gebleven
zeventiende-eeuwse structuren suggereren in combinatie met oud foto-materiaal dat de drie pleinwanden elk een uniforme goot- en nokhoogte kenden,
waarbij de huizen van de ‘achterwand’ enkele voeten
hoger waren dan die van de twee ‘zijwanden’. Hierdoor ontstond een enigszins toneelmatig effect.
De stad creëerde met de Ossenmarkt doelbewust een ideale representatieve achtergrond voor de
elite die zich daar vestigde.30 De bijzondere aandacht
welke aan de bebouwing van de Ossenmarkt werd
besteed, moet dan ook vooral gezien worden in het
licht van de wens van de bestuurders van Groningen
om uiting te geven aan de onveranderde centrale rol
die zij voor de stad zagen weggelegd in het nog jonge
souvereine gewest van Stad en Lande, waarin formeel
Stad en Ommelanden als gelijkwaardige partners waren opgenomen. De Ommelanders begrepen al snel
hoe de vlag hing en gaven daaraan uiting in 1616,
toen de nieuwe straten nog niet eens waren uitgelegd,
door te zeggen dat ‘de stad zo wijd geextendeert is
dat zij niet vermoedelijk gepopuleert kan worden’.31
De moeite van het stadsbestuur was echter niet voor
niets. Charles Ogier, secretaris van het Franse gezantschap, die in 1636 Groningen vertoefde, was volgens
zijn dagboek oprecht onder de indruk van de schoonheid van de Ossenmarkt, toen nog maar enkele jaren
oud. Ogier roemde het plein zelfs als het mooiste dat
hij ooit had gezien, al liet hij de Place Royale (het
huidige Place des Vosges) in Parijs in de eer delen.32
Nog sterker kon de situering van het huis representatief aangezet worden op het platteland, in de
Ommelanden en in de stadsjurisdicties. Hier vormOPDRACHTGEVERS

den borgen en buitenhuizen vaak het letterlijke focuspunt van tuinen en parken. Vooral vanaf het laatst
van de zeventiende eeuw kon de trotse eigenaar zich
het centrum van de wereld wanen als hij zich op het
juiste punt in zijn huis opstelde, op het kruispunt van
de zichtlijnen die zijn huis en tuin op ‘Franse’ wijze
door strategisch beplante lanen en perken met elkaar
verbonden. De buitenplaats van raadsheer Conring
was volgens Pabus zo’n ‘nette buitenplaats’ met een
‘schoone Linde-laan, waer langs men in’t verschiet/
’t Gebouw ziet rijzen (…)’.33 De woorden die Girouard laat gelden voor de bewoners van het Engelse
‘country house’ zijn hier eveneens van toepassing; de
Ommelander borgheer en zijn familie waren als juwelen in een setting waarvan alle onderdelen tot doel
hadden hén het voordeligst uit te laten komen.34
De Duitse Jörg Franz Müller die in 1669 Groningen bezocht, was ook onder de indruk van het inwendige van de Groninger huizen, volgens hem ‘alle
schir wie Kirchen und Schlösser aus- und inwendig
anzusehen’.35 Of Müller ergens binnen is geweest, is
onzeker, maar we kunnen ook zelf vaststellen dat in
de interieurs van huizen in Stad en Lande ‘theatrale’
en op effectbejag gerichte ‘kunstgrepen’ waren aan
te treffen, die ongetwijfeld bijdroegen aan de indruk
die het huis, en daarmee zijn bewoners, op bezoekers maakten. Als bijvoorbeeld de dubbele deur tussen de rode voorkamer en de zaal van de Menkemaborg vanuit de voorkamer openstaat, verrijst in de
deuromlijsting de grote schoorsteenmantel tegen de
overliggende achterwand van de zaal. In de stad Groningen kon men vergelijkbare sequenties in deftige
huizen aantreffen. Soortgelijke aanwijzingen over
ingrepen bedoeld om te imponeren, biedt de wijze
waarop adel en patriciaat kerken tot theaters van
hun aanwezigheid wisten om te vormen.36 In enkele
Ommelander kerken is dat nog steeds goed waar te
nemen. De herenbank, soms toepasselijk van fraai
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gesneden draperieën voorzien, neemt hier vaak een
prominente, verhoogde plaats in. Een aardig voorbeeld van de toepassing van aan het theater ontleende
‘Deus ex machina’ waren in vele kerken de helaas in
de twintigste eeuw vaak vakkundig weggerestaureerde adelspoortjes waardoor de borgheer en zijn familie als bij ‘verrassing’ hun plaats in hun kerkbank in
konden nemen.
Belangrijke interieuronderdelen zoals deuren en
schoorsteenmantels fungeerden in de Groninger huizen en borgen op theatrale wijze soms als echte decorstukken. Dat de representatieve uitstraling daarbij
in een uitzonderlijk geval zelfs belangrijker kon zijn
dan de functionaliteit, wordt op uitzonderlijke wijze
geïllustreerd in de rode en de gele kelderkamer van de
Menkemaborg in Uithuizen.37 De met rijk snijwerk
versierde schoorsteenbetimmeringen in deze vertrekken zijn namelijk niet voorzien van een rookkanaal
en hebben die ook nooit gehad (afb. 8).38 Er kan dus
nooit een vuur zijn gestookt in deze haarden. Het ‘ijsdern vuurheertje’ dat volgens de inventaris van 1751
in de stookplaats van de rode kelderkamer stond, was
dan ook louter decoratie, net als de haardplaten tegen
de achterwanden. De beide schoorsteenbetimmeringen in de Menkemaborg zijn slechts een uitbeelding
van een schoorsteen, met net zo weinig functioneel
bestaansrecht als de mythologische schilderstukken
die er in zijn aangebracht.
Niet alleen de enscenering, maar ook de decoratie
speelde in het interieur van de grote huizen een representatieve rol. Helaas is er nog maar weinig materiaal dat een indruk kan geven van de ‘beelden’ die in
de interieurdecoratie door de elite werden gebruikt
om iets zichtbaar te maken van hun ‘cultuur’ en verheven maatschappelijke positie. Veldman beschrijft
beeldend de sociaal onderscheidende kwaliteit die
mythologische en allegorische beelden in het Groninger interieur bezaten: ‘De overgrote meerderheid
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Schoorsteen in de gele kelderkamer van de Menkemaborg
in Uithuizen, ca. 1705, foto Johan de Haan.

van de bevolking keek van buitenaf tegen de cultuur
van de bovenlaag aan. De personeelsleden die in die
huizen [borgen en grote huizen in de stad] werkten,
brachten iets van wat zich daar afspeelde in hun verhalen naar buiten als ze naar huis gingen. Zij waren het die de schoorsteenmantels met schilderijen
van goden en godinnen afstoften, zij waren het die
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de zaal schoonmaakten waarvan de wanden een verhaal van helden uit de Oudheid vertelden. Zij zagen
die afbeeldingen, maar ze konden de verhalen niet
‘lezen’. Zij zagen de soms schaars geklede ﬁguren in
onwerkelijke architectonische ruimten of onbekende
landschappen vreemde gebaren naar elkaar maken.
De betekenis, het waaróm van dat alles ging aan hen
voorbij.’39
Op een directere manier functioneerde in het
interieur de heraldiek, die ook als uiting van sociaal
onderscheid beschouwd kan worden. Wie bijvoorbeeld de hal van de Allersmaborg betreedt, wordt
nog altijd meteen geconfronteerd met de wapens van
vroegere bewoners (afb. 168). Familiewapens werden
geplaatst op schoorsteenmantels en gebrandschilderd
glas, op schilderijen of schilderijlijsten, ja zelfs op
meubels (afb. 10, 42, 49, 81, 171). De toepassing
van familiewapens in het interieur beperkte zich overigens beslist niet tot de onderkomens van patriciaat
en adel. Ook de rijkere middenstand en welgestelde
boerenfamilies lieten familiewapens aanbrengen op
de ‘bossem’ en op gebrandschilderd glas, meubels en
zilverwerk. De wapens plaatsten de eigenaars-bewoners van het huis in relatie tot voorouders, verwanten,
vrienden of collega’s, overheden en zelfs dienstbaren:
in de borg Asinga bij Ulrum lieten de dominees Wilman en Kuen glazen met hun wapens en dat van hun
echtgenoten plaatsen, wellicht uit dankbaarheid aan
de borgbewoner Abel Coenders Lewe, die als collator
het recht had dominees en kosters te kiezen.40
Als herinnering aan het voorgeslacht bezaten de
wapenglazen voor de Ommelander adel, die in de
meeste gevallen niet over formele adelsbrieven beschikte, soms ook een praktische functie. Dit wordt
aardig geïllustreerd door de mededeling die in 1751
door de redger (alleensprekend rechter) van Aduard
werd gedaan om een verklaring van adeldom van
Eger Tamminga te ondersteunen; volgens de redger
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had hij op de borg van Farmsum een wapenglas gezien waarop Tamminga’s grootvader als ‘hoogewelgeboren jonker en hoofdeling’ werd genoemd.41
Uiterlijk vertoon en weelde als moreel probleem
Feitelijke aanwijzingen voor een materiële cultuur
waarin het calvinisme meer dan elders in Nederland
de toon zette, zijn voor Stad en Lande niet te vinden.
Er zijn weliswaar enkele bepalingen over beperkingen
bij festiviteiten rondom huwelijk en begrafenis bekend, maar deze kwamen ook elders voor en hadden
vooral de ﬁnanciële bescherming van de ingezetenen
tot doel. Voor het overige waren alleen de begrafenisgebruiken van de Ommelander adel in de stad,
begrijpelijkerwijs, onderwerp van beperkende maatregelen. Eigenlijk kunnen we alleen bij de doopsgezinden, in theorie in ieder geval, spreken van een
gematigde materiële cultuur. In het reglement dat in
1659 voor de conservatief-doopsgezinde ‘Oude Vlamingen’ op de synode in het Groningse Loppersum
werd vastgesteld, werden ‘huissieraden’ uitdrukkelijk opgenomen.42 Zo werd onder andere het bezitten van pronkkussens en versierde slopen en dekens
verboden en was ook decoratief schilderwerk uit den
boze. Zilver en porselein mocht men niet uitstallen,
spiegels niet ‘ten toon’ hangen en verder werd in het
reglement een verbod uitgesproken op gebrandschilderd glas, met ‘beelden’ versierde haardijzers en vloeren in verschillende kleuren. Zelfs geglazuurde tegels
mochten niet ‘tot lust van het oog’ in de schoorsteen
of tegen de wanden worden toegepast.
Dat de weeldeverordeningen op doopsgezinde
huishoudingen betrekking hadden, wil niet zeggen dat voor andere sociale groepen uitingen van
welstand in huis en interieur geen ideologisch probleem waren: er werd tegen de ‘pompe des werelts’
fel geageerd door Groninger calvinistische dominees.
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Tegelijkertijd functioneerde uiterlijk vertoon voor
de elite echter als sociaal en onmisbaar onderscheidend criterium. Er lijken dan ook paradoxale kanten
te kleven aan de wijze waarop de elite van Stad en
Lande omging met uiterlijk vertoon. Het centrale
idee van ‘overvloed en onbehagen’, zoals Schama dat
uitwerkte, lijkt een bruikbaar handvat voor het morele dilemma dat Stad en Lande in de zeventiende
en de achttiende eeuw beheerste. Het is mogelijk
dat de vermaarde Sichterman, die in de jaren veertig van de achttiende eeuw in Groningen een ongekend weelderig huis liet bouwen, in de klem van deze
morele paradox terechtkwam (afb. 97-99, 127, 129,
164, 166, 249, 250). Sichtermans huis en levensstijl
worden vaak aangevoerd als voornaamste reden voor
zijn sociale isolement. In de Nieuwe Groninger Encyclopedie, verschenen in 1999, is zelfs te lezen dat
Sichtermans ‘voor Groningse begrippen extravagante
levensstijl’ door de gevestigde families met afkeuring
werd bezien, waardoor hij er niet in slaagde tot het
‘regentencircuit’ door te dringen.’43 Onderscheidde
Sichterman zich door zijn huis echt zo sterk van de
Groninger elite dat van ‘verbondenheid’, om met
Schuurman te spreken, tussen hem en de sociale
groep waartoe hij behoorde, of dacht te behoren,
geen sprake meer kon zijn?44
Iets van de tweestrijd die de keuze tussen weelde en
soberheid tot gevolg had, moet ook Henric Piccardt
(1636-1712) hebben ervaren. Piccardt was door zijn
afkomst als domineeszoon en schitterende huwelijk
met de dochter van de machtige jonker Osebrand
Rengers, heer van Slochteren, waarschijnlijk toch al
gevoelig voor morele dubbelzinnigheid. Boven de
voordeur van de borg Klein Martijn lieten Piccardt
en zijn vrouw in 1680 een Latijnse tekst aanbrengen
die na een gastvrije aansporing voor de reiziger om
vooral binnen te komen, uitdrukkelijk liet weten dat
de deftige bewoners in het huis bescheiden (‘modice’)

leefden, zich met eenvoudig brood (‘pane’) tevreden
stelden en daar gelukkig (‘beati’) mee waren. De borg
zelf moet al iets van deze soberheid gerelativeerd hebben en dat deed zeker de Fraeylemaborg, het andere
huis van dit echtpaar.45 Deze borg was na de dood
van schoonvader Rengers op weinig sobere, zelfs
weelderige wijze door Piccardt verbouwd. De maatvoering van het omringende park, dat een centrale
zichtas van honderden meters lang kende, is in ieder
geval weinig bescheiden te noemen. De met kostbare
rode zijde beklede koffer van Piccardt die nog steeds
in de borg staat, doet evenmin een sobere levenswijze
vermoeden. In de bepalingen in zijn testament herkennen we uiteindelijk de tussen ‘decorum’, ‘dat wat
passend is’, en soberheid laverende Piccardt als hij
bepaalt dat de inwijdingsdag van de door hem gestichte kerk in Harkstede ‘op een betamelicke ende
nochtans maetige maniere’ herdacht moest worden.46
Piccardts formulering laat zien dat hij beseft dat ‘betamelick’ al snel ‘on-maetig’ kon worden.
Piccardt was zonder twijfel niet de enige welgestelde inwoner van Stad en Lande die het samengaan
van uiterlijk vertoon, weelde en soberheid als probleem ervoer. Illustratief is de oproep tot soberheid
op een gebrandschilderd raampje uit een huis in de
deftige Oosterstraat in Groningen, waarop voor de
welgestelde ‘juffer’ Titia Verrucius in 1667 in sierlijke letters werd geschilderd: 47
‘D’eervarentheit die leert
Dat overdaet niet baet
En die het meest begeert
In meerder rust hij leeft
Die sich voegt, wel vernoecht
In ’t weinigh dat hij heeft’
Dat op een luxe-goed als gebrandschilderd glas de
soberheid werd gepredikt, is veelzeggend.
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‘Niet om in te wonen maar om in te vertoeven’
Een manier om de aandacht van de uiterlijke weelde
van het huis af te leiden was de nadruk leggen op
het huis als schuil- of wijkplaats. De primaire functie
van een huis is immers de bewoners te beschermen
tegen verschijnselen van de natuur. Daarvoor is in
essentie niet meer dan een dak nodig, ondersteund
door gebinten en muren. De opschriften die in Groninger gevels zijn aangebracht, zijn echter in zandsteen gebeiteld en maken dikwijls deel uit van fraai
geornamenteerde gevels. Dat geldt bijvoorbeeld voor
het huis Ossenmarkt 5, waar Jonker Geert Schaffer
in 1624 deze zin in de gebeeldhouwde decoratie liet
opnemen; ‘Godt geve dat ick hier in vrede schuilen
mach en also ontgaen des werelts donderslach’.48 Het
feit dat de ﬁguurlijk bedoelde ‘donderslach’ een sterk
letterlijk beeld is, versterkt de verwijzing naar de oerfunctie van het huis als bescherming tegen de elementen. Verwant aan dit opschrift is een zestiende-eeuws
schouwopschrift in de pastorie van Westerwijtwerd,
waarop in het Grieks staat: ‘In stilheid en vertrouwen zal uwe sterkte zijn’, en daaronder in het Latijn:
‘Spoedt u van hier Vulcanus en Mars. Van hier gij
wilde Aeolus. Deze huize zij vrede, godsvrucht, gepaard aan geloof ’.49
In het opschrift dat Georg Willem van In- en
Kniphuisen in 1678 boven de hoofdingang van zijn
borg Nienoord in Midwolde liet plaatsen, wordt de
functie van het huis als oord van ontspanning benadrukt. ‘Non ad habitandum sed ad commorandum’,
koos de graaf als motto voor zijn residentie, ‘Niet om
te bewonen maar om in te vertoeven’. De graaf, die
zichzelf later een ‘âme dévote’ (vrome geest) noemde,
moet begrepen hebben dat boven de toegang tot een
van de weelderigste interieurensembles die in Stad
en Lande te vinden waren, manifesten van soberheid
niet erg gepast waren.
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Gelegenheidsdichter Pabus verbond het bezit van
een buitenplaats met de wens tot ontspanning en recreatie. De bezitters van buitenplaatsen werden door
Pabus voorgesteld als hardwerkende lieden die wel
een buitenplaats móesten bezitten; deze diende de
vaderlijke regering van de stad Groningen immers als
plaats van – noodzakelijke – ontspanning en rust om
na te denken, te lezen en te studeren, kortom om zich
optimaal te kunnen onttrekken aan de zorgen die het
besturen van een grote stad met zich meebrengt. Het
fraaist omschreef Pabus deze functie van de buitenplaats Middelhorst in Haren: ‘Daar Raadsheer Gockinga zijn onuitblusbre dorst/ Aan waare Wijsheit
boet, in schaduw van het lommer, Als schrandren
Scato, ver van Romen, ver van kommer (…)’.50 Vergelijkbaar is de beschrijving van de buitenplaats van
burgemeester Geertsema, ‘waar hij den geest ontspandt/ Van staatzorg, ruste vindt en stilten op het
Landt, (…)’ ; zijn collega-dichter Adam Pijnacker in
Amsterdam dichtte bijna een eeuw eerder aan de beschilderde zaal van Cornelis Backer in diens huis aan
de Herengracht dezelfde verkwikkende functie toe:
‘Hier kan heer Backer, als ’t geboomte, ontbloot van
blaân (…) Beschouwen, groen van loof een somer
voor’t oogh. Hier kan hy afgeslooft door Staatzorg,
weer den boogh Ontspannen; zig in dees bespiegeling verlusten.’51
Uiteindelijk kon huiselijke weelde dus ook ‘nuttig’ zijn.
3 . 2 I N T E R I E U RV E R N I E U W I N G
Het kunnen beschikken over een passende behuizing
was voor deftige Groningers dus van belang. Maar
wat onder de ene generatie nog als representatief
gold, was dat onder invloed van veranderingen in
mode en opvattingen voor een volgende generatie
al niet meer. Bovendien waren huis en interieur aan

61
slijtage onderhevig. De buitenkant heeft te lijden van
het weer, de binnenkant van het gebruik. Gewitte
wanden raken beroet door het binnenshuis roken,
door een slecht trekkende schoorsteen en stoffering
slijt door licht en gebruik. Soms konden rampen als
oorlogshandelingen of brand in één keer tot gevolg
hebben wat honderden jaren intensief gebruik niet
voor elkaar kregen: het totale verdwijnen van een
bouwwerk en daarmee van zijn interieur. Met andere
woorden, het was, zeker voor de elite, noodzakelijk
om op gezette tijden het huis te verbouwen.
Verbouwingen en aanpassingen van het interieur
konden over meer jaren worden uitgespreid. Dat was
en is aan sommige interieurs in Groningen goed te
zien. De in verhouding tot de ﬂankerende buffetkasten veel te grote schoorsteenbetimmering in de Groene Kamer van het huis Martinikerkhof 10 doet iets
dergelijks vermoeden (afb. 88). Evenmin werd alles
tegelijkertijd vervangen; voorbeelden van het samengaan van verschillende stijlen in Groninger interieurs
zijn niet moeilijk te vinden. In de voorkamer van een
huis aan de Nieuweweg werd even na 1756 alleen
de schoorsteenbetimmering vervangen en een woest
gesneden bovendeurstuk geplaatst. Het plafond uit
1723 bleef gewoon gehandhaafd (afb. 142, 143,
258). En zelfs in een deftig onderkomen als het Sichtermanhuis aan de Groninger Ossenmarkt werden
in de jaren zestig van de achttiende eeuw in enkele
vertrekken stucplafonds in rococostijl aangebracht,
terwijl in andere ruimten de plafonds uit de bouwtijd
van het huis (1743-1745) niet werden gewijzigd (afb.
149, 150, 249, 250).
Hoe dan ook, of het nu ging om de creatie van
een geheel nieuw interieur of om de inpassing van
nieuwe elementen in iets bestaands, interieuraanpassingen begonnen met de wens die ontstond uit de
gevoelde, dwingende of minder dwingende, noodzaak om te vernieuwen. De momenten waarop deze

noodzaak gevoeld werd, verschilden natuurlijk van
geval tot geval. Deze noodzaak kon fysiek zijn – er
was niets meer, het was versleten of men had ruimtegebrek – maar ook ‘mentaal’: men voelde dat het
tijd was voor wat nieuws, iets dat mooier was, beter
bij de sociale status paste. Vernieuwing en aanpassing van gebouwen, hun interieurs en onderdelen
daarvan was om al deze redenen voortdurend noodzakelijk.
De stad Groningen was het onbetwiste middelpunt van de provincie; hier woonden de rijken,
hier kon men alles kopen. Om met Pabus te spreken: ‘Hier is alles wat geringe of rijke menschen/ tot
noodruft, overvloed, of tot verkwikking wenschen/ te
krijgen voor geringen en redelijke prijs:/ de gantsche
stad vertoont een heerlijk paradijs.’52 In de stad was
een keur aan zelfstandig werkende ambachtsmeesters
om rijke en minder welvarende Groningers in de stad
en op het platteland van een nieuw interieur te voorzien. Hoe bewoners en gebruikers van Groninger
interieurs de opdrachten die ze aan deze ambachtslieden verstrekten organiseerden, is het onderwerp van
de volgende paragrafen. De formele organisatie van
ofﬁciële instanties komt aan de orde, de wijze waarop
particulieren opdrachten verstrekten en de inbreng
van de opdrachtgevers tijdens het ontwerp- en produktieproces komen eveneens kort aan bod.
De belangrijke rol van de opdrachtgever
We kunnen aannemen dat de opdrachtgevers als
initiatiefnemers een belangrijke rol speelden bij de
totstandkoming van het ontwerp en de vervaardiging
van nieuwe interieurs of onderdelen daarvan; het was
tenslotte aan hun eisen dat het eindresultaat moest
voldoen. Hij of zij formuleerde de uitgangspunten
en, niet onbelangrijk, betaalde uiteindelijk de uitvoerende ambachtslieden.
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Vooral het interieur was de plaats om persoonlijke smaak te etaleren. In bestekken werden regelmatig
speciale bepalingen opgenomen over aanwijzingen die
de bewoner/opdrachtgever zou geven met betrekking
tot de afwerking van het interieur. Het bestek van de
nieuwe pastorie in Warffum uit 1667 bevat passages waarin de te vervaardigen schoorsteenmantels en
bedstede- en spijskamerbeschotten duidelijk werden
omschreven.53 Voor de keuze van de vloertegels en
de tegels in de haard waren echter de aanwijzingen
van de ‘besteder’ gewenst. In de bestekboeken van
de provincie komen eveneens dergelijke bepalingen
voor; de wensen van de eigenaar of bewoner van het
huis werden als maatgevend voor bepaalde werkzaamheden opgenomen. Dat de stadhouder in 1682
zélf het ontwerp voor een nieuwe schoorsteenmantel in zijn slaapkamer in het stadhouderlijk verblijf
in Groningen mocht kiezen, wekt geen verbazing.54
Maar ook de commandeur van Delfzijl had enkele
jaren eerder zelf tegels mogen uitzoeken voor de lambrisering van zijn slaapkamer en hij mocht eveneens
zelf de kleur van het schilderwerk van het plafond
aangeven. 55 In het bestek is nog altijd te lezen dat het
schilderwerk moest geschieden ‘met sodane varve als
den commandeur sal goet vinden’. En dit ondanks
het feit dat zijn woning niet eens van hem, maar provinciaal eigendom was.
Als ambachtslieden de zaken niet naar behoren
uitvoerden, kon de opdrachtgever problemen maken.
In 1654 werd zelfs ofﬁcieel in de gildereglementen
van het schilders- en glazenmakergilde vastgelegd dat
een opdrachtgever schadeloos gesteld moest worden
als een bij het gilde aangesloten ambachtsmeester zijn
werk ‘qualijk’ had gedaan.56 Vaak zullen problemen
van deze aard tussen opdrachtgever en uitvoerende
ambachtsman onderling uitgevochten zijn, maar in
enkele gevallen moest het gerecht eraan te pas komen. Enkele bewaard gebleven processtukken laten
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zien dat opdrachtgevers vaak een zeer directe bemoeienis met interieuractiviteiten hadden. Duidelijk komt
dit naar voren in de stukken over de ruzie tussen Jacobus Fruytier, die een groot huis aan de Vismarkt
bewoonde, en stucwerker Johan Bernard Logeman
in de jaren tachtig van de achttiende eeuw.57 Logeman beklaagde zich onder andere over het feit dat
Fruytier een deel van het gemaakte stucwerk met een
troffel kapot had geslagen omdat hij het niet eens was
met het gekozen motief. Volgens de opdrachtgever
waren zijn wensen echter bescheiden. Rond een hertekop had Fruytier in plaats van een ‘kleedje’ liever
een ‘festoen van eik’, een hangende eikentak, willen
hebben. Het stucwerk bestaat nog en laat zien dat
de opdrachtgever uiteindelijk zijn zin heeft gekregen
(afb. 9).
Over de inbreng van vrouwen als opdrachtgevers
bij de inrichting en aankleding van het interieur, is
weinig bekend. Bijzonder is de vermelding van de rol
die de vrouwen van de voogden van het Anthonygasthuis speelden bij de inrichting van de nieuwe
voogdenkamer van dit hofje in 1697. In de rekeningen van dit gasthuis worden zij expliciet genoemd
als diegenen die het nieuwe schoorsteenkleed voor
deze ruimte uitgezocht hadden en voor 8 caroli gulden bij Harmen Derks bedongen.58 Uit de rest van
Nederland kennen we voorbeelden van weduwen die
na het overlijden van hun echtgenoot begonnen met
verbouwingen in het interieur van hun huizen.59 In
Groningen gaf de weduwe van Hendrik Trip, Anna
Quevellerius, in de jaren dertig van de achttiende
eeuw opdracht aan Theodorus van der Haven voor
in ieder geval twee spectaculaire buffetnissen met
snijwerk, die werden geplaatst in de Groene Kamer
van haar huis aan het Martinikerkhof. Even verderop, aan de Grote Markt, moet de weduwe van Harco
Hilarius Siccama tussen 1741 en haar dood in 1747
opdracht gegeven hebben aan beeldhouwer Cornelis
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9. Hertekop van stuc in de gang van het huis Vismarkt 56 in Groningen, door J.B. Logeman, 1782-1783, foto Johan de Haan.

Kooystra om een schoorsteenbetimmering en een alkoofomlijsting van snijwerk te voorzien.60 Zijn deze
vermeldingen illustraties van de belangrijke rol die
vrouwen speelden in de aankleding van het Groninger binnenhuis?
Officiële interieuropdrachten
Er zijn indicaties dat interieurwerkzaamheden die in
opdracht van regeringsinstanties werden uitgevoerd
in veel gevallen buiten de ‘normale’ bouworganisatie
vielen, vooral als het ging om interieurs die een belangrijke representatieve functie hadden. Een bijzon-

dere rol op dit gebied speelde de provinciale kamerbode of deurwaarder, de conciërge van het provinciehuis. Deze had volgens zijn taakomschrijving uit
1652 vooral tot taak de ruimtes van het provinciehuis
te onderhouden en de heren van de provincie van
dienst te zijn.61 Uit verschillende lastgevingen van de
provincie blijkt waar het ‘onderhouden’ van het provinciehuis uit bestond. Kamerbode Luytien Freriks
bijvoorbeeld kreeg om de twee jaar de opdracht de
kamers in het provinciehuis te laten ‘reinigen, stubben ende witten’.62 Maar Freriks droeg ook zorg voor
de meubilering en stoffering van het gebouw. Hiervoor moest hij bijvoorbeeld op 31 augustus 1627
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(niet gespeciﬁceerde) voorzieningen treffen.63 In februari 1629 kreeg hij opdracht om gordijnen voor
de vergaderruimte van Gedeputeerde Staten aan te
schaffen.64
In de stad kon de stadsopzichter een speciale rol
op interieurgebied spelen. In rekeningen die ambachtslieden in de zeventiende en de achttiende eeuw
indienden voor interieurwerk wordt vaak deze opzichter als opdrachtgever namens de stad genoemd.
Het is bij gebrek aan bruikbare gegevens echter niet
helemaal duidelijk hoe in dezen de rolverdeling tussen opzichter en stadsbouwmeester precies was en
evenmin waaruit de persoonlijke inbreng van burgemeesters en raadsleden bestond.
Als opdrachtgever was de Ommelander regering
niet te vergelijken met de stad en de provincie; ze
bezat eigenlijk alleen een vergaderruimte in de stad
die zo nu en dan om enig onderhoud en verbetering
vroeg. De persoonlijke inbreng van de gecommitteerden is hier dan ook zichtbaarder. Van een van
de bewaard gebleven ‘Ommelander’ kasten is bijvoorbeeld bekend dat jonker Onno Sickinghe deze
in 1634 namens de Staten van de Ommelanden bestelde (afb. 48).65
Interieurwerk dat in opdracht van de stad en
de provincie werd uitgevoerd, werd net als de grote
bouwopdrachten door speciale bouwcommissies ‘gevisiteerd’. Uit 1640 bijvoorbeeld dateert een vermelding van een visitatie door de gedeputeerden Heeck
en Lewe van het werk dat kistenmaker Hendrik Rose
voor het provinciehuis had gemaakt.66 Dat de gecommitteerden hun rol serieus namen, blijkt bij het
opnemen van de grote kast die in 1627 voor het provinciehuis gemaakt was. Het meubel werd na visitatie
(toen er blijkbaar twijfels rezen) pas na taxatie door
olderman en hovelingen van het kistenmakersgilde
door de provincie betaald.67 De weigering van burgemeesters en raad van de stad Groningen in 1674 om
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kistenmakers Gerrit Gerrits en Jan Geerts volledig
te betalen voor hun werk aan het raadsgestoelte in
de A-kerk omdat ‘eenig werck van remonstranten
[Gerrit Gerrits en Jan Geerts] aangenomen niet in
alle dielen [is] gemaeckt als ’t behoort’, laat zien dat
ook de stad in haar ondernemingen op dit terrein
nauwgezet opereerde.68
3.3 DE

C U LT U R E L E H O R I Z O N VA N D E E L I T E

Bij het geven van opdrachten moet de inbreng van
de opdrachtgevers groot zijn geweest. Ze maakten
keuzes op basis van wat ze uit eigen ervaring kenden van dicht bij huis of verder weg: vele leden van
het Groninger stadspatriciaat en de Ommelander
adel hadden in Leiden, Leuven of Heidelberg gestudeerd en het was evenmin ongewoon om een heuse
‘grand tour’ te maken. In de zogeheten programmata funebria, levensberichten die in de Groninger
Academie bij gelegenheid van het overlijden van een
aanzienlijke Groninger werden uitgesproken, wordt
aan deze reizen veel aandacht besteed.69 Een door
de Groninger schilder Collenius aan het einde van
de zeventiende eeuw geportretteerde jongeman had
ongetwijfeld net zijn grote reis achter de rug; op de
achtergrond van het portret zijn in een overduidelijk
Italiaans landschap klassieke bouwwerken in Rome
afgebeeld.70 Uiterst links is nog net de ruïne van het
Colosseum te zien, rechts staat een triomfboog en de
fontein op de voorgrond doet denken aan de Vierstromenfontein van Bernini op de Piazza Navona.
Ook de heer van Dijksterhuis, Gerhard Horenken, bereisde in de jaren tachtig van de zeventiende
eeuw Europa. Zijn reisgenoot en tutor C.C. Neander
schreef het verslag van deze reis, dat bewaard bleef in
het huisarchief Menkema en Dijksterhuis.71 Horenken was op dat moment niet de enige Groninger die
op tour was, want in het Franse Saumur ontmoette
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hij de Groninger heren Starckenborgh en Lewe, met
wie hij naar de plaats Richelieu reisde.72 Uit het verslag blijkt dat Horenken talloze destijds vermaarde
bouwwerken bezocht. In Nederland waren dat de
stadhouderlijke huizen in en rond Den Haag, in
Frankrijk onder andere de paleizen van Fontainebleau en Versailles (waar Lodewijk de Veertiende
‘modest gekleet’ rondliep) en de kastelen van Vauxle-Vicomte, Richelieu en Brissac. In het zuiden van
Frankrijk bezochten Horenken en zijn reisgenoot enkele bouwwerken uit de Klassieke Oudheid, waarna
het gezelschap verder reisde in de richting van Italië.
In Florence werd het Palazzo Pitti bewonderd en in
Frascati de villa Aldobrandini. Na Mantua met het
vervallen hertogelijk paleis reisden Horenken en Neander via Trier en Kleef weer terug naar Nederland,
van waaruit zij de overtocht naar de Britse eilanden
maakten. Uiteindelijk keerden Horenken en Neander na een reis van ruim drie jaar weer in Groningen
terug.
Het verslag dat Neander van de reis schreef, is vrij
zakelijk. Het is onduidelijk in hoeverre de oordelen
die erin gegeven worden ook de mening van Horenken vertolken. Het is in ieder geval helder dat de twee
niet van alles onder de indruk waren. Het stadhouderlijk kwartier in Den Haag bijvoorbeeld vinden
ze niets bijzonders, terwijl het stadhuis van Brussel
‘oudwets, doch kostelijck’ genoemd wordt. Van het
paleis van Versailles zijn Neander en Horenken in
ieder geval wél diep onder de indruk. Neander geeft
zelfs toe dat het paleis van Saint-Germain-en-Laye
een beetje tegenvalt omdat ze in Versailles ‘verleckert’
waren. Het Palazzo Pitti in Florence was kennelijk zo
overdonderend, dat Neander zegt dat men daarvan
‘een geheel boeck soude kunnen schrijven’.
Andere Groningers maakten op diepgaander
wijze kennis met buitenlandse culturen. Zo wordt
van de predikantszoon Henric Piccardt, de latere

heer van Slochteren, verteld dat deze lang aan het
Franse hof verbleef, waar hij zelfs kamerheer van de
Zonnekoning geweest zou zijn. Voordat hij de rijke
erfdochter Elisabeth Rengers van de Fraeylemaborg
in Slochteren huwde, zou hij zijn geldverslindende
levenswijze in Frankrijk bekostigd hebben als straatzanger.73 Ook Frederik Coenders van Helpen had
banden met het hof van de Zonnekoning. Hij deed
mee aan de door de koning uitgeschreven prijsvraag
voor een nieuwe, zesde, zuilenorde, de Franse toevoeging aan de vijf klassieke orden.74 Het voorstel van
Coenders vond geen bijval, maar dat weerhield hem
er niet van een uit drie delen bestaand tractaat over
architectuur te schrijven en de door hem ontworpen
bouwstijl als randversiering op de door hem ontworpen zogenoemde Coenderskaart toe te passen, waarin
eveneens een aantal Ommelander borgen werd opgenomen.75 Geen aardiger contrast dan het academische concept van de orden-architectuur en de schilderachtige, gevarieerde contour van de meeste van de
afgebeelde edelmanswoningen op deze kaart.
Voor veel welgestelde Groningers zal Stad en
Lande wel de maat van alle dingen zijn gebleven. De
reislustige Abel Eppo van Bolhuis, die in zijn bewaard
gebleven reisverslagen blijk geeft van enige kennis op
architectonisch en bouwkundig gebied, legde bijvoorbeeld veel van wat hij op zijn reizen door Nederland zag, langs een Groninger maatlat.76 Zo was de
toren van de Dom in Utrecht volgens hem ‘bekans
soo groot’ als de Martinitoren (!), deed de allee van
huize De Voorst bij Zutphen hem denken aan het
voorwerk van de Herepoort in de stad Groningen,
was de oprijlaan van kasteel Rosendael bij Arnhem
net zo lang als de Groninger Ebbingestraat, leek de
kerktoren van Doesburg op die van Bedum en de toren van Buren op die in Tjamsweer. Abel Eppo zelf,
een ambitieuze ‘homo novus’, groeide overigens op
in een comfortabel maar architectonisch weinig opOPDRACHTGEVERS
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zienbarend huis in Warffum, waar hij zijn hele leven
zou blijven wonen (afb. 63).77
3.4 V R I J H E I D

I N A A N KO O P E N O P D R AC H T -

VERLENING

Het stond iedere inwoner van de stad Groningen
vrij om naar believen en behoefte in andere steden
of provincies meubels te kopen of aan ambachtslieden van buiten Groningen opdrachten te geven. Dit
werd door de stadsregering in 1649 nog maar eens
nadrukkelijk gesteld in een resolutie waarin niet-kistenmakers verboden werd nieuw kistenmakerswerk
te verhandelen buiten de jaarmarkten: ‘welverstaende nochtans, dat de ingesetenen soo eenich werck in
Hollandt ofte elders buiten dese provincie, tot haer
eijgen gerijff mochten hebben gehandelt, oft gekoft,
haere waren sonders eenige poena [boete] alhier vrij
sullen meugen inbrengen.’78
Formeel stond opdrachtgevers dus niets in de weg
om meubels en ander interieurmateriaal van elders
te halen. Dat werd dan ook regelmatig gedaan. Zo
zijn er voorbeelden van door Haagse winkeliers en
ambachtslieden geleverd behang en meubilair. Het
is waarschijnlijk dat de Groningse afgevaardigden
van de Staten-Generaal of de Raad van State hiertoe
de onontbeerlijke contacten legden. Dat zal bijvoorbeeld hebben gegolden voor Derk van Kessel uit Den
Haag, die in 1686 goudleer leverde voor de Statenzaal
in het Groninger provinciehuis en het daar ook zelf
aanbracht.79 Ook voor de achttiende eeuw kennen
we enkele gevallen van opdrachten door Groningers
aan ambachtslieden van buiten de provincie gegeven.
Een voorbeeld daarvan is de stadhoudersstoel die in
1766 door de Hoge Justitiekamer werd besteld bij de
borduurwerkers Jan Meijer en zoon in Den Haag.80
In de pastorie in Stedum was een paar jaar later, in
1769, eveneens een niet bij name genoemde ‘behanOPDRACHTGEVERS

ger uit den Haag’ te vinden.81 Hij werkte daar in totaal acht dagen. De vergulde zitbanken en stoelen die
in 1777 in Groningen dienst deden bij de plechtige
ontvangst van stadhouder Willem V kwamen waarschijnlijk uit Amsterdam; jonker Lewe van Aduard
zou er in 1777 speciaal op zijn uitgestuurd om deze
meubels daar te kopen.82
Een particulier die zijn huis wilde verbouwen,
was echter eigenlijk altijd aangewezen op de in Stad
en Lande aanwezige ambachtslieden; bouwmeesters
uit het westen konden zich een lang verblijf buiten
hun werkomgeving om redenen van concurrentie niet veroorloven. Dit was voor de Amsterdamse
‘meesterroyer’ Pieter Hesselingh een reden om in
1710 het verzoek van de Groninger stadsregering om
een plan te maken voor de herbouw van de A-toren,
af te slaan.83 Hesselingh beloofde dat hij naar andere
meesters uit zou zien, maar stelde duidelijk dat ‘alsulcke mesters al hier soo lange niet soude konnen
vandaen blijven.’ Slechts bij uitzondering slaagden
men erin vaklieden uit het westen te halen. Uit Holland afkomstig was Philips Vingboons, die de borg
Nittersum bij Stedum voor Johan Clant ontwierp:
‘De geograﬁsche afstand tussen Amsterdam en het
noorden van Groningen was voor de uitwisseling
van gedachten en ideeën […] geen belemmering’.84
Beeldhouwer Rombout Verhulst kon de grafmonumenten voor Adriaan Clant van Stedum en de graaf
van In- en Kniphuisen gewoon in zijn eigen atelier
vervaardigen. Hij hoefde hiervoor niet maandenlang
in Groningen te zijn.
Men zocht het meestal dichter bij huis. De familie Sickinghe liet in 1667 ingenieur en landmeter
Jannes Tideman voor 9 caroli gulden en 9 stuivers
een bestek maken voor de nieuwe pastorie in Warffum.85 Georg Wilhelm van In- en Kniphuisen schakelde rond 1678 waarschijnlijk stadsbouwmeester
Matthias Kruyff in om de gehavende Nienoord in
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alle pracht te herstellen. In de crediteurenlijst van
Kruyff staat de graaf namelijk voor een bedrag van
393 caroli gulden vermeld, met de toevoeging ‘soo
hij meerder aen Mr. Matthias Kruiff verschoten heeft
als hem volgens besteck toekomt’.86 Kruyff schakelde
overigens waarschijnlijk wél zijn Amsterdamse contacten in om beeldhouw- of steenwerk te leveren,
gezien dezelfde crediteurenlijst met namen van Amsterdamse ambachtslieden. Ook in de achttiende
eeuw kende Groningen enkele ambachtslieden die
als architect optraden, waardoor de noodzaak om van
elders architecten te ontbieden in de praktijk niet zo
groot was. Men kon bij de verbouwing van de pastorie in Stedum in 1769 dan ook met de al genoemde
‘kamerbehanger’ uit Den Haag volstaan.
3.5 I N T E R I E U R O P D R A C H T E N
Informele wijzen van opdrachtverlening
Aangenomen mag worden dat er in het algemeen aan
interieurvernieuwing een plan ten grondslag moest
liggen. Dit plan kan zich hebben uitgestrekt van summiere mondelinge aanwijzingen tot een geheel op
schrift gesteld bestek, ondertekend door één of meer
aannemers en de opdrachtgever en voorzien van toelichtende tekeningen. Als decoratieve aspecten een
belangrijke rol speelden, en dat was bij interieurvernieuwing toch dikwijls het geval, lag het gebruik van
tekeningen voor de hand. De talrijke vermeldingen
van ‘patronen’ (ontwerptekeningen) in de bestekboeken van de stad en provincie bewijzen dat. Omdat
deze tekeningen waarschijnlijk vaak als werkmodellen in de werkplaats werden gebruikt en er daardoor
vrijwel geen voorbeelden van bewaard zijn gebleven,
is het niet meer mogelijk te bepalen hoe nauwkeurig
deze in het algemeen waren.
Een belangrijk gegeven waren schaal en com-

plexiteit van de uit te voeren werkzaamheden. Voor
de meeste kleinere particuliere opdrachten, zoals
voor bedstede- of kastenwanden zullen mondelinge
afspraken tussen opdrachtgever en uitvoerder(s) voldoende zijn geweest. De ambachtsman werd door
de opdrachtgever op grond van zijn vaardigheden
aangezocht om een opdracht uit te voeren, waarbij
de opdrachtgever bij de formulering van zijn wensen
verwezen zal hebben naar hem bekende voorbeelden.87 De uitvoerende ambachtsman zal daarna tot
een wellicht meestal ook mondeling meegedeelde
kostenopgaaf zijn gekomen, waarna hij de opdracht,
na akkoordverklaring van de opdrachtgever, op de
hem vertrouwde, gangbare en ambachtelijke traditie
gebaseerde werkwijze uitvoerde. Bij grotere projecten
zoals een verbouwing zal het niet altijd anders zijn
gegaan. Als er al iets vastgelegd werd, was dat voornamelijk de ﬁnanciële afwikkeling: de betaling bijvoorbeeld die in de kasboeken van opdrachtgever en
uitvoerende ambachtsman terecht kwam. Van een op
papier vastgelegd ontwerp was evenmin altijd sprake;
bij verbouwingen en uitbreidingen van bestaande
huizen kon van een bewuste planning in de meeste
gevallen immers geen sprake zijn; men was afhankelijk van de perceelsgrootte en de bestaande situering
van dragende muren en schoorsteenkanalen.88
Het werken met bestekken
De hierboven geschetste informele wijze van opdrachtverlening volstond in de zeventiende eeuw in
veel gevallen al niet meer, vooral niet als het om grotere en complexe opdrachten ging. Om de kosten in
de hand te houden besloot stad Groningen in 1618
om voortaan zoveel mogelijk werk uit te besteden
in plaats van te werken met de voordien gebruikelijke daghuren die door de stad rechtstreeks aan de
ambachtslieden werden betaald.89 Voortaan was de
OPDRACHTGEVERS
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aannemer belast met de uitvoering en betaling van
de werkzaamheden die voor de verbouwing noodzakelijk waren. Hij kon deze taak op zich nemen voor
een van te voren door de opdrachtgever bedongen
som of het werk in daghuur aannemen. Het benodigde bouwmateriaal kon ofwel door de opdrachtgever
worden gekocht, ofwel door de aannemer zelf.
De nieuwe methode van aanbesteding maakte
dat het ﬁnanciële risico voornamelijk bij de aannemers kwam te liggen. De aannemers moesten dus op
basis van een door de opdrachtgever al dan niet in
samenwerking met de uitvoerende onderaannemers
en ambachtslieden opgesteld bestek de te verwachten uitgaven kunnen berekenen. De extra ‘laag’ die
in dit geval tussen opdrachtgever en uitvoerders zat,
maakte dus schriftelijke vastlegging van de opdracht
in bestekken, tekeningen en begrotingen wenselijk.
Een zeldzaam voorbeeld van een document dat betrekking heeft op particuliere bouwactiviteit uit deze
periode is de opgave van kosten voor bouwmaterialen die bij de renovatie in de Nienoord in 1608
gebruikt werden.90 Opsteller van dit document was
de Groninger aannemer Lucas Bavinck, wiens hulp
door de heer van de Nienoord Casper van Ewsum
was ingeroepen. Het document met de speciﬁcatie
van kosten werd waarschijnlijk door de aannemer
achteraf opgesteld. De nauwkeurige opsomming van
bouwmaterialen en de gehanteerde prijzen maakten
het voor de opdrachtgever Casper van Ewsum in ieder geval makkelijk te zien waar hij zijn geld aan had
uitgegeven. De uitvoerige speciﬁcatie doet een even
nauwkeurig opgesteld bestek vermoeden, dat evenwel niet bewaard bleef.
Interieurwerkzaamheden van enige omvang werden door de stad Groningen aanvankelijk buiten de
bestekken gehouden. Zo waren bij de omvangrijke
‘timmeringe’ van het drostenhuis in Zuidbroek in
1602 door timmerman Christoffer Jansen de aardOPDRACHTGEVERS

en nagelvaste onderdelen van het interieur niet inbegrepen. De wenteltrap, bedsteden, schoorsteenmantels en ‘andere noetdenstighe dingen’ werden in
hetzelfde jaar door kistenmaker Johan Ellens namelijk apart met de drost Mello Coenders afgerekend.91
Focke Remers die in de stadsrekeningen van 1658
als ‘annemer en timmerman’ van de bouw van een
nieuwe pastorie in Harkstede wordt genoemd, was
evenmin betrokken bij de afwerking van het interieur
van dit huis.92 Voor het ‘holtwerck’ voor het interieur rekende de stad later namelijk niet met aannemer
Remers af, maar met kistenmaker en vaste stadsleverancier Hindrick Frerix.93
De status aparte van interieurwerkzaamheden in
het bouwbedrijf had een praktische reden. Een ambachtsmeester mocht namelijk lange tijd niet meer
dan twee knechten in dienst hebben.94 Daarom werd
een complexe bouwopdracht dikwijls in stukken geknipt. In de loop van de zeventiende eeuw kwamen
echters steeds meer aanbestedingen in massa voor,
waarbij de interieurwerkzaamheden wel waren inbegrepen. De werkzaamheden werden hierbij niet
langer per ambacht aanbesteed. De hoofdaannemer
was dus gedwongen om met vakbekwame onderaannemers te werken. Tegen het einde van de zeventiende eeuw was dit waarschijnlijkst de gebruikelijkste manier. Een vroege vermelding van aanbesteding
in massa in de stadsrekeningen betreft een betaling
van 225 caroli gulden aan timmerman Jan Jansen in
1653, die hij door de stad uitbetaald krijgt voor het
‘timmeren ende metselen van de nije schoele in het
Hoogesant.’95 Betalingen aan andere ambachtslieden
voor werkzaamheden die met deze opdracht samenhingen, komen in de stadsrekeningen niet voor.
Ook niet-ambachtslieden konden als aannemer
optreden. Voor werkzaamheden in de stadsjurisdicties traden bijvoorbeeld vaak de hoogste stadsofﬁcianten formeel als aannemer van stadswerk op.
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Zo kon het gebeuren dat drost Joachim Canter in
1650 onder de kop ‘bestecken’ 208 caroli gulden en
5 stuivers uitbetaald kreeg ‘wegens reparatien van sijn
huysinge’.96 En ook de bouw van het nieuwe rechthuis dat in 1654 in Termunten verrees, werd ‘aangenomen’ door de ambtman van Termunten zélf, die
waarschijnlijk op daggeld aangenomen had, want de
stad betaalde hem in hetzelfde jaar het bedrag van
4.432 caroli gulden, 12 stuivers en 4 plakken.97 Ook
personen met minder voor de hand liggende beroepen namen dit soort werk aan. Zo werden de nieuwe
zoldering en de schoorsteenmantel in de zaal van
Gedeputeerde Staten in 1698 door een organist, een
zekere Robert Wetter aangenomen.98
Het aannemen van omvangrijke werkzaamheden vereiste een substantieel privé-kapitaal of een
borgstelling waarin de besteders voldoende ﬁnanciële ﬁducie hadden. Aannemers werden namelijk altijd achteraf betaald. De ﬁnanciële problemen waar
timmerman Matthias Kruyff in 1679 mee kampte,
kunnen heel goed hun oorzaak gevonden hebben in
deze manier van uitbetaling; Kruyff voerde in dat
jaar namelijk werkzaamheden uit voor de heer van
de Nienoord.99 Om het aannemen van werk aantrekkelijker te maken werden aan het einde van de
zeventiende eeuw al te grote bestekken soms weer
opgedeeld in afzonderlijke onderdelen. Dit gold bij-

voorbeeld voor de bestekken die in 1686 opgesteld
werden voor de nieuwe kastenwanden en een schoorsteen in de Statenzaal en voor kastenwanden en een
schoorsteen in de Gedeputeerdenzaal in 1699.100
In de achttiende eeuw nam het werken met bestekken sterk toe. Opvallend is dat interieurwerkzaamheden van enige importantie door de Groninger
stadsregering dikwijls apart werden aanbesteed. In de
meeste gevallen vinden we representatieve interieurwerkzaamheden in de stadsrekeningen in deze periode dan ook onder de rechtstreekse betalingen door
de stadsbouwmeester of de stadsrentmeester aan ambachtslieden terug, en niet onder de kop ‘bestekken’.
De stilistische verﬁjning van wandbetimmeringen en
schoorstenen, maakte een nauwkeurig omschreven
plan echter wél steeds wenselijker. Het bestek functioneerde daarbij dus als een manier om de uitvoering
zoveel mogelijk vast te leggen en in goede banen te
leiden. Goed overleg was hierbij gewenst. Zo werd in
1737 een bestek voor een nieuwe schoorsteen voor
de Weeskamer opgesteld door de uitvoerder zelf,
beeldhouwer Theodorus van der Haven. Van der
Haven diende een concept voor het bestek in, dat
door een paar raadsgecommitteerden moest worden
goedgekeurd alvorens hij met de werkzaamheden
kon beginnen.101
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‘Goede huysinghen’ *

Geënsceneerde huiselijkheid; de voorkamer van de
Kruisstee gefotografeerd (afb. 10)
De foto die staat afgebeeld op pagina 66 van De Bouwkunst van ons land. Het interieur toont de zeventiendeeeuwse voorkamer van de ‘Kruisstee’, een boerderij
bij Usquert.1 De auteur van dit in 1950 verschenen
boek, architect J.J. Vriend, noemt de Kruisstee ‘een
rijke hofstede’ en haalt de kamer aan als voorbeeld van
invloed van de Renaissance buiten de grote steden van
Holland. Zijn aandacht richt zich daarbij vooral op
de prominente schouw met Renaissance-detaillering
en de, overigens achttiende-eeuwse, houten bedstedewand.2 Als voorbeeld van een sobere, ‘menselijke’
stijl moet de Kruisstee-kamer de auteur aangesproken
hebben, meer dan ‘de opgeschroefde woonsfeer’ die
volgens de architect veel latere interieurs beheerst.3
De sobere kamer van de Kruisstee is op de foto
geheel in stijl aangekleed met biezen stoelen rond een
klaptafel waarop goudse pijpen liggen. Hoe succesvol
deze ‘set dressing’ was, bewijst het feit dat de foto in
1950 al meer dan veertig jaar oud was en inmiddels
in verschillende werken als illustratie was gebruikt.
De opname verscheen voor het eerst in 1907 in Oude
binnenhuizen in Nederland.4 De auteur van dit boek,
Sluyterman, nam de foto ook weer op in zijn Huisraad
en binnenhuis in Nederland in Vroeger eeuwen.5 En ook
*

vandaag de dag spreekt de foto nog aan: ook in recentere publicaties als Van Beeldenstorm tot Reductie van
Groningen (1994) en Historie van Usquert (1996) werden (historische) varianten van deze foto opgenomen;
de aankleding is op deze opnamen nog wat uitgebreid
met onder andere een spinnewiel.6 De afbeelding die
Van Dulmen Krumpelmann plaatste in zijn artikel
over het interieur in het Noorden in de zeventiende en
de achttiende eeuw laat een hoekje van de Kruissteekamer zien; de fotograaf heeft voor het geopende raam
één van de biezen stoelen gefotografeerd. 7 Het door het
venster vallende licht doet de rest.
Het succes van de Kruisstee-foto’s moet liggen in
de huiselijke charme die er uit spreekt. Een charme
die zich laat vergelijken met hedendaagse interieurfotograﬁe voor reclame-doeleinden, zoals Mariët Westerman die bijvoorbeeld duidt in haar bijdrage aan Art
& Home (2001). In haar artikel benoemt Westerman
de overeenkomsten tussen reclamefotograﬁe en zeventiende-eeuwse Hollandse interieurschilderijen. Ze
wijst daarbij onder andere op de ‘light patterns’ op de
vloeren en het opgeruimde karakter van de uitgebeelde ruimten, waar de ‘rommel’ stevig georganiseerd en
geconcentreerd is.8 Het is niet toevallig dat juist deze
twee elementen óók aanwijsbaar zijn op de foto’s van
de Kruisstee-kamer.

Guiccardini in zijn beschrijving van de stad Groningen in Beschrijvinghe van alle de Neder-landen, 1612.
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De stad Groningen na de Reductie
De stad Groningen had in het begin van de zeventiende eeuw de wind ﬂink in de zeilen. De stad was het
economische, bestuurlijke en culturele centrum van
de nog jonge provincie Stad en Lande, dat proﬁteerde van een economische opleving na de aftocht van
de Spaanse troepen uit de stad Groningen in 1594.
De Staten-Generaal hadden de stad weliswaar in haar
rechten bevestigd en het stapelrecht bleef eveneens
gehandhaafd, maar ook zonder deze handelsdwang
zou de grote stad Groningen de meest vanzelfsprekende marktplaats van het gewest zijn geweest. Professor-burgemeester Huninga schetste in een bijdrage
aan Blaeu’s Toonneel der steden in de jaren dertig van
de zeventiende eeuw het beeld van een welvarende
en nijvere stad, die hij, kennelijk niet zonder trots,
‘volckrijck’ noemde.9 Volgens Guiccardini was Groningen ‘een rijcke stadt van volck ende van goet’.10
Hij sprak verder van een stad die ‘groot en schoon’
was en waarin ‘goede huysinghen’ stonden.
Ook op andere buitenlanders moet de stad een
welvarende indruk hebben gemaakt. Een van de weinigen die hun indrukken van Groningen op schrift
nalieten, was Charles Ogier, secretaris van het Franse
gezantschap dat Groningen in 1636 bezocht. Volgens zijn in het Latijn gestelde dagboek beviel de
stad hem goed. Het stadhouderlijk logement aan het
Martinikerkhof noemde hij ‘tamelijk groot’ en hij
was vol lof over de grote tuin en over de zorg die aan
het onderhoud van de gebouwen werd besteed.11 De
Fransen konden volgens hem in dit opzicht nog heel
wat van de vlijt en oplettendheid van de Groningers
leren. Nog enthousiaster werd de Fransman toen hij
bij een rondgang door de stad langs de deftige Ossen1600- 1 6 5 0

markt kwam, het plein dat zo’n tien jaar eerder was
aangelegd in de zogenoemde nieuwe uitleg en waar
leden van de stedelijke en provinciale elite grote huizen hadden laten bouwen. ‘Nergens ter wereld’, zo
zegt Ogier, ‘zag ik een mooier plein, op misschien de
Place Royale in Parijs na.’12 Meer dan twee eeuwen
later drukte zijn landgenoot Henry Havard zich in
soortgelijke bewoordingen uit over de vroeg-zeventiende-eeuwse bouwkunst in de stad Groningen.13
Havard vond de Groninger gevels uit deze periode
zelfs mooier dan de Hollandse architectuur. De Groninger gevels hadden volgens hem betere verhoudingen, met hun ‘proportions plus raisonnées’ en ‘une
plus juste répartition des masses portantes’, maar
waren ook in het bezit van fraaiere decoraties, van
een ‘superbe’ ontwerp. De schelpbekroning boven de
vensters, de gebeeldhouwde voluten met vrouwenkoppen en het gebruik van ‘pyramides’ of pinakels
noemt Havard als voornaamste karakteristieken van
de Groninger architectuur uit deze periode, die hij
‘un cachet tout spécial’ toedichtte, ‘qu’on ne saurait
retrouver en nul autre pays.’
De meeste fraaie gevels die Havard zag, hebben
de laatste anderhalve eeuw niet overleefd, maar dat
wat er nog is, geeft nog altijd een indruk van weelde
en overvloed, van welvaart en ruime beurzen. De
rijkversierde gevels uit deze tijd laten zien dat het in
Groningen niet aan welgestelde opdrachtgevers ontbrak die net als elders in de Noordelijke Nederlanden
in deze periode ﬂink veel geld besteedden ‘aen timmeren en bouwen daer zy seer toe gheneycht zijn’,
om met Guiccardini te spreken.14
Een van de bekendste vroeg-zeventiende-eeuwse
gevels in Groningen was de façade uit 1622 voor
het inmiddels gesloopte Bontehuis aan de Vismarkt,
stadsresidentie van de adellijke familie Lewe.15 Een
ander huis op dezelfde Vismarkt, op de hoek met
de Folkingestraat, bezit nog een groot deel van een
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vroeg-zeventiende-eeuwse voorgevel. Hiermee vergelijkbaar was de façade die waarschijnlijk in 1629 in
opdracht van Anna Lewe van Asinga te Ulrum voor
een in 1945 verwoest huis aan de Grote Markt werd
opgetrokken. Enige panden zuidelijker aan de Grote
Markt werd het middeleeuwse huis met de Schone
Gevel in dezelfde periode met modieuze klauwstukken
opgesierd. Waarschijnlijk was de familie De Mepsche,
in 1632 eigenaar van dit huis, hiervoor verantwoordelijk.16 Te noemen zijn ook nog de helaas verdwenen
gevels van het huis Panser aan de Grote Markt en het
‘zarkenhuis’ aan de Oosterstraat. Het eerste kwam tot
stand in opdracht van jonker Sicco Panser omstreeks
1611.17 Het tweede werd gebouwd voor de dochter
van stadsrentmeester Johan van Deest.18
Minder prestigieuze huizen werden in opdracht
van hun eigenaars en bewoners in de eerste helft
van de zeventiende eeuw eveneens aangepast en verbouwd. Om herstel van de ‘groote schaede’ die in
1594 volgens een anonieme koopman aan Groninger
woonhuizen was toegebracht, ging het daarbij al lang
niet meer.19 Bouwhistorisch onderzoek heeft aangetoond dat veel woonhuizen in de stad Groningen in
de eerste helft van de zeventiende eeuw ingrijpende
verbouwingen ondergingen die in toenemende mate
op representatie en comfort gericht moeten zijn geweest.
De inrichting van nieuwe onderkomens voor
de nieuw gevormde provinciale overheid betekende
een andere belangrijke impuls voor de bouwactiviteiten in de stad. Het geconﬁsceerde kloosterbezit
bewees hierbij goede diensten. De stad was namelijk met de nieuwe provincie in 1594 tot eigenaar
verklaard van de kloostergebouwen en, belangrijker
nog, van de omvangrijke kloostergoederen, die alles bij elkaar ongeveer maar liefst een kwart van alle
bouw- en weilanden van de provincie besloegen.20
Met de bouwmaterialen van de kloosters die werden

gesloopt deden stad en provincie goede zaken. Het
puin werd gebruikt als dijk- en wegverzwaring en
met het natuursteen werden overheidsgebouwen gerestaureerd.21 Uit de pachtopbrengsten van de kloostergoederen ﬁnancierde de provincie onder andere de
nieuwe hogeschool, opgericht in 1614, en de aanpassingen van de Sint-Maartenschool en het fraterhuis
aan hun nieuwe functie van provinciehuis en stadhouderlijk hof.22
De Groniger stadsregering kreeg in toenemende
mate behoefte aan passende huisvesting van de ambtenaren die het nieuwe of hernieuwde stadsgezag in
de stadsjurisdicties vertegenwoordigden. In opdracht
van de stadsregering werden daar gebouwen ingericht als ambtmanshuizen of drostenborgen, die als
ambtswoningen dienden voor de vertegenwoordigers
van het stadgezag. In Termunten liet de stad een huis
voor de ambtman van het Klei-Oldambt in gereedheid brengen en in Zuidbroek nam de drost van het
Wold-Oldambt zijn intrek in de verbouwde restanten van de Oude Gockingaburcht. Toen de stad in
1619 het overheidsgezag over Westerwolde van de
Staten-Generaal had gekocht, werd de borg te Wedde als onderkomen voor de drost van Westerwolde
ingericht.23
De Ommelanden
Ook in de Ommelanden betekende de Reductie
het begin van een periode van economische groei
en welvaart. Van weelde was in de onrustige jaren
voor 1594 in de Ommelanden geen sprake geweest.
Tijdens de ‘plattelands-guerilla’ tussen Spaanse en
Staatse troepen waren de boeren namelijk niet in
staat hun land naar behoren te bebouwen en hun vee
te weiden. Handel drijven was voor de niet gevluchte Ommelanders bovendien vanaf 1580 nauwelijks
meer mogelijk geweest toen de lucratieve markten
1600-1650
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in Holland en Ostfriesland vrijwel onbereikbaar waren geworden.24 De rust die de Reductie uiteindelijk
bracht én de inperking van het stapelrecht van de
stad Groningen in 1599, gaf de boeren gelegenheid
orde op zaken te stellen. Zij konden nu ongehinderd
in gewassen als koolzaad, hennep en vlas handelen en
zagen hun positie verstevigd door de gunstige voorwaarden van het zogenoemde beklemrecht, dat de
gebruiker van de grond – schematisch gezegd – tegen
een vaste, relatief lage huurprijs in staat stelde om in
de praktijk vrijwel als eigenaar te handelen. Dit recht
deed met de secularisatie van de kloostergoederen in
Stad en Lande zijn intrede en vormde een belangrijke
basis voor de achttiende-eeuwse welvaart.25
Aan de door Meihuizen verzamelde gegevens
van de provinciale opbrengsten van belastingen en
schoorsteengelden is de economische bloei in de eerste decennia van de zeventiende eeuw goed af te lezen.26 Stimulerend werkten de expliciete uitsluiting
van moderne handelsgewassen als vlas, hennep en
koolzaad van de stad-Groninger stapeldwang. Appingedam proﬁteerde daarnaast van bepalingen door
de Staten-Generaal uit 1610 en 1615 waardoor in
deze stad zuivelproducten en ‘vette beesten’ mochten worden verhandeld zonder eerst in Groningen
te zijn aangeboden.27 De economische bloei die de
Damster handelsprivileges tot gevolg had, is in het
stadje nog steeds tastbaar door de vele bouwsporen
uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Huizen
in de Dijkstraat, Gouden Pand en de Solwerderstraat
kregen toen gevels met in metselwerk uitgevoerde
decoratieve patronen. De ‘Oude Ark’ kreeg in 1614
zelfs een bakstenen gevel met de contouren van gebeeldhouwd rolwerk.28
In enkele boerderijen in de Ommelanden zijn
eveneens nog bouwsporen te vinden van verbouwingen en aanpassingen uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. De schaal en kwaliteit van aankleding
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die spreekt uit de vroeg-zeventiende-eeuwse deftige
boeren-‘binnenhuizen’ bewijzen dat sommige boeren
in deze periode tot grote uitgaven in staat waren en
dat het hen ook niet ontbrak aan aandacht voor materiële zaken die niet direct het bedrijf raakten. De
Kruisstee in Usquert heeft een voorkamer die zijn zeventiende-eeuwse gedaante voor een groot deel heeft
bewaard (afb. 10) en ook in het sterk verbouwde
voorhuis van boerderij Ernstheem in de gemeente
Winsum werden tijdens de laatste restauratie belangrijke sporen van het rijk aangeklede zeventiendeeeuwse ‘binnenhuis’ teruggevonden (zie bijvoorbeeld
afb. 29).
De Reductie bood de Ommelander adel eveneens
een ander perspectief. Feenstra laat niet voor niets de
bloeitijd van de aristocratie in Groningen in 1600
beginnen.29 Veel leden van de Ommelander adel
waren al in de zestiende eeuw Protestant geworden
en verbleven voor 1594 in ballingschap in Emden
en Ostfriesland. Toen zij na de verovering van het
Spaansgezinde Groningen in Stad en Lande terugkeerden, waren hun landelijk gelegen residenties, de
borgen, inmiddels onder verwaarlozing of plundering
bezweken. Ook waren sommige borgen inmiddels in
bezit gekomen van ambitieuze stad-Groningers die
zich maar al te graag een adellijke levensstijl aanmaten.30 De in 1608 opgestelde speciﬁcatie van kosten
die gemaakt moesten worden om de borg Nienoord
bij Midwolde, eens residentie van de beruchte Ommelander leider Wigbolt van Ewsum, weer bewoonbaar te maken, geeft een indruk van de verwoestingen
die op sommige borgen waren aangericht.31 Van het
oude gebouw was alleen een deel van het opgaande
muurwerk nog enigszins bruikbaar; vrijwel al het
houtwerk moest worden vervangen. De Ripperdahuizen bij Winsum, eigendom van de ‘geuzenfamilie’
Ripperda, verkeerden in 1594 in een vergelijkbare,
ruïneuze toestand.32 Van de borg Piloersema bij Den
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10. De voorkamer van boerderij De Kruisstee in Usquert, uit: Vriend 1950, plaat 66, afb. 127.

Ham, eigendom van de uitgeweken jonker Johan de
Mepsche, melden de archiefstukken uit deze periode
dat het huis niet meer was dan ‘een hoop gebroecken
steen’.33
De bouwactiviteiten die de Ommelander adel in
de eerste helft van de zeventiende eeuw ontplooide,
deden niet onder voor wat er in de stad Groningen
gaande was: oude borgen werden ingrijpend vernieuwd en er verrezen zelfs compleet nieuwe complexen. De meest prestigieuze borgen kregen net
als de deftigste huizen in de stad nieuwe gevels met
natuurstenen gevelelementen. Als voorbeelden kun-

nen genoemd worden de met beeldhouwwerk versierde rolwerkgevels van het huis te Farmsum, de
borg Lulema in Warfhuizen en de Fraeylemaborg
in Slochteren.34 Strenger waren de façades van het
in 1633 vernieuwde Froma bij Wirdum, van het
nieuwe, bescheiden Piloersema uit hetzelfde jaar en
van de indrukwekkende borg Scheltkema-Nijenstein
bij Zandeweer, eveneens daterend uit 1633, dat als
prototype voor een groep nieuwe borgen beschouwd
kan worden.35
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Neergang
De dalende belastingopbrengsten laten zien dat er
na 1645 in Stad en Lande sprake was van een zich
verslechterende economische situatie.36 Ook de zich
maar moeizaam ontwikkelende huizenbouw in de
ambitieus opgezette stadsuitbreiding van Groningen
bewijst dat er al in de eerste helft van de zeventiende
eeuw ‘grenzen aan de groei’ waren. Stadsadvocaat
Bernardus Alting gebruikte in 1647 het naargeestige
beeld van vervallen koopmanshuizen met lege zolders
om de tanende welvaart in Groningen weer te geven.37
De provinciale overheid vond het in 1652 niettemin de moeite waard om een nieuwe belasting op
luxe artikelen in te voeren. Onder deze luxe goederen
waren volgens het ofﬁciële Placcaet ook behangsels
als ‘Tapieten, Goude en Silvere gedruckede Leeren’
begrepen, een aanwijzing dat de toenemende welstand op de interieurs in Groninger woonhuizen in
de eerste helft van de zeventiende eeuw een blijvende
invloed heeft gehad.38

waar waar oud muurwerk werd gehandhaafd, zocht
men binnen naar nieuwe luister. Zo liet de stadsregering in de jaren dertig van de zeventiende eeuw het
raadhuiscomplex vernieuwen, waarbij er bijzondere
aandacht was voor de raadzaal. In deze ruimte werd
lakenbehang aangebracht en aan de nieuw geschilderde zoldering werd een koperen kroonluchter opgehangen.40 Ook de provincie bleef continu aandacht
schenken aan de inrichting van de vergaderruimten
in het Provinciehuis, dat in 1602 was betrokken. In
1615 werden er twee kroonluchters voor de grote
vergaderzaal gekocht, die in 1633 verder werd opgeluisterd met nieuwe stoelen.41 De verbouwingen van
het stadhouderlijk logement waren eveneens sterk
op het interieur gericht. Een brand in 1626 was een
goede aanleiding om de zaken aan te pakken. Het
oude bouwwerk werd grondig aangepast, waarbij een
op Franse leest geschoeid ‘appartement’ voor de stadhouder gerealiseerd werd. In dit appartement werden
onder andere vier nieuwe schoorstenen geplaatst,
waarvan er drie voor een aanzienlijk bedrag werden
geschilderd en verguld.42

Opleving van de interieurproductie

4.2 STILISTISCHE

De opleving van de bouwactiviteiten in Stad en
Lande na de Reductie betekende een stimulans voor
de Groninger interieurproductie. De verbouwde en
nieuwe huizen in de stad en op het platteland moesten immers ook van binnen op passende wijze worden afgewerkt en ingericht. De opgave van kosten
bij de wederopbouw van de borg Nienoord in 1608
laten zien een aanzienlijk deel van de uitgaven op de
vaste interieuronderdelen betrekking hadden.39
Uit de rekeningen van de stedelijke en provinciale
overheden is af te leiden dat de representatieve aanpassingen van ofﬁciële gebouwen zelfs in overwegende mate op het interieur waren gericht. Zeker daar

Een sobere Renaissance

1600- 1 6 5 0

ONTWIKKELINGEN

Als we ons oordeel baseren op het weinige kistenmakerswerk uit de zeventiende eeuw dat in Groningen bewaard
is gebleven, moeten we constateren dat de interieurornamentiek in Stad en Lande in de eerste helft van
die eeuw door sobere Renaissance-motieven werd gedomineerd. Net als in de rest van de Republiek, in
Westfalen, Ostfriesland en in Duitse steden als Emden en Bremen was de toepassing van het ornament
in het interieur over het algemeen ingetogen. Decoratieve effecten werden vooral bereikt door de nevenschikking van architectonische elementen zoals (half-)
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11. Hendrik Nijtring en/of Rijke Remmers, ontwerp voor trijsoer
als nieuwe kistenmakersproef, 1610, Groninger Archieven,
Oud-archief der gemeente Groningen Archivalia van de stad
betrekking hebbende op de gilden, inv. 48.

zuilen en boogstellingen en decoratieve patronen als
vlechtbanden, ‘geteld geld’, tonglijsten en schubben
op stijlen en regels (zie afb. 11, 49, 52). Het voor
deze periode zo kenmerkende rolwerk komen we in

Groningen eigenlijk alleen in zijn eenvoudigste vorm
als vlak uitgevoerd ‘beslagwerk’ tegen op meubels en
interieuronderdelen.43 Steunstukken onder tafelregels
en losse sierstukken zijn bijvoorbeeld enkele keren in
deze vorm uitgevoerd.44
De interieur-ornamentiek uit de eerste helft van
de zeventiende eeuw heeft in Groningen ondanks de
sobere behandeling wel enkele decoratieve karakteristieken. Gecanneleerde zuilen met schachten waarop
pijpen zijn aangebracht, werden in Groningen bijvoorbeeld vaak toegepast. Deze zuilversiering komt
op veel kansels van Groninger origine voor, er bleef
een wandbeschot met dergelijke halfzuilen bewaard,
en de halfzuilen op de beide kasten uit het bezit van
de Ommelander regering vertonen eveneens deze
vorm (afb. 48). Dergelijke zuilen worden als karakteristiek voor de zogenoemde ‘Amelander’ kast en
andere Friese kasten beschouwd.45 Ook het voor dit
kasttype zo typerende snijwerk van de boogpanelen
werd veel in Groningen toegepast. Deze boogversiering bestaat uit gesneden en/of ingelegde blokjes of
diamantkoppen die in afwisseling met vlakke veldjes op de boogrug zijn geplaatst (afb. 27). Vooral op
preekstoelen en kerkbanken wordt deze versiering
aangetroffen, maar er zijn ook Groninger binnendeuren met een dergelijke boogversiering bekend.
Een van deze deuren vormde ooit een onderdeel van
de zeventiende-eeuwse stijlkamer in het Groninger
Museum.46
Het decoratieve beeld van interieur- en meubelkunst in Stad en Lande zal in oorsprong rijker geschakeerd zijn geweest. De door Hendrik Nijtrink
gesigneerde tekeningen van een kast en een tafel op
de documenten van de Groninger kistenmakersproeven van 1610 laten zien dat men op papier althans
tot fantasierijke decoratieve oplossingen kon komen
(afb.11, 51). De uitbundige decoratie die voorkomt
op de tekeningen van kast en trektafel zijn in vrijwel
1600-1650
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niets te vergelijken met bewaard gebleven Groninger
kistenmakerswerk. Zo zijn de panelen van het ‘trysoer’ met doorwrochte rolwerkornamenten versierd
en zijn de steunstukken en het ‘schort’ van de trektafel eveneens uitgevoerd in ongewoon rijk rolwerk.
De evenwichtige indeling van de paneelvullingen
laat zien dat Nijtrink ervaring had met het tekenen
van dergelijke ornamenten. Als er horizontale, verticale en diagonale lijnen over de decoratie worden
getrokken, blijken alle overgangen tussen de banden,
knopen en verdikkingen in elkaars verlengde te liggen. En alsof de tekeningen in het archief van het
kistenmakersgilde ontwerpen voor een particuliere
opdrachtgever met keuzevrijheid betreffen en geen
(verplichte) meesterpoef voor kistenmakers, heeft
Nijtrinck, die de tekeningen met ‘HN’ signeerde, telkens twee verschillende decoratieve invullingen met
elkaar gecombineerd.
Duitse invloeden
Hendrik Nijtrink had duidelijk ervaring met het
tekenen en ontwerpen van meubels en het tekenen
van aantrekkelijke decoraties. Waar hij zijn inspiratiebronnen zocht, laat zich echter niet gemakkelijk
vaststellen. Het is niet ondenkbaar dat hij ornamentprenten bezat. Deze prenten circuleerden al in de
zestiende eeuw in grote hoeveelheden in Europa en
waren in de zeventiende hét middel voor ambitieuze
en innovatieve architecten, schilders, beeldhouwers
en kistenmakers om door hen bedachte of bewerkte
voorbeelden van ornamentkunst aan een groter publiek van vakgenoten en geïnteresseerden te presenteren dan voorheen de getekende voorbeeldboeken in
werkplaatsen konden doen.47
De ornamentiek van de Groninger gildeproef
vertoont verwantschap met de ornamentprenten die
de grote invloed van de Nederlander Hans Vrede1600- 1 6 5 0

man de Vries verraden.48 Dicht in de buurt van de
ornamentiek van de Groninger kistenmakersproef
komen, om maar een voorbeeld te noemen, de prenten van de Neurenbergse edelsmid Paul Flindt, die
onder andere in 1593 door Assuerus van Londerseel
in Amsterdam in prent werden uitgegeven.49 Op deze
prenten is een kenmerkende combinatie te zien van
vrij strak en ‘plat’ vormgegeven rolwerk en naturalistische motieven als bloemen, vruchten en mascarons.
Op de prenten van Flindt is de invloed van Vredeman de Vries zichtbaar in bijvoorbeeld de hangende
‘kleedjes’, de elkaar kruisende en overlappende banden en de scherpe, hellebaardachtige vormen, die
rond 1600 in de mode kwamen.50
Nijtrink kan ook in de ambachtelijke praktijk
vertrouwd zijn geraakt met de toepassing van rolwerk. Misschien keek hij de kunst af van collega’s
of leermeesters. Beïnvloeding uit Duitsland is daarbij niet uit te sluiten: juist daar was de invloed van
Vredeman de Vries groot. Groningers onderhielden
bovendien belangrijke contacten met Duitsland en
er bestond een actief personenverkeer tussen Groningen en de Duitse landen. Ook cultureel waren de
banden sterk. Veel Groninger protestanten hadden
in de zestiende eeuw een veilige haven in Ostfriesland
gevonden en veel toonaangevende Groningers hadden daar familiebetrekkingen. Er waren verschillende
Duitse ambachtslieden die zich in de eerste helft van
de zeventiende eeuw in Groningen vestigden. Een
belangrijke ﬁguur als schilder-glazenmaker Garwer
Peters, wel eens beschouwd als de eerste Groninger
‘architect’, had eveneens een stevige band met Emden, waar familieleden woonden en waar hij regelmatig verbleef.51
Vooral in de met zandstenen ornamenten versierde Groninger gevels zijn Duitse invloeden tegenwoordig nog goed aan te wijzen. Ook hierbij is niet
goed uit te maken op welke wijze de ornamentiek
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doordrong, via ornamentprenten of rechtstreeks.
Voor het laatste pleit het gegeven dat voor Groninger
bouwwerken bestemd zandsteenwerk niet zelden in
Duitsland werd besteld. Het is bovendien bekend dat
soms Duitse steenhouwers naar Groningen werden
gehaald om beeldhouwwerk ter plekke te vervaardigen en te plaatsen.52 Ook stilistisch zijn er enige
aanwijzingen. De gebeeldhouwde decoratie van de
gevels die in de eerste helft van de zeventiende eeuw
in Groningen verrezen, vertoont bijvoorbeeld verwantschap met de Duitse ‘Weserrenaissance’. Ook
motieven zoals de kenmerkende vensterbekroning in
de vorm van een schelp worden als voorbeelden van
Duitse invloed beschouwd. Deze versiering zou door
voormalige ballingen uit Duitsland zijn ‘meegenomen’. Zij werd veelvuldig toegepast in de Groninger
gevelarchitectuur van de eerste helft van de zeventiende eeuw.53
Minder duidelijk van Duitse origine zijn de aan
het rolwerk verwante gevelornamenten die in het
Duits als ‘Schweifwerk’ bekend staat en in het Frans
de benaming ‘cosse-de-pois’ heeft gekregen, verwijzend naar het gebruik van strengen met erwt-achtige
motieven. In dit late rolwerk worden ondermeer de
uiteinden van het rolwerk dikker en krijgt het geheel
een wat zachtere en rondere contour. De in 1856 afgebroken gevel uit 1622 van het Bontehuis aan de
Vismarkt was een goed voorbeeld van een gevel in
deze stijl. Ornamenten met dergelijke kenmerken zijn
ook te vinden in de bekroning van het nog bestaande
poortje dat in 1627 door de gezamenlijke gilden aan
het Groninger burgerweeshuis werd geschonken.
Een verband tussen de ornamentiek van steenhouwerswerk en kistenmakerswerk, tussen ex- en interieur, is voor de eerste decennia van de zeventiende
eeuw in Groningen niet gemakkelijk te leggen. Het
weinige dat bewaard is gebleven biedt eenvoudigweg
te weinig aanknopingspunten. Een deur in het Gro-

ninger Museum laat in ieder geval zien dat decoratie
van houten interieuronderdelen en stenen versieringen van het exterieur op elkaar afgestemd kón zijn;
de schelpbekroning van de genoemde deur is identiek aan de zandstenen vensterbekroningen die nog
overal op zeventiende-eeuwse gevels in de stad Groningen te zien zijn.54 Beeldhouwers en kistenmakers
waren in ieder geval van elkaars werk op de hoogte en
konden dus elementen van elkaar overnemen. Mogelijk speelden ze in de eerste helft van de zeventiende
eeuw zelfs al op bescheiden schaal stilistisch op elkaar
in, zeker als ze in teamverband werkten of samen bij
een verbouwing betrokken waren.
Paneelvulling van het ’Bremer’ type
Een voorbeeld van Duitse invloed in het Groninger
interieur in de eerste helft van de zeventiende eeuw
is een bepaald type gesneden paneelvulling, dat de
enigszins misleidende maar aardig allitererende benaming ‘Tinallinger type’ heeft gekregen, naar de kansel in de kerk van Tinallinge uit 1660, waarschijnlijk
vervaardigd door de Groninger kistenmaker Derck
Abrahams.55 Dit type paneelvulling kwam in ieder
geval al in de jaren veertig van de zeventiende eeuw
in Groningen voor en bestaat uit twee naar binnen
gekeerde vleugelstukken die bovenaan in een halfﬁguur eindigen en onderaan in een klauw (afb. 12).
De halfﬁguren kunnen dieren zijn, maar ook vrouwelijke ﬁguren. In enkele gevallen zijn deze vrouwenﬁguren in het bezit van attributen die hen herkenbaar maken als deugd of als personiﬁcatie van
een zintuig of jaargetijde.
De benaming ‘Tinallinger type’ doet geen recht
aan de oorsprong van deze decoratievorm; de ambachtsman die het type in Groningen introduceerde,
heeft misschien het snijwerk van de trap en het bovenste deel van de Güldenkammer in het stadhuis
1600-1650
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12. Kast met deurpanelen van het Bremer type, ca. 1640-1650,
particuliere collectie, foto Johan de Haan.

13. Deel van de wandbetimmering in het bovenste deel van de
Güldenkammer in het stadhuis van Bremen, jaren twintig
van de zeventiende eeuw, uit: Kreisel 1968.

van Bremen gekend (afb. 13). De in Bremen toegepaste paneelvullingen zijn namelijk in opzet identiek
aan de later in Groningen toegepaste paneeldecoraties. Het Bremer snijwerk kwam tot stand in de jaren
1610 tot 1620 en werd uitgevoerd door de Bremer
ambachtslieden Reinecke Stolling, Servaes Hoppen1600- 1 6 5 0

stede en Evert Lange, die evenwel geen aantoonbare
banden met Groningen of de Ommelanden hebben
gehad.56
Het is waarschijnlijk dat Zuid-Duitse (Augsburger) ornamentprenten als voorbeeld dienden. Mogelijk is het Bremer type paneelvulling door een uit
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Duitsland afkomstige kistenmaker of beeldsnijder
in Groningen geïntroduceerd. Misschien gaat het
daarbij om de Bremer beeldhouwer David Wolff,
die in de jaren ’30 van de zeventiende eeuw langere
tijd in Groningen verbleef.57 Het vroegst gedateerde
snijwerk van dit type is in Stad en Lande te vinden
aan de kansel van Zeerijp, die volgens de kerkenrekeningen van 1646 in dat jaar door de stad-Groninger
kistenmaker Johan Elderkamp werd geleverd.58
Snijwerk van het Bremer type werd in Groningen toegepast als paneelvulling op deuren, kasten en
bedstedewanden en bleef tot in het derde kwart van
de zeventiende eeuw populair. Er zijn in ieder geval
vier tweedeurs-kasten en een houten binnendeur uit
een huis in de Oude Kijk in’t Jatstraat in Groningen bewaard gebleven die een dergelijke versiering
bezitten. Otto Eerelman maakte in de negentiende
eeuw een tekening van een bedstede- of alkoofwand
waarvan de panelen met vergelijkbaar snijwerk waren gedecoreerd (afb. 12, 27, 66).59 Verder komt deze
paneelversiering voor op de kansel van Tinallinge uit
1660 en is zij eveneens te vinden op de preekstoelen
van de hervormde kerken van Sappemeer (ca. 16531655), Westeremden, Oosterwijtwerd (1666) en Lellens (1668).

sche’ en ‘Italiaansche’ schoorsteenbetimmeringen
in de stad in de mode. Deze werden in 1648 voor
het eerst in Groningen genoemd als ‘nieuwe moodse
schoorstenen’ in een door het Groninger stadsbestuur opgestelde lijst interieurdelen waarover onenigheid was ontstaan tussen kistenmakers en timmerlieden.60 Rechtstreekse invloeden uit Italië en Frankrijk
zijn voor het Groninger interieur in deze periode
niet aantoonbaar: de genoemde schoorsteenbetimmeringen verwezen waarschijnlijk naar bepaalde typen. Het is evenwel mogelijk dat de voor Nederland
vroegste bekende toepassing van de term ‘anti chambre’, die in Groningen opduikt in de inventaris van
goederen van Willem van Ewsum uit 1645, gebruikt
is door iemand die rechtstreekse kennis had van het
Franse appartementsysteem en de bijbehorende terminologie. Willem had een grand tour door Frankrijk gemaakt en vermoedelijk is de inventaris van zijn
stadsresidentie aan de Oude Kijk in’t Jatstraat door
Willems weduwe de Ostfriese Margaretha Beata Freitagh opgesteld.61 Het bewijst in ieder geval dat in het
zeventiende-eeuwse Groningen de wereld niet per se
bij Termunten ophield.

Andere invloeden

4.3.1 Huizen in Groningen en Appingedam

In de eerste helft van de zeventiende eeuw was in
Groningen niet alleen van Duitse invloeden sprake.
De provincie van Stad en Lande was immers vanaf
1594 een deel van de Republiek der Zeven Verenigde
Provinciën en raakte daardoor in steeds sterkere mate
niet alleen politiek maar ook cultureel op de andere
Nederlandse gewesten georiënteerd.
In de jaren veertig van de zeventiende eeuw, toen
paneelwerk van het Bremer type zich in het Groninger kistenmakerswerk verspreidde, kwamen ‘Fran-

In de oude stadskernen van Groningen en Appingedam stonden en staan de meeste huizen op langwerpige, smalle en diepe kavels. Huizen met de nok haaks
op de straat en een topgevel als voorgevel domineerden hier dan ook het straatbeeld. In tegenstelling tot
wat in andere Nederlandse steden het geval was, hadden de meeste huizen in Groningen en Appingedam
rond 1600 al in baksteen uitgevoerde muren en voorgevels. Houten gevels kwamen niet veel meer voor.
Voor de Staatse troepen, vertrouwder met de lichte

4.3

OPZET

EN INDELING

1600-1650

82
Hollandse bouwwijze, was het ‘stenen’ karakter van
Groningen in 1594 een onverwachte hindernis toen
ze de stad belegerden. De gloeiende kogels die door
hen werden afgevuurd hadden op de stenen en met
pannendaken gedekte huizen maar weinig effect.62
De verstening van het woonhuis in Groningen was
al in de dertiende eeuw begonnen met de bouw van
zogeheten zaalhuizen – grote huizen met één woonvertrek – aan de Grote Markt en aan de belangrijkste
straten van de stad.63 Ook in Appingedam werd al
vroeg baksteen als bouwmateriaal toegepast. Het is
bekend dat er in 1458 in deze kleine stad al minstens
76 stenen huizen stonden. Deze huizen lagen bijna
allemaal aan de noordzijde van de Solwerderstraat en
werden gekwaliﬁceerd als ‘edele heerden’, waarvan de
eigenaars bepaalde privileges hadden.64 De bakstenen
waarmee de huizen werden gebouwd, werden lokaal
geproduceerd.65 Met name op de uitgestrekte, zware
(knik)kleigebieden in het noorden van de provincie
werden al vroeg baksteenovens of ‘tichelwerken’ gebouwd. De zware klei was hier voor de fabricage van
baksteen namelijk uitermate geschikt. Groningen
kende daarbij niet veel bossen waarin goed timmerhout te vinden was. De bomen voor het benodigde
hout voor balklagen en gebintconstructies werden
mogelijk in Drenthe of in de Duitse gebieden gekapt.66 Reinstra en Van der Waard concludeerden na
‘een vluchtige blik’ op de stadsrekeningen dat in het
begin van de zestiende eeuw hout vooral uit Drenthe,
Bremen en Westfalen werd geïmporteerd.67
In de vijftiende en zestiende eeuw kreeg de toepassing van steen in plaats van hout in de woningbouw
een stevige impuls door bepalingen in het Groninger
stadboek van 1425, waarin de bouwer van een nieuw
houten huis een boete van vijf marken en de gedwongen afbraak van zijn huis riskeerde.68 Vakwerkhuizen,
die bestonden uit met riet en leem gedichte houten
wanden, waren echter nog wel toegestaan.69
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Diepe huizen
Het huistype met de nok haaks op de straat kwam
waarschijnlijk net als in Holland en Friesland voort
uit een combinatie van de bouwtraditie van het stenen zaalhuis en het bescheidener lage zaalhuis, dat
van oudsher een lichtere bouwwijze kende waarin veel
hout werd toegepast.70 Het korte stenen zaalhuis was
al in de veertiende eeuw in vrij grote aantallen in Groningen te vinden. Deze zaalhuizen, die aan de belangrijkste straten en pleinen in Groningen stonden, hadden een breedte die varieerde van 6 tot 9 meter (tussen
de 20 en de 30 Groninger voeten) en waren circa 14
tot 17 meter diep (tussen de 50 en de 60 Groninger
voeten). In de regel waren deze huizen van een kelder
voorzien, die in veel gevallen niet vanuit het hoofdhuis
toegankelijk was en diende als handelskelder en/of
(huur-)woning.71 De veel bescheidener lange huizen
aan de minder belangrijke straten hadden een breedte
van maximaal 6 meter en waren vaak niet of slechts gedeeltelijk onderkelderd. Zowel de grote als de kleinere
huizen in de stad Groningen bestonden in de zestiende eeuw nog voornamelijk uit een begane grond en
een zolderverdieping. In de oude stenen zaalhuizen in
de stad Groningen kon de hoogte van deze verdieping
wel oplopen tot zo’n 6 meter. De stenen huizen in Appingedam waren in afmetingen bescheidener dan de
meeste stenen huizen in de stad Groningen.72
Door de langgerekte verkavelingsstructuur van
de oude stad konden de huizen vrij gemakkelijk verlengd worden met achterkamers, keukens, bedrijfsgebouwen en zelfs aparte huizen. Dat gebeurde in
de loop van de vijftiende en zestiende eeuw dan ook
op grote schaal, waardoor de langgerekte plattegrond
ontstond die karakteristiek is voor het zeventiendeeeuwse woonhuis in Nederland.73 De oudste achterhuizen in de stad Groningen werden in de vijftiende
eeuw gebouwd en zijn nog simpelweg tegen het
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hoofdhuis aangeplakt. Later, waarschijnlijk vanaf de
zestiende eeuw, werden onbebouwde ruimtes of binnenplaatsjes tussen hoofd- en achterhuizen gelaten,
waardoor de lichtinval in de achterste ruimte van het
hoofdhuis niet langer nadelig werd beïnvloed.
Het achterhuis was in Groningen dikwijls lager
en smaller dan het hoofdhuis en had vaak veel vensters. Dit open karakter maakte dat deze achterhuizen voor comfortabele bewoning bijzonder geschikt
waren, zeker in vergelijking met de hogere en veel
donkerder hoofdhuizen.74 De uitbreiding van hoofdhuizen met achterhuizen ging in de eerste helft van de
zeventiende eeuw in de stad Groningen nog gewoon
door. In deze periode kregen bijvoorbeeld de huizen
Oude Boteringestraat 43 en 45 , Oosterstraat 65 en
Butjesstraat 10 nieuwe achterhuizen.75 Ook het forse
dubbelpand Brugstraat 18-20 en het zeer deftige huis
op de hoek van de Grote Markt en de Gelkingstraat
kregen in de zeventiende eeuw nieuwe achterhuizen.
Steentilstraat 38 kreeg zelfs kort na elkaar twee achter elkaar geplaatste achterhuizen.76 In Appingedam
werden in de eerste helft van de zeventiende eeuw
eveneens achterhuizen gebouwd. We weten dat bakker Egbert Sebes in 1642 een achterhuis liet bouwen
bij zijn huis in Appingedam. De vensters die hij daarin liet plaatsen gaven zicht op het levendige openbare
plein aan de zijkant van zijn huis.77
Dwarshuizen
In Groningen en Appingedam kwamen ook zogenoemde dwarshuizen voor. Deze huizen stonden met
de nok en de lange gevel evenwijdig aan de straat.
In Appingedam verrezen ze al vroeg op de ondiepe
kavels tussen Solwerderstraat en Damsterdiep.78 In
Groningen was dit type huis in de oude stad vooral
in minder belangrijke straten met relatief ondiepe kavels te vinden en was het doorgaans bescheiden van

afmetingen.79 Ook in de straten van de nieuwe stadsuitleg van Groningen verrees dit kleine huistype in
de eerste helft van de zeventiende eeuw in vrij grote
aantallen. Deze eenvoudige huizen zijn in de twintigste eeuw helaas in hoog tempo verdwenen; in 1999
werd het laatste zeventiende-eeuwse eenlaagspandje
in de Nieuwe Ebbingestraat gesloopt.80
Grote dwarshuizen waren voor 1600 zeldzaam in
de stad Groningen. Het waren opvallende elementen
in de doorgaans sterk verticaal gelede straatwanden die
ongetwijfeld als statussymbool fungeerden.81 Pas bij de
bebouwing van de noordelijke diepenring en de Ossenmarkt die vanaf 1620 tot stand kwam, werd het
grote dwarshuis de standaard voor representatieve huizenbouw. Op de nieuwe percelen kon een gevel van
15 meter met gemak gerealiseerd worden en ontstonden zelfs bouwvolumes van meer dan 40 meter lang.82
In publicaties zijn de grote dwarshuizen in de nieuwe
uitleg wel gezien als eenvoudigweg ‘gedraaide’ diepe
huizen, compleet met voordeur in de zijgevel, maar
dat vermoeden is inmiddels overtuigend weerlegd.83
Het dwarshuis was minder gemakkelijk met achterhuizen te vergroten, maar dat stond uitbreiding
niet in de weg. De vroegste aanbouwen achter de
dwarshuizen in de nieuwe uitleg van de stad Groningen hadden vaak de vorm van een zogenoemde ‘afhang’, waarbij het achterste dakschild van de hoofdbeuk doorliep over de aanbouw(en). Later werden de
ruimten onder de afhangen vaak opgehoogd en van
een eigen zadeldak voorzien, waardoor ze uitgroeiden tot een volwaardige achterbeuk, zoals bij het huis
Marktstraat 19 nog zichtbaar is. Overigens bestonden er waarschijnlijk ook dwarshuizen die al bij de
bouw in de eerste helft van de zeventiende eeuw een
volledige achterbeuk met een afzonderlijk dak tussen
topgevels hadden. Deze opzet in evenwijdige dwarsbeuken verschilt met de opzet van de dwarshuizen in
Amsterdam en Den Haag uit dezelfde periode, die
1600-1650
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doorgaans bestonden uit een in de breedte opgezet
dwarshuis aan de straatkant met twee naast elkaar geplaatste langshuizen daarachter.84
De verschillende vertrekken in het stedelijke woonhuis
De indeling van de lang- of zaalhuizen in Groningen
verschilde rond 1600 niet wezenlijk van wat in de rest
van de Noordelijke Nederlanden gebruikelijk was. De
grootste huizen hadden toen al een volledige eerste
verdieping, die gecreëerd was door de oorspronkelijke zaalruimte van het zaalhuis van een tussenvloer te
voorzien of door de zoldervloer te verlagen. Zo werd
de balklaag van het achterhuis van Hoge der A 18 in
de zestiende eeuw omwille van de bewoonbaarheid
hoger ingestoken en ook de familie Onnens liet in
het begin van de zeventiende eeuw de balklagen van
hoofd- en achterhuis van hun woning aan de Oosterstraat verleggen om bewoonbaarder verdiepingen
te krijgen.85 De meeste modale en kleinere huizen in
de stad kenden in deze periode nog geen volwaardige
verdieping. Het wonen concentreerde zich daar dan
ook op de begane grond.
In de zeventiende eeuw bevonden zich in het
hoofdhuis van de diepe huizen in de regel twee, hooguit drie achter elkaar liggende vertrekken (afb. 14).
In het aangebouwde achterhuis waren ook nog één of
meer vertrekken te vinden.86 De kleine dwarshuizen
in de stad kenden hoogstens twee en in de meeste
gevallen waarschijnlijk maar één vertrek, waarin alle
functies van het huis waren ondergebracht. Deze kleine huizen konden van een bescheiden aanbouw of afhang zijn voorzien, waarin ruimte was voor de opslag
van goederen. Bij de grote nieuwe dwarshuizen in de
nieuwe uitleg van Groningen was in de hoofdbeuk
net als bij de smalle diepe huizen vaak sprake van een
indeling in drieën, waarbij elke ruimte een straatzijde
met vensters kende (afb. 15, 16).87
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14. Plattegrond van de begane grond van Poelestraat 10 in
Groningen, naar een blauwdruk bij een verbouwingsaanvraag uit ca. 1910, foto Groninger Archieven.
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15. Schets van de indeling van de begane grond van een dwarshuis aan het Lopende Diep in Groningen, tekening Johan de Haan.

16. Schets van de indeling van de begane grond van een dwarshuis aan het huidige Guyotplein in Groningen, reconstructie situatie
1627, reconstructie op basis van Van der Hoeve en Van Loenen 1998, tekening Johan de Haan.
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Men woonde bij voorkeur niet aan de straatzijde.
De woonkeuken bevond zich daarom vaak in het
achterhuis, net als bij de rijkere huizen de meest representatieve ruimte, het ‘sael’.88 Zo suggereert de inventaris van de weduwe van stoffenkoopman Johan
Brants in 1640 althans een logische sequentie van
kamers die vanaf de straat als volgt loopt: [winkel],
‘camer achter de winckel’, ‘keucken’ en ‘saell’.89 Bij
ambachtslieden die de productie van hun goederen
niet konden combineren met winkelruimte aan de
straatzijde, werd het achterhuis als werkruimte of opslagruimte gebruikt. In deze huizen waren wonen en
werken waarschijnlijk nauwelijks gescheiden. Zo had
bakker Lambert Oostinck zijn bakkerij waarschijnlijk in zijn achterhuis; daar bewaarde hij althans zijn
bakkersgereedschap.90 Een Groninger pottenbakker
gebruikte in 1650 zijn achterhuis als opslagplaats
voor een voorraad tegels.91
Voorhuis
Aan de straatzijde was het inkomstvertrek, het zogenoemde voorhuis gesitueerd. Dit voorhuis bevond
zich bij de grote dwarshuizen waarschijnlijk meestal
in het midden van de hoofbeuk en verleende toegang
tot de ruimten onder de afhang of in de achterbeuk
en de beide vertrekken aan weerszijden van het voorhuis (afb. 15,16). Bij de smallere en diepe Groninger
huizen besloeg het voorhuis de hele breedte van de
gevel, zoals bij bouwhistorisch onderzoek vaak kon
worden vastgesteld. Boedelinventarissen laten zien
dat het voorhuis vaak als winkel werd gebruikt.92 In
de meeste Groninger huizen zal men letterlijk met
de deur in huis gevallen zijn. Een gang die van voordeur naar achtergevel liep, kende men in de eerste
helft van de zeventiende eeuw in de Groninger huizenbouw waarschijnlijk nog niet. Er liep alleen vaak
een gang naast de kamer(s) àchter het voorhuis in
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de richting van de tuin of het achterterrein.93 In het
voorhuis was dikwijls ook een ‘portaal’ te vinden.
Het is niet duidelijk of deze portalen opgevat moeten
worden als een achter de voordeur getimmerd tochtportaal – het voorhuis stond immers rechtstreeks met
‘buiten’ in verbinding- of dat het ging om omtimmerde doorgangen tussen het voorhuis en de achterliggende ruimten zoals de gang en de trap. Voor dit
laatste pleit het gegeven dat de hoofdtrap in de borg
Nienoord bij Leek – die in opzet veel weg had van
een stadswoning – volgens de kostenspeciﬁcatie uit
1608 ‘int portall’ kwam te staan.94 De vermelding in
de stadsrekeningen van 1615 van een levering van
een ‘portall’ door de de weduwe van kistenmaker
Johan Ellens voor het huis van professor Ubbo Emmius, helpt ons niet veel verder.95
De welgestelde burgerij die geen nering aan huis
dreef, richtte het voorhuis vaak in als representatieve
ontvangstruimte. Daarin onderscheidt de stad Groningen zich van de Hollandse steden, waar het voorhuis deze functie doorgaans niet had. In de Groninger voorhuizen was, in tegenstelling tot in Holland,
dan ook meestal een stookplaats te vinden. Het hoeft
niet te verbazen dat een luxe-object als het ‘uirwerck’,
dat in deze tijd de vorm van een stoel- of lantaarnklok had, vrijwel altijd in het voorhuis te vinden was,
als we tenminste af mogen gaan op de schaarse vermeldingen in inventarissen uit het tweede kwart van
de zeventiende eeuw.96
Er zijn goede voorbeelden te geven van representatief ingerichte Groninger voorhuizen in de eerste
helft van de zeventiende eeuw. In het voorhuis van
Wilhelm Lubberts stonden bijvoorbeeld in 1639 onder andere twee grote beelden en een clavecimbel en
hingen aan de muren een klok, zeven schilderijen en
een vergulde spiegel, terwijl aan het plafond een geelkoperen kroonluchter hing. 97 Het voorhuis was hiermee de deftigste kamer van zijn huis. Dat gold ook
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voor het fraai ingerichte voorhuis van Oetze Jelles,
waar in 1640 ondermeer dertien schilderijen en een
‘swarte’ spiegel hingen, vier kandelaars stonden en
bezoek op een eiken bank of één van de vijf stoelen
plaats kon nemen. 98 In dit voorhuis waren bovendien
maar liefst drie, wellicht fraai gestoffeerde bedsteden
te vinden. Het voorhuis van Johan Cornelis Draeck
maakte volgens de boedelstaat van 1642 de indruk
van een echte kunstkamer, waar in totaal 29 prenten
en schilderijen hingen. 99 Op de vier (zit-)banken en de
drie stoelen zullen de gasten van Draeck, misschien de
collectie van hun gastheer bewonderend, plaats hebben genomen. Dat er in dit voorhuis daarnaast nog
plaats was voor twee tafels en twee kasten, zegt iets
over de afmetingen van het vertrek. Het statige karakter dat het voorhuis kon aannemen was misschien de
reden voor het gebruik van de term ‘voorsael’ bij een
huis bij de Oude Ebbingepoort, aan de Oude Ebbingestraat in 1645.100 Een andere ‘sael’ wordt in deze inventaris niet genoemd. In het genoemde vertrek stonden maar liefst dertien stoelen, bekleed met een bonte
stof. De achtkantige spiegel en de elf schilderijen van
voornamelijk landschappen waren alle voorzien van
dure ebbenhouten lijsten.
Door zijn afmetingen leende het voorhuis zich
voor de plaatsing van licht geconstrueerde houten
wandjes waarmee kleine zijkamertjes tegen de binnenzijde van de voorgevel konden worden gevormd.
In Groninger inventarissen worden deze kleine vertrekjes in het voorhuis al vroeg genoemd. In Holland werden deze vetrekjes vaak als studeervertrek
of rekenkamer en kantoor, ‘comptoir’, gebruikt en
daarom ook met die naam werden aangeduid. Een
rekenkamertje was vooral praktisch als het voorhuis
als winkelruimte werd benut.101 In Groningen komt
de term ‘comptoir’ in de eerste helft van de zeventiende eeuw nog niet in de boedelstaten voor en een
inrichting die correspondeert met de functie van

studeervertrek of rekenkamertje komen we evenmin
tegen. Het ‘comptoir’ werd in Groningen eenvoudigweg ‘voorkamertje’ genoemd.102 Dit voorkamertje werd mogelijk op dezelfde manier gebruikt als de
comfortabele woonkamertjes die in Emden al vroeg
van het voorhuis werden afgescheiden en daar ‘Dörnse’ werden genoemd.103 In deze kamertjes waren vaak
slaapgelegenheden ondergebracht.104 Ook in Groningen was dat soms het geval. In het huis van olderman Jan Westerwolt was in 1639 een voorkamertje
met slaapgelegenheid te vinden.105 De weduwe van
Gerreit Tonnis had in haar huis eveneens de beschikking over een voorkamertje dat met vijf kleine schilderijtjes, vier stoelen én twee vaste bedsteden in alle
opzichten comfortabel was ingericht.106
Ook ‘hangkamertiens’ worden in Groninger
inventarissen veelvuldig in of in de nabijheid van
het voorhuis genoemd.107 Een hangkamer was een
laag vertrek dat als het ware aan de balkenzoldering
‘hing’. Dergelijke kamertjes worden ook wel ‘insteek’
genoemd omdat de balklaag in de muren is ingestoken. In Groningen werden hangkamers waarschijnlijk net als elders in Nederland en in Emden soms
bóven het kleine zijkamertje aangebracht. In 1615 leverde de weduwe van kistenmaker Johan Ellens voor
het huis van professor Ubbo Emmius onder andere
‘een hangelkamer’.108 De stad betaalde haar hiervoor
het vrij bescheiden bedrag van 70 caroli gulden en 10
stuivers, waarvoor ook nog twee bedsteden, een kast,
een portaal en een schrijfmeubel werden geleverd.
Over het gebruik van deze hangkamertjes zeggen de
bewaard gebleven boedelinventarissen weinig. In een
huis in de Oude Ebbingestraat kon het kamertje als
woonvertrekje worden gebruikt. Er stonden in 1649
een eiken kist, een bank, een klaptafeltje en er hingen
zeven ‘schilderijen’.109 In andere gevallen diende het
hangkamertje duidelijk als opslagruimte of waskamer, zoals in het huis van Johan Bastiaens in de He1600-1650
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restraat in 1649. Volgens de inventaris was hier alleen vuil linnen te vinden.110 Er bleven in Groningen
geen herkenbare hangkamers bewaard: deze ruimten
konden later gemakkelijk worden weggebroken zonder dat er iets tastbaars van achterbleef.
Binnenkamer en keuken
Direct achter het voorhuis lag in de Hollandse huizen
vaak een vertrek dat in de literatuur ‘binnenkamer’
wordt genoemd, de opvolger van de Middeleeuwse
binnenhaard.111 Dit vertrek was door een geringere
hoogte goed te verwarmen en diende in de regel als
dagelijkse woonkamer. Goede voorbeelden van een
binnenkamer met daarboven een insteekvertrek zijn
in de stad Groningen nog te vinden in de huizen
Turftorenstraat 26 en Vismarkt 46.
Een opkamer achter het voorhuis was evenmin
ongewoon. Hier kan weer een parallel getrokken
worden met Emden waar achter het voorhuis vaak
een verdiepte ‘kellerköken’ met daarboven de ‘upkammer’ lag. De ‘upkammer’ gold als representatieve
ruimte van het huis.112 In Groninger boedels worden
de opkamers vaak net als in Holland (Amsterdam
uitgezonderd) met de term ‘kelderkamer’ aangeduid,
naar de kelder waarboven dit vertrek lag.113 In Oude
Boteringestraat 5 is vermoedelijk een restant van
een dergelijke opkamer met onderkeldering meteen
achter het voormalige voorhuis bewaard gebleven.114
Ook het huis Turftorenstraat 28 kent op de begane
grond een voorhuis met daarachter een opkamer.
Dat in beide huizen in de zeer lage kelder net als in
Emder huizen de ‘Kellerköken’ was ondergebracht,
is niet waarschijnlijk. In de grote dwarshuizen van
de nieuwe uitleg bevond zich in ieder geval vaak één
onderkelderde opkamer onder een afhang tegen de
achtergevel. 115
Soms deed de inrichting van de Groninger opka1600- 1 6 5 0

mers sterk aan de deftige Emder ‘Upkammers’ denken. De achter het voorhuis gelegen opkamer van
Johan Brants bijvoorbeeld was volgens de inventaris
van zijn goederen in 1640 duidelijk de mooiste kamer van het huis. 116 Er waren hier dertien ‘prenten
ofte schilderijen’ te vinden, er stond een albasten
beeld en er bevonden zich zes stoelen met kussens.
In de meeste gevallen zijn de opkamers in Groningen
echter relatief eenvoudig ingericht. Peter Fockens,
die in een huis met de aardige naam ‘In den oliphant’
aan de Boteringestraat woonde, had in zijn opkamer
alleen een stoel met een ‘oudt taeffeltien’ staan.117
De kook-keuken was al voor het begin van de zeventiende eeuw in de grote diepe huizen steeds meer
naar achteren verschoven en verdween daarmee van
de plaats van de binnenhaard.118 In de grote dwarshuizen was in de meeste gevallen de keuken waarschijnlijk onder de afhang aan de achterzijde gesitueerd (afb. 15, 16). Het is mogelijk dat de keuken in
sommige gevallen in een separaat bouwdeel was ondergebracht, zoals bij het huis Ossenmarkt 5 en een
huis aan de Spilsluizen in Groningen aangenomen
kan worden. In het laatste geval was de keuken in
het begin van de twintigste eeuw nog in een separaat,
waarschijnlijk zeventiende-eeuws bouwdeel ondergebracht, dat via een gang met het brede hoofdhuis
in verbinding stond.119 De veelvuldig in Groninger
inventarissen genoemde achterkeuken verwijst waarschijnlijk naar een dergelijke afzonderlijk bouwdeel
met stookplaats. Mogelijk werd de achterkeuken in
de zomer ook wel als kookkeuken gebruikt, als men
geen behoefte aan extra warmte in huis en nog minder
aan kooklucht had. In een inventaris uit 1649 wordt
behalve de gewone kook-keuken in het huis namelijk
ook een ‘sommer keuckentjen’ genoemd.120
Het zicht op de plaats van de keuken is niet altijd
even helder omdat lang niet alle vertrekken die in
boedelinventarissen met ‘keuken’ worden aangeduid
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daadwerkelijk een kookfunctie bezaten.121 Bij het
woord keuken moet in het vroeg-zeventiende-eeuwse
Groningen, net als in andere gewesten, dan ook vooral gedacht worden aan een ‘daagse’ woonruimte met
stookplaats. Dat er niet in alle keukens werd gekookt,
bewijst bijvoorbeeld de inventaris van de ‘duistere
keucken’ in het huis van Johan Bastiaens in de Herestraat; hier was in 1649 alleen maar een bedstede te
vinden.122 Op het platteland werd het woonhuis van
een boerderij zelfs wel als geheel met ‘keuken’ aangeduid.123 In Ostfriesland was het gebruik om iedere
ruimte met een stookplaats ‘Kocken’ te noemen aan
het begin van de twintigste eeuw nog niet helemaal
verdwenen.124
Uit vrijwel alle Groninger boedelstaten spreekt
het karakter van de keuken als een woon- en slaapvertrek, vaak voorzien van huiselijke elementen als
schilderijen en prentjes, een verschijnsel dat we ook
van elders in Nederland kennen.125 Het woonkarakter van de keuken verklaart ook de vermelding uit
1639 van ‘een wecker, op d’maneren van een slaende
uijrwerck gemaeckt’ in de keuken van een brouwer
aan het Schuitendiep.126
Vrijwel alle keukens in de oudste Groninger Weeskamer-inventarissen bezaten een ‘huiselijke’ inrichting. Zo had de weduwe van Warmolt Bercius in haar
keuken rond 1621 tien schilderijen hangen.127 In de
keuken van Harmen Wessels en Willemtjen Willems
waren enkele jaren later vier tekeningetjes aan de
muur bevestigd.128 De keuken van Willem Lubberts
was zelfs een echte gezelschapsruimte. Er stonden in
1639 maar liefst negen stoelen en een slaapbank en
er bevond zich ook nog een bedstede.129 De weduwe
van luitenant Gerreit Thonnis had in 1639 eveneens
negen stoelen in de keuken staan, waarvan vier met
hun rode stoffen bekleding een chique indruk wekken.130 Aan de grote schoorsteenboezem hingen ook
nog eens twee messing armpjes voor kaarsen, beslist

geen onderdeel van een louter utilitaire inrichting.
Peter Fockens had in 1639 in zijn keuken onder
andere een vergulde spiegel hangen en een ‘groote
schilderije’.131 Ook uit de in het zelfde jaar opgemaakte inventaris van goederen van Claes Lijeerts
blijkt duidelijk dat de keuken niet in de eerste plaats
bedoeld was om te koken: daarop wijzen niet alleen
de twaalf schilderijen maar ook het ‘schoorsteenbriett’, een haardscherm bedoeld om de vuuropening
mee af te schermen.132 Huibert Verkerck bezat een
keuken waarin de kleuren van de stoffering volgens
een inventaris uit 1641 op elkaar waren afgestemd;
bedgordijnen en schoorsteenkleed waren in rode stof
uitgevoerd.133 Er hingen in dit vertrek ook nog eens
elf ingelijste schilderijen of prenten.
‘Sael’ en beste kamer
In deftige huizen had men niet alleen behoefte aan
woonvertrekken, maar ook aan ontvangstruimten.
In huizen van enige pretentie was in de regel dan
ook minstens één vertrek te vinden dat bedoeld was
als ontvangstvertrek. Deze ontvangstruimte wordt
in Groninger boedels ‘saal’ of ‘sael’ genoemd. De
in inventarissen van minder prestigieuze huizen genoemde ‘beste kamer’ lijkt het bescheidener equivalent van de zaal.134 ‘Sael’ en ‘beste kamer’ komen
in Groningen in de eerste helft van de zeventiende
eeuw in ieder geval niet naast elkaar in één inventaris
voor.135 De term ‘salett’, die in Holland voor een dergelijke grote ontvangstruimte eveneens gangbaar is,
was in Groningen niet gebruikelijk. Alleen in de documenten die betrekking hebben op het stadhouderlijk logement aan het Martinkerkhof komen we in de
zeventiende eeuw ‘saletten’ tegen.136 In een particuliere Groninger boedelinventaris komt het woord pas
voor de eerste keer in 1650 voor bij een zeer deftig
woonhuis aan de Vismarkt, dat bewoond werd door
1600-1650
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Abel Lewe, een Ommelander edelman.137
De zaal was niet altijd het rijkst ingerichte vertrek
van het huis. In verscheidene Groninger inventarissen is het voorhuis zelfs duidelijk rijker ingericht dan
de zaal.138 De ontvangstfunctie stond bij de inrichting
van de zaal voorop, iets waar het aan de straat gelegen
voorhuis minder geschikt voor was. Dit komt duidelijk naar voren in de inventaris van goederen van de
weduwe van Johan Brants, die in 1640 in haar zaal
drie banken met ‘leenen’ (leuningen) en drie stoelen
met kussens had staan.139
De zaal bevond zich in de smalle en diepe huizen vaak op de begane grond, aan de achterzijde van
het huis. In de inventaris uit 1642 van goederen van
Johan Cornelis Draeck wordt dit vertrek het ‘groote
achtersael’ genoemd.140 De zaal in het achterhuis van
het in 1945 uitgebrande en naderhand gesloopte
huis Oude Ebbingestraat 40 was waarschijnlijk een
voorbeeld van een dergelijke zaal; de balkenzoldering
van deze ruimte wees op een ontstaan in de vroege
zeventiende eeuw.141 We komen de zaal in Groninger inventarissen echter ook op andere plaatsen dan
de tuinzijde tegen. In een huis achter het A-kerkhof
bijvoorbeeld was in 1643 een ruimte te vinden die als
‘Sijt saell’ werd aangeduid.142 In de grote dwarshuizen in de nieuwe uitleg was de zaal strikt gesproken
eveneens een zij-zaal: dit vertrek was aan een zijde
van het voorhuis gesitueerd en lag dus aan de straatkant (afb. 15, 16).
Enkele Groninger boedelstaten geven fraaie voorbeelden van de inrichting van een zaal. Anna van
Coeverden, weduwe Hondebeeke, bezat in haar huis
aan de Herestraat een ‘sael’ waarin aan de muren een
vergulde spiegel en zeven schilderijen hingen.143 Er
stonden drie albasten beeldjes, zes ‘roode’ stoelen en
aan het plafond hing een messing kroonluchter. Een
weelderige inrichting kende ook de zaal van Nicolaes
Duiff in de Ebbingestraat, die we kennen dankzij een
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in maart 1650 opgestelde inventaris.144 De opmerkelijkste stukken uit de inrichting waren de 56 stuks
porselein, opgesteld in een eiken ‘glaesen kaste’, een
ebbenhouten spiegel, een clavecimbel, een eiken uittrektafel met een tafelkleed van tapisserie, drie met
groene stof beklede stoelen en twee rode gordijnen
voor de bedstede, uitgevoerd in changeant. Het ‘Salett’ van Abel Lewe aan de Vismarkt was in 1650
eveneens voorzien van porselein op de schoorsteenmantels en de kasten.145 Bovendien hing er een grote
kroon, die samen met de messing armpjes aan de
schoorsteenlijst voor de verlichting van het vertrek
zorgde. De zaal in het grote dwarshuis van Rembt
Rengers aan de Ossenmarkt moet in de jaren dertig van de zeventiende eeuw een vergelijkbare indruk
hebben gemaakt.146 Aan de wanden hing goudleer,
aan het plafond was een ‘groote messchen croone’
opgehangen en er stonden onder andere ‘twee gelijcke wagenschotten banken’. De in het ‘sael’ aanwezige bedstede had gordijnen van geel en zwart armozijn. De muren van de zaal in het Ewsumhuis aan de
Oude Kijk in’t Jatstraat waren behangen met zeven
tapijten, de rest van de stoffering was overwegend
groen, behalve het kleed dat over het buffet lag.147
In het bescheidener burgerhuis vervulde zoals gezegd de ‘beste kamer’ de functie van zaal. De beste
kamer van Aeltjen Oosterwijcks in de Oude Ebbingestraat was representatief ingericht en bevatte onder
andere zes schilderijen, drie messing kandelaars en
zes beelden van hertjes en leeuwtjes.148 Eltye Jansen
had in haar beste kamer in 1650 eveneens beeldjes
staan – twee honden en een papegaai – en aan de
wanden hingen veertien schilderijen. 149 In een klein
eiken kastje had ze bovendien voor de pronk ‘poppengoedt’ opgesteld. Harmen Wessels en Willemtjen
Willems hadden in hun huis een rijk ingerichte ‘Camer’, die vergelijkbaar zal zijn geweest met de zaal in
de grote adellijke woningen.150 In deze kamer stond
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een geelkoperen staande kandelaar, hingen een vergulde spiegel en schilderijen in vergulde lijsten, stonden verschillende beeldjes en plaquettes van albast en
stonden op de eiken kast een ‘peert’ en twee ‘bloempotijens’. In een andere beste kamer was een ‘saaien’
schoorsteenval te vinden, een vijzel, een slaapbank,
een schilderij en een spiegel.151 Aan het hier aanwezige bedbeschot waren de beddepan en twee ‘tafferijeltijens’ bevestigd. Verder stonden er nog stoelen en
banken waarop kussens lagen.
Bovenzalen
Een opvallende categorie vertrekken die in Groninger inventarissen worden genoemd, wordt gevormd
door de zogenoemde bovenzalen. Een zaal op de
tweede woonlaag wijst op een bewoningswijze waarbij niet alleen de begane grond voor representatieve
vertrekken was bestemd, maar ook de verdieping.
In andere steden in Nederland kwam dit eveneens
voor.152 Bovenzalen waren op de verdieping gelegen
representatieve ruimten, waarvan niet in alle gevallen
duidelijk is of ze als ‘gewone’ zaal dienden of meer
het karakter van een familie-ruimte hadden. Dat
verhinderde niet dat ze fraai afgewerkt en ingericht
konden zijn. De onlangs teruggevonden geschilderde
decoratie op muren en balken van de boven-voorkamer in Poelestraat 30 wijst op zo’n representatieve
zaal-achtige ruimte op de verdieping.153 De woning
van burgemeester Abel Coenders van Helpen in de
Oude Boteringestraat in Groningen (vanaf 1754 in
gebruik als gerechtsgebouw) kende eveneens een grote en in oorsprong fraai versierde bovenzaal die op de
eerste verdieping de hele breedte van het hoofdhuis
besloeg. De zoldering van dit vertrek herinnert nog
aan de periode dat Coenders het huis bewoonde door
de bewaard gebleven zeventiende-eeuwse schilderingen (afb. 33, pagina 291).

Frederick baron van Schwartzenberg thoe Hohenlansberg bewoonde voor zijn dood in 1640 een
huis in de stad waarin volgens de inventaris van zijn
goederen een bovenzaal te vinden was.154 Deze zaal
was behangen met zeven tapijten, er stonden onder andere zes met rood ﬂuweel beklede stoelen, zes
‘bonte’ Spaanse stoelen en een tafel. Het ‘boven saell’
van Roeleffjen Reijmers in de Guldenstraat was van
blauwe en witte stoffering voorzien en gold duidelijk,
met een ebbenhouten spiegel, als de mooiste ruimte
van het huis.155 Het ‘bovensael’ van Abel Lewe tenslotte droeg in 1650 meer het karakter van een staatsieslaapkamer; er stond een eikenhouten ledikant
met een geel gestoffeerd ‘gehemelt’ en armozijnen
gordijnen.156
De trap
Zoals al eerder aangegeven kenden veel huizen in de
stad Groningen in de eerste helft van de zeventiende
eeuw nog geen volledige verdieping. Boven de begane grond bevond zich de ‘beune’ of zolderverdieping,
die vooral een bergplaats voor voedsel, turf en hout
en ‘rommelarije’, allerhande overbodig of versleten
huisraad was. Olderman Jan Westerwolt had in 1639
‘torff ’, ‘holt’ en ‘vleestinnen’ op zolder liggen.157 In
enkele gevallen wordt een ‘kliersolder’ genoemd.158
Trappen speelden in het Groninger interieur in deze
periode vooral een functionele rol. Ze dienden om
van de ene verdieping naar de andere te komen, en
waren daarnaast vooral te vinden bij opgangen naar
de onderkelderde opkamers of bij andere niveauverschillen. In het huis Herestraat 40 bleef een waarschijnlijk zeventiende-eeuws keldertrapje bewaard.159
In een eenlaags huis had men slechts een verwijderbare trapleer of ladder nodig om op zolder te komen.
In huizen waarin wél sprake was van een volledige verdieping, waarop bijvoorbeeld een bovenzaal,
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17. J.H. Kiewiet de Jonge, Trap in het Bontehuis aan de Vismarkt
in Groningen, olieverf op doek, huidige verblijfplaats
onbekend, foto collectie Stichting Provinciale Groninger
Oudheidkundige Commissie.

was de spil- of wenteltrap gebruikelijk. Het was een
praktisch element dat door de toepassing van een
spil, waaromheen de trapopgang ‘slingerde’, weinig ruimte innam (afb. 14, 17, 18). Wenteltrappen
mochten in de stad Groningen tot 1615 door zowel
kistenmakers als timmerlieden vervaardigd worden,
daarna behoorden wenteltrappen uitsluitend tot de
competentie van het timmerliedengilde.160 De nieuwe meesterproef van de timmerlieden uit 1643 bestond dan ook niet voor niets onder andere uit het
‘ordonneren ende teycken’ van een wenteltrap.161 In
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18. Spiltrap in de borg Rusthoven bij Wirdum, zeventiende
eeuw, foto Johan de Haan.

de stadsrekeningen wordt bij de bouw/renovatie van
woningen voor ‘stadsdienaars’ (ambtenaren) een paar
keer de leverantie van een wenteltrap genoemd. In
1602 leverde kistenmaker Johan Ellens bijvoorbeeld
aan de stad voor het nieuwe huis ‘Gartema heerdt’ in
Zuidbroek onder andere een ‘windeltrappe’, die was
uitgevoerd in het dure wagenschot.162 In 1640 leverde
timmerman Arent Jansen volgens de stadsrekeningen
een ‘windeltrappe’ van vurenhout voor het stadsmagazijn ‘om de boven boenen toe kunnen gebruicken’,
dus om de zolder toegankelijk te maken.163 Andere
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traptypen kwamen in Groningen waarschijnlijk nauwelijks voor. In de speciﬁcatie van materiaalkosten
ten behoeve van de verbouwing van de Nienoord
in 1608 wordt verwezen naar ‘trappalussers’ voor
de nieuwe trap. Trapbalusters komen in de regel bij
een gewone spiltrap niet voor. Het is mogelijk dat de
trap in de Nienoord, een breed gebouw waarin meer
ruimte was dan in de smalle stadshuizen, gedeeltelijk
vrij in de ruimte stond, waardoor aandacht voor de
afwerking van de balusters nodig was.164 Voorbeelden van dergelijke monumentale trappen uit de zeventiende eeuw zijn in stad en provincie Groningen
echter niet bewaard gebleven.
De spiltrap bevond zich in de diepe stadshuizen
in de regel op de grens van voorhuis en middelkamer,
soms ook iets verder naar achteren op de grens van
hoofd- en achterhuis (afb. 14). Door deze praktische
plaatsing kon de spiltrap de verschillende niveau’s
van hoofd- en achterhuis, van voorhuis en hangkamer met elkaar verbinden.165 Dit is bijvoorbeeld aantoonbaar in het huis Pelsterstraat 19: de oorspronkelijke trap was daar te vinden op de grens van voor- en
achterhuis.166 In Turftorenstraat 28 bleef de spiltrap
op zijn oorspronkelijke plaats bewaard; meteen achter het voorhuis, ingestoken in de opkamer, waar de
houten ombouw van de trap gedeeltelijk in een latere
bedstedewand is weggewerkt.
De spiltrap kon eveneens in een afzonderlijk bouwelement worden ondergebracht, aan de buitenzijde
vaak als een toren herkenbaar. Dergelijke traptorens
kwamen vrij veel voor in de Groninger borgenbouw.
Als ze tegen de voorgevel werden geplaatst, konden
deze traptorens een belangrijke rol in de architectuur
spelen. In de stad Groningen lijken traptorens spaarzaam te zijn toegepast en vooral bij de nieuwe huizen
in de stadsuitbreiding voor te komen. Ossenmarkt 6
bijvoorbeeld was mogelijk aan de achterzijde voorzien van een traptorentje, en ook bij het huis Guyot-

plein 3 kan zo’n trap worden vermoed (afb. 16). Een
dichtgezette toegang in de oude zuid- en buitenmuur
op de eerste verdieping wijst hierop. Op de kaart van
Haubois is verder aan de Schoolholm een huis met
een torentje te zien, terwijl het Ewsumhuis aan de
Oude Kijk in’t Jatstraat ook een traptoren bezat. Op
een vroeg negentiende-eeuwse plattegrond van het
gebouw is deze te zien.167 Een bijzondere plaatsing
kende de spiltrap van het Ommelander huis, die was
ondergebracht in een (nog bestaande) traptoren naast
de hoofdgevel. Dit lijkt een uitzonderlijke plaats,
maar ook bij een huis aan de Ossenmarkt, gebouwd
voor jonker Ernst Zum rond 1625, was sprake van
een traptoren tegen de zijgevel. In een koopcontract
uit ca. 1637 wordt namelijk bepaald dat de verkopers
een grote kast uit de zaal mogen halen door een gat
te hakken in de westelijke zijgevel, àchter de traptoren.168 Deze toren is met enige moeite op de kaart
van Haubois te zien.
Een wenteltrap kon op onderdelen fraai worden
afgewerkt. Van de spil van de wenteltrap in het oude
Ommelander huis in de Schoolstraat is bekend dat
deze met cannelures was versierd.169 De trap dateerde
waarschijnlijk uit de vroege zeventiende eeuw, toen
het pand voor de Ommelander regering verbouwd
werd tot representatieve vergaderruimte en er vertrekken voor administratie in werden ondergebracht.
In een huis aan de Zwanestraat bleef een gedraaide
wenteltrapspil bewaard als vloerplank.170
In de vorm van de treden kon eveneens naar
een bepaald effect worden gestreefd. Een laat-zestiende-eeuwse spiltrap uit het huis Schoolholm 19
in Groningen, nu in een huis in Delft geplaatst, bezit bijvoorbeeld treden die aan de voorzijde van een
proﬁlering zijn voorzien en in de Menkemaborg in
Uithuizen bleef een zeventiende-eeuwse spiltrap bewaard waarbij de traptreden bij de oplegging in de
spil een halfronde uitsparing kennen, waarmee de
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trede als het ware iets werd teruggelegd.171 Door deze
uithollingen konden de treden aan de zijde van de
trappaal zo breed mogelijk worden gemaakt, wat de
beloopbaarheid vergrootte. Een vermoedelijk hergebruikte zeventiende-eeuwse spiltrap in de borg Rusthoven bij Wirdum bezit treden met vergelijkbare
‘oortjesproﬁleringen’.172 Deze trap is ook voorzien
van decoratieve uitsparingen in de stootborden die
de kastruimte onder de trap van lucht en een beetje
licht voorzien (afb. 18).173 Het traphek en de balustrade die deze trap sieren, zijn mogelijk eveneens
nog zeventiende-eeuws.
4.3.2 Huizen op het platteland, boerderijen
en borgen
Dorpsbebouwing
Het is niet eenvoudig om een beeld te krijgen van de
huizen die in de eerste helft van de zeventiende eeuw
op het platteland stonden. Betrouwbaar beeldmateriaal bestaat nauwelijks. Verondersteld kan worden
dat ook in de dorpen de combinatie van eenlaags
dwarshuizen en langshuizen het beeld bepaalde, zoals
een kaart van het dorp Bedum uit 1661 toont.174 De
huizen waren hier echter minder hoog dan in de stad
en er was een grotere afwisseling van top- en dwarsgevels. Ook zal de plaatsing van de huizen wat vrijer
zijn geweest. In het dorpje Zandeweer is nog een
beetje zichtbaar hoe dat er in de zeventiende eeuw
uit gezien moet hebben, ook al gaat het hierbij om
overwegend laat-achttiende-eeuwse bebouwing.175
De belangrijkste gegevens over huizenbouw op
het Groninger platteland hebben we te danken aan
de beslissing van de Staten-Generaal in 1628 om van
alle huizen in Stad en Lande een achtste van de huurwaarde als belasting te heffen.176 Met de opbrengsten
zou de provincie ondermeer de quote aan de genera1600- 1 6 5 0

liteit kunnen voldoen. Van de uitvoering kwam uiteindelijk niets terecht omdat de Stad en de Ommelanden elkaar ervan beschuldigden de huizen van de
eigen inwoners te laag te taxeren. Toch is er wel een
begin gemaakt met de schattingen. De schriftelijke
vastlegging van taxaties en huurwaarde van huizen
in onder andere het Westerkwartier en de dorpen
Harsens, Adorp en Sauwerd, aangelegd van 1628
tot 1631 bleef bewaard.177 In deze lijsten worden
de huizen globaal omschreven. Zo wordt het aantal
ruimten waaruit het huis bestaat genoemd, wordt de
lengte van de ruimten genoteerd en geeft men aan
of er een schuur bij het huis stond en hoe groot het
grondbezit was dat bij het huis hoorde.
Over de verhouding tussen steen- en houtbouw
zeggen de belastingkohieren weinig. Men maakte
geen onderscheid tussen stenen en houten huizen,
dus echt opmerkelijk kan steenbouw in de eerste
helft van de zeventiende eeuw op het platteland niet
zijn geweest. We mogen veronderstellen dat er zowel
houten als stenen huizen voorkwamen. Nog bij de
grote overstroming van 1686 stonden er volgens de
meldingen houten huizen in Ommelander dorpen.
De meeste huizen waren omgeven door een tuin,
die in de belastingkohieren ‘hoff ’ of ‘cooltuine’ werd
genoemd.178 Deze ligging betekende dat de plattegrond van het huis zich vrijer kon ontwikkelen dan
in de stad. Zo hoefde bijvoorbeeld de hoofdingang
niet in de voorgevel te worden aangebracht en was
er ruimte voor de plaatsing van de schoorsteen tegen de binnenzijde van de voorgevel, die dikwijls als
topgevel was opgetrokken. Dergelijke gevelschouwen
kwamen in de stad nauwelijks voor; daar werd de
voorgevel gebruikt als plaats voor de entree en voor
vensters die dienden om een maximum aan licht binnen te laten. Meer dan twee woonvertrekken waren
volgens de kohieren in de woonhuizen in de dorpen
vrijwel niet te vinden.
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In de belastingkohieren wordt het woonvertrek
aangeduid als ‘binnenhuis’ als er een aangebouwde
schuur of ‘achterhuis’ bij het huis te vinden is en als
‘binnenkamer’ als er geen schuurgedeelte is. Niet alleen boerderijen bezaten een schuur. Veel van de in
de belastingkohieren genoemde woonhuizen hadden
een kleine schuur, waarin plaats was voor kleinvee
zoals geiten en kippen en waarin de levensmiddelenvoorraad kon worden opgeslagen. Soms worden ook
keukens genoemd, maar altijd in combinatie met de
term binnenhuis of binnenkamer.
De lengte van de woonhuizen en de bijbehorende
schuren wordt in de kohieren aangegeven aan de hand
van ‘vakken’ of ‘gebinten’, waarmee de afstand tussen
twee balken wordt bedoeld: in de regel was dat 1,5
tot 2 meter. Het binnenhuis of de binnenkamer was
volgens deze opgaven vrijwel nooit langer dan drie
vakken of gebinten, de keuken was zelfs in de regel
maar één vak lang. Natuurlijk waren in elk dorp wel
uitzonderingen te vinden: Wyrt Clasen bewoonde
in 1628 een huis in Noordhorn met een binnenhuis
van vier vakken lang. Uit de beschrijving van dit huis
is goed af te lezen dat het om een bijzonder huis ging,
dat ‘dicke olde muiren’ had en zelfs voorzien was van
een ‘hanckamer’ over het binnenhuis.179

binnenhuis

keuken

schuur

Boerderijen
De meeste boerderijen die in de belastingkohieren
worden genoemd, moeten zogenoemde woonstalhuizen of langhuizen zijn geweest (afb. 19). Het
woonstalhuis was een combinatie van woning en
stalgedeelte. Het stalgedeelte was dikwijls lager dan
het woongedeelte, dat tussen twee stenen topgevels
lag. De woning lag in de kop, door een muur van
het smalle en lage stalgedeelte gescheiden. Boerderijen waarbij het woongedeelte nog niet van het stalgedeelte was gescheiden, kwamen in Stad en Lande

19. Schets van de indeling van een woonstalhuis in de zeventiende eeuw, tekening Johan de Haan, gebaseerd op: Havik
1988.
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in de zeventiende eeuw waarschijnlijk alleen nog in
Westerwolde voor, dat vanouds sterke banden met
de aangrenzende Duitse en Drents gebieden had,
waar dit type ‘losse hoes’ lang gebruikelijk bleef.
In de Ommelanden bepaalde het van buiten als
afzonderlijk bouwdeel herkenbare woon- of binnenhuis voor een belangrijk deel de aanblik van de grote
boerderijen. De grote ‘Friese’ schuren verschenen pas
in het tweede kwart van de zeventiende eeuw in het
Ommelander landschap om gestaag de oude, lage
Groninger schuur te vervangen.180
De beschrijvingen van de woonhuizen van de
boerderijen in de belastingkohieren onderscheiden
niet van die van de ‘gewone’ huizen. De boerenbehuizingen bestonden doorgaans eveneens uit een of
twee vertrekken met een zolderverdieping daarboven
en waren zelden onderkelderd.181 Alleen de lengte
van de schuur, ’achterhuis’ genoemd, de aanwezigheid van een ‘melkenkamer’, een losse schuur en de
omvang van de landerijen die bij de bewoner in gebruik waren, zijn aanwijzingen dat we met een boerderij te maken hebben. Het woongedeelte van de
boerderijen zal dan ook weinig verschild hebben met
dat van de gewone dorpsbebouwing: een langhuis
met zadeldak tussen topgevels en stookplaatsen tegen een of beide topgevels, afhankelijk van het aantal
vertrekken in het woongedeelte. Soms was er tegen
dit langhuis een kamer dwars uitgebouwd. Dit was
bijvoorbeeld het geval bij de grote boerderij van Jan
Jacops in Zuidhorn, die in 1628 het binnenhuis van
zijn boerderij beschreef als ‘lanck weesende […] vier
vaeken met een caemer an de sijdt vant bynnenhuys
ende kelderhol, met tyn vaeken achterhus, hebbende
twee schoorsteennen’.182 Net als in de stad lag ook bij
deze smalle boerenwoonhuizen een uitbreiding in de
diepte voor de hand. Alleen vond de uitbreiding hier
aan de voorzijde plaats, omdat aan de achterzijde de
aangebouwde schuur stond.
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Er bleven enkele ‘lange’ binnenhuizen of gedeelten daarvan uit de eerste helft van de zeventiende
eeuw in de provincie bewaard. De mooie kamer was
in deze ‘binnenhuizen’ in het gedeelte gesitueerd
dat het verste van de schuur verwijderd was en besloeg de gehele breedte van het huis (afb. 10, 40).
Hier en daar bewijzen restanten van het oorspronkelijke interieur dat deze kamers soms het predikaat
‘zaal’ meer dan verdienden. In de voorkamer van
de boerderij Ernstheem in de gemeente Winsum
bijvoorbeeld was door de trotse bouwheer op een
(later verplaatste) balk van de zoldering met bladgoud een tekst aangebracht waarin de verbouwing
van 1621 gememoreerd werd.183 In dat jaar moet
ook de bewaard gebleven vloer van groene en gele
tegels en de fraaie tegelplint zijn aangebracht (afb.
29). Aanwijzingen voor verbouwingen in de eerste
helft van de zeventiende eeuw geeft eveneens het
voorhuis van de plaats Melkema bij Huizinge. De
voorgevel van deze boerderij heeft dezelfde kenmerkende verdeling als de Kruisstee bij Usquert, die
op initiatief van Jan Rikkers en zijn vrouw Ailke
Luirts rond 1609 tot stand kwam of althans in dat
jaar grondig werd verbouwd.184 De schouw uit dat
jaar, de tegelvloer, de vensters en de balklagen ademen nog een vroeg-zeventiende-eeuwse sfeer (afb.
10). Ook van het afgebroken woongedeelte van
Kloosterwijtwerd nr. 6 bij Usquert is bekend dat
het in deze periode verbouwd is. De bewoners lieten in 1618 immers hun familiewapens op een balk
aanbrengen.185 Andere voorbeelden van restanten
van deftige voorkamers waren en zijn te vinden
in een afgebroken boerderij in Groot Maarslag en
een boerderij in Maarhuizen.186 De sporen van de
oorspronkelijke vensters, de stookplaats en de bedstedewand wijzen hier op een indeling die vergelijkbaar is met die van de Kruisstee in Usquert. In een
boerderij in Den Horn, oorspronkelijk uit 1618, is
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de pronkkamer bij de grote na-oorlogse restauratie
gereconstrueerd.
Als het binnenhuis meer dan één vertrek bevatte,
liep er in de meeste gevallen waarschijnlijk een gang
rechtstreeks van de schuur naar de pronkkamer. Op
deze gang kwamen de andere kamers van het binnenhuis uit. Een van deze vertrekken was in ieder
geval de keuken, waarvan de schouw in de regel geplaatst was tegen de stenen gevel die het binnenhuis
van de schuur scheidde. De grote zandstenen schouw
uit de keuken van een inmiddels verdwenen boerderij in Groot Maarslag laat zien dat de keuken qua
representatie niet hoefde onder te doen voor de beste
kamer of zaal.187
Naast de keuken kon er nog sprake zijn van een
andere ruimte in het lange voorhuis. Deze diende
in de warmere seizoenen mogelijk als voornaamste
woonvertrek van de boerenfamilie. Het is niet ondenkbaar dat deze ruimte zich bij veel kleine boerderijen niet in het eigenlijke binnenhuis bevond, maar
in het deel van de schuur dat tegen het binnenhuis
aan lag.
Huizen van het weemtype
In veel Ommelander dorpen stonden ‘wemen’, grote
stenen huizen van middeleeuwse oorsprong waarin
de plaatselijke predikant woonde.188 De meeste wemen zijn inmiddels afgebroken, maar voorbeelden
zijn nog te vinden in Eexta bij Scheemda, Warffum,
Westeremden (herbouwd in de twintigste eeuw),
Solwerd en Zuidhorn. Bij de weem hoorden van
oudsher de pastoorsgoederen: grond die de pastoor
(en in de zeventiende en achttiende eeuw de dominee) bewerkte of liet bewerken om in de noodzakelijke extra inkomsten te voorzien. Achter of bij de
weem waren ten behoeve van de agrarische activititeiten dan ook meestal een landbouwschuur en een

stal te vinden. De weem zelf was doorgaans een fors
stenen huis met in zijn meest imposante uitvoering
een volledige verdieping en een hoge kap tussen topgevels. De lange gevel van de weem is altijd als hoofdof voorgevel te beschouwen.
De indeling van de begane grond van de meeste
wemen is opvallend gelijkvormig. Deze bestond uit
twee ruimten: een zaal-achtige ruimte en een opkamer, die aanvankelijk niet door een gang van elkaar
waren gescheiden. In de eerste helft van de zeventiende eeuw bleef deze indeling in de meeste wemen
op hoofdlijnen gehandhaafd. De indeling van het
weemhuis is vergelijkbaar met de basisindeling van
bijvoorbeeld het Emder woonhuis zoals Mühlmann
dat afbeeldt en enkele landelijk gelegen zaalhuizen
en voorhuizen van zogenoemde ‘krüsselwarcken’ in
Ostfriesland.189 Wumkes beschrijft het ‘sael’ van de
weem in Westeremden in 1904 als ‘keuken’.190 Volgens hem was het een ‘kolossaal vertrek’, met rode,
ongeglazuurde plavuizen op de vloer, een brede
schouw, een regenbak en een houten wand met provisiekasten en bedsteden.
De weem in Warffum werd rond 1634 verbouwd
en daarbij werden enkele typerende wijzigingen
in de indeling aangebracht. Zo werd er een nieuw
portaal achter de voordeur die in de zaal uitkwam,
geplaatst.191 Mogelijk werd dit portaal niet veel later tot een soort van gang uitgebouwd, waardoor
er voortaan een gang tussen ‘sael’ en opkamer liep,
in de weem van Eexta vond in dezelfde periode een
soortgelijke ingreep plaats.192 Een andere ingrijpende
aanpassing in Warffum was de verlaging van de balklaag tussen begane grond en eerste verdieping, waardoor een complete bovenzaal ontstond. Deze zaalruimte op de eerste verdieping werd door een nieuwe
traptoren met de begane grond verbonden. In deze
traptoren werd een eikenhouten spiltrap geplaatst.
Over de aanpassingen die de aankleding van het in1600-1650
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20. Schets van de indeling van de begane grond van de borg Piloersema bij Den Ham, reconstructie situatie 1633, tekening Johan
de Haan.

21. Schets van de indeling
van de begane grond
van de borg Froma bij
Wirdum, reconstructie
situatie ca. 1633, reconstructie op basis van
Brouwer 1998, tekening Johan de Haan.
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terieur in 1634 onderging, is helaas niet veel bekend.
Een vloer van gele en groene plavuizen uit ca. 1500
werd in ieder geval door een nieuwe vervangen.193
De opzet van de weem was ook in de borgenbouw bekend. De borgen Piloersema bij Den Ham,
gebouwd in 1633, en de borg Froma bij Wirdum,
ingrijpend verbouwd in hetzelfde jaar, kregen een
traditionele weem-indeling: op de begane grond een
zaal en een opkamer (afb. 20, 21). Piloersema leek
het meest op de weem in Warffum; er zijn aanwijzingen dat Piloersema een bovenzaal bezat en een
traptoren kan evenmin worden uitgesloten. Deze
verbond in dat geval de zaal op de begane grond met
zijn tegenhanger op de eerste verdieping; een dichtgezette opening op de eerste verdieping lijkt hierop
te wijzen. Het is mogelijk dat Hillebrand Gruys
bij de verbouwing van de borg Froma een al bestaande indeling grotendeels handhaafde.194 De muur die
van de zaal een gang afscheidde, zal echter een onderdeel van de verbouwing uit 1633 zijn geweest: het
markeert met de al genoemde bouw van een gang in
de weem van Warffum een cruciale fase in de indeling van de vanouds gangloze huizen van het weemtype.
Borgen
De indeling van een Groninger borg in de eerste helft
van de zeventiende eeuw laat zich niet of slechts met
grote moeite in schema’s vatten. Bij verbouwingen
van borgen was men immers veel minder gebonden
aan kavelgrootte en perceelsgrenzen dan in de stad,
waardoor uitbreidingen een meer toevallig karakter
kregen en er vaker van ‘complexe’ huizen gesproken
kan worden . De kern van de borg was dikwijls nog
het middeleeuwse steenhuis, een van oorsprong eenvoudig torenbouwsel met een zadel- of schilddak,
of het rechthoekige stenen zaalhuis dat als type later

ontstaan was. Uit achttiende-eeuwse afbeeldingen
van de borgen in Farmsum, Leens en Uithuizen is
af te leiden dat men in de eerste helft van de zeventiende eeuw de voorkeur gaf aan een voor- of binnenplein, waaromheen de afzonderlijke bouwdelen
gegroepeerd werden.
Bij nieuwbouw bestonden er vanzelfsprekend
minder ruimtelijke restricties. Dat het architectonische ideaal in de zeventiende eeuw eenvoud en
symmetrie voorstond, liet de grote borg ScheltkemaNijenstein bij Zandeweer zien, die werd gebouwd
in opdracht van Edzard Jacob Clant en zijn tweede
vrouw Bouwina Coenders van Helpen in hetzelfde
jaar als het nieuwe, op de traditionele weem-opzet
gebaseerde huis Piloersema.195 Hoewel het uiterlijk
van Scheltkema-Nijenstein in hoofdopzet leek op
het weem-achtige zaalhuis Piloersema en de Weem
in Warffum, een langgerekt zaalhuis met traptoren
tegen de voorgevel, moet de indeling ervan heel anders zijn geweest. De begane grond bestond globaal
waarschijnlijk uit een gang waarop twee kamers uitkwamen en een bredere ruimte tegen de korte gevel.
Dit is althans de indeling die de andere borgen van
het Scheltkema-type vertoonden toen ze werden gesloopt. De borgen Ewsum bij Middelstum (1648) en
Hanckema bij Zuidhorn (ca. 1660) waren er voorbeelden van (afb. 22, 62).196 Of de eerste verdieping
van deze borgen ook tot het ‘formele circuit’ behoorde, is onduidelijk. In Ewsum lag in ieder geval de zaal
op de eerste verdieping.
In dit nieuwe borgentype kreeg de traptoren aan
de buitenzijde een prominente rol toebedeeld, zoals
afbeeldingen uit de zeventiende en de achttiende eeuw
laten zien. Ze bepaalden met hun bekroningen het
silhouet van de borg: de toren van Ewsum kreeg een
ui-bekroning, net als de torens van de borgen Luinga
in Bierum, Fraeylema in Slochteren en Hanckema
bij Zuidhorn.197 Opvallende constante in de vorm1600-1650
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22. Schets van de begane grond en de eerste verdieping van
de borg Ewsum bij Middelstum, schets door Ubel Wierda,
1899, foto collectie Stichting Groninger Oudheidkundige
Commissie.
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geving van enkele van deze torens was de plaatsing
van een achtkantige bovenbouw op een vierkante
onderbouw, waarbij de overgang tussen beide delen
bestond uit schuin aﬂopende muurdelen. Deze vorm
is buiten de provincie Groningen ook een enkele keer
in profane context te vinden, zoals in Huize Jutphaas
bij Utrecht, en komt eveneens terug in de kerktorens
van Wehe, Eenrum en Blokzijl (Overijssel).
Opvallend is de gelijkenis tussen de veronderstelde plattegronden van de borgen van het Scheltkematype en de bekende zeventiende-eeuwse indeling van
drie (eenlaags) langgerekte stenen boerderij-voorhuizen: de Kruisstee bij Usquert, Ernstheem in de
gemeente Winsum en Melkema bij Huizinge. Ook
de fraaie voorkamers van de Kruisstee en Ernstheem
liggen in de kop/het uiteinde van het langgerekte
voorhuis, en ook hier verleende een gang waarop een
of twee kamers uitkwamen, vanuit het achterhuis
toegang tot de grote voorkamer (of ‘sael’).
Er is weinig te zeggen over de inrichting van de
borgen in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Er
zijn maar enkele borg-inventarissen uit deze periode
bewaard gebleven en deze geven vaak maar summiere
informatie. De inventaris van de borg in Ten Post
bijvoorbeeld bevat maar een klein deel van de inventaris van de nagelaten goederen van Rembt Rengers
van Ten Post: van de kamers in zijn borg wordt alleen de ooster-voorzaal genoemd. 198 Hierin stond een
ledikant, hingen 27 schilderijen, een groot ‘tapeet’ en
twee kaarten en waren verspreid door de kamer verschillende objecten van porselein te vinden.
De inventaris van de borg Nienoord uit 1645
is veel uitgebreider.199 Hierin worden vele kamers
en kamertjes genoemd, waarvan de onderlinge samenhang niet meer is vast te stellen. Van de helder
opgezette driedeling waarvan in de speciﬁcatie van
verbouwingskosten uit 1608 nog sprake is, was in de
jaren veertig van de zeventiende eeuw in ieder geval
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weinig meer over. De inrichting van de borg moet
overweldigend zijn geweest. Er waren een bruine, een
groene en een rode kamer en een fraai ingerichte zaal,
die wandbekleding van blauw laken had en waarin
waarschijnlijk ook de afzonderlijk genoemde geelkoperen kroonluchter hing. Aan zitplaatsen was in
deze zaal geen gebrek; er stonden drie eikenhouten
banken en zestien Spaanse stoelen.
4.3.3

Toenemende differentiatie

Slaapruimten in alle vertrekken
Een opvallend verschijnsel in veel zeventiendeeeuwse boedelinventarissen is de aanwezigheid van
slaapplaatsen in nagenoeg alle vertrekken. Zelfs in de
meest representatieve ruimte van het huis, zoals de
zaal of de beste kamer, trof men bedsteden of een
ledikant aan. De situatie in Groningen verschilde
hiermee niet van de rest van Nederland.200 Tal van
voorbeelden van vermeldingen van slaapplaatsen in
Groninger woon- en ontvangstruimten zijn voor
de eerste helft van de zeventiende eeuw te geven. In
de ‘grote camer’ van schilder Jan Jansz. de Stomme
bijvoorbeeld was in 1649 een bedstede te vinden.201
Ook de luxueus ingerichte kamer van Harmen Wessels en Willemtjen Willems bevatte een bedstede.202
Zelfs het bed van Rembt Rengers bevond zich rond
1635 nog in de representatieve voorzaal van de Tuwingaborg in Ten Post.203 In de stadsresidentie van
deze Ommelander jonker was in de zeer deftige, met
goudleer behangen westelijke benedenzaal eveneens
een bedstede te vinden, vanzelfsprekend met gordijnen van dure stof bekleed.
Vanaf de jaren veertig van de zeventiende eeuw
lijkt een verandering op te treden. In de deftigste
huizen beginnen de bedsteden en ledikanten uit de
representatieve ruimten te verdwijnen, een fenomeen

dat ook voor Holland vastgesteld is.204 In het ‘groote
sael’ van de borg Nienoord en het Ewsumhuis in de
stad stonden in 1645 al geen ledikanten meer en waren ook geen andere slaapplaatsen te vinden.205 Jonker Abel Lewe had in 1650 zelfs al iets wat op een
heuse staatsieslaapkamer leek en op de begane grond
bovendien nog een ruimte die met de speciﬁeke term
‘slaepkamer’ werd aangeduid, een begrip dat op dat
moment in Nederland nog maar nauwelijks werd gebruikt.206 In de andere vertrekken van zijn huis waren
op de zijkamer van het ‘salett’ na, geen slaapplaatsen
meer te vinden. Ook in het huis van brouwer Luijten
Vriese waren in de jaren vijftig van de zeventiende
eeuw de bedsteden reeds allemaal in kamers op de
eerste verdieping te vinden en niet langer in de ruimten op de begane grond.207
Het verdwijnen van slaapplaatsen duidt op een
toenemende functiescheiding tussen de ruimten in
het stedelijke woonhuis. In het stadhouderlijk hof in
Groningen moet bij de door Groninger ambachtslieden in opdracht van de stadhouder uitgevoerde verbouwing in 1626 en 1627 zelfs min of meer een soort
op Franse leest geschoeid appartementsysteem ingevoerd zijn, waarin elke kamer een duidelijke functie
kende.208 De stadhouder had volgens een inventaris
de beschikking over een ‘voorcamer’, een slaepcamer,
een groot en een klein ‘cabinet’ en een ‘garderoobe’.209
De neef van de toenmalige stadhouder van Groningen, de Friese stadhouder Willem Frederik, had bij
zijn slaapkamer in hetzelfde gebouw ook de beschikking over een eigen kabinet en een eigen garderobe.
Vergelijkbaar was de ver doorgevoerde vorm van
differentiatie die zich laat aﬂezen uit de inventaris die
in 1645 werd opgemaakt van de enige jaren eerder
overleden Willem van Ewsum.210 Hierin worden alle
vertrekken op de Nienoord en in het Ewsumhuis in
de stad met name genoemd. Op het eerste gezicht
lijkt de borg te bestaan uit een min of meer toevallige
1600-1650
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ordening van vertrekken en vertrekjes. De inventarisant begint op de bovenverdieping en loopt dan naar
beneden: het eerste vertrek dat hij benoemt is de ‘jufferen caemer’, hij gaat dan, na een blik geworpen te
hebben op het ‘stofﬁen’ en de ‘cleyne caemer’ naar
de ‘voorcaemer’, en doet daarna het kleine bovenkamertje aan, en vervolgens het ‘meyers camertien’ en
de ‘matressen Caemer’. Daarna bezoekt hij achtereenvolgens de ‘roode caemer’, de ‘bruyne caemer’, de
‘gallerie’, de ‘buttelarie’, het ‘groote sael’, het ‘buiten
sael’, de ‘capiteins caemer’, het ‘backhuys’, de ‘groene
caemer’, ‘mijn heeren caemer’ en ‘mevrouwen caemer’, komt door de ‘mevrouwen achter caemer’, het
‘cabinet’, de ‘meide caemer’, het ‘voorkamertien’, het
‘voorhuys’ en tenslotte het ‘onder sael’. Het Ewsumhuis in de stad was kleiner, maar ook hier zal de inventarisant wel enkele dagen zoet zijn geweest. Van
dit huis worden in de inventaris acht vertrekken met
name genoemd, waarbij opvalt dat elke ‘woonkamer’
een eigen voorzaal of voorkamer bezat. In dit huis is
wel een rangorde in woonvertrekken aan te wijzen:
de opeenvolgende vermeldingen van de ‘mevrouwen
caemer’, de ‘mevrouwen achter caemer’ en het ‘cabinet’ doen een volgorde vermoeden die gemodelleerd
is naar het appartementsysteem. Ook de ‘antichambre’ die in het Ewsumhuis genoemd wordt, wijst op
kennis van het Franse model.
Het is niet ondenkbaar dat Willem van Ewsum
zich bij de inrichting van zijn huis en borg heeft laten
inspireren door Franse voorbeelden. Hij had enkele
jaren in Frankrijk doorgebracht en daar ongetwijfeld
kennis genomen van de nieuwste ontwikkelingen.
Ook uit andere elementen in de genoemde inventaris
is een Franse invloed af te lezen. Zo stond in het Ewsumhuis een ‘siège d’amour’, een beklede zitbank.
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4.4

DE

4.4.1

Vensters

VA S T E E L E M E N T E N

Vensteropeningen speelden en spelen een belangrijke rol in de architectuur. Niet voor niets vraagt de
in 1643 vastgestelde proef van het steenmetselaarsgilde om een tekening van een gevel ‘wel verdielt’ en
‘met behoirlicke deuren ende vensters’.211 Vensters
drukken ook een zwaar stempel op het interieur.
Vorm en grootte van de raamopeningen zijn immers
zeer bepalend voor de indruk die een ruimte maakt.
Bovendien dicteerden ze in een periode dat kunstmatige verlichting een luxe was, voor een belangrijk
deel het gebruik dat er van een kamer gemaakt kon
worden.
De gangbare venstertypen in het zeventiendeeeuwse Groningen waren het kruisvenster en het
halve kruis- of kloosterkozijn. Andere venstervormen
kwamen minder vaak voor. In 1630 werd kistenmaker Rijke Remmers betaald voor anderhalf kruisglasraam, een venster dat waarschijnlijk bestond uit
drie verticale glasvlakken en dat bedoeld was voor
het Groninger wijnhuis.212 Het kruisvenster bestond
doorgaans uit vier vakken, twee staande rechthoekige of vierkante vakken breed en twee vakken hoog,
terwijl het kloosterkozijn een vak breed was en twee
vakken hoog, dus precies de helft van een kruiskozijn
was.213 Door het bovenste vak viel het licht binnen,
terwijl de onderzijde door een luik, aangebracht aan
de buitenzijde, kon worden afgesloten.
De kozijnen konden zowel in steen als in hout
worden uitgevoerd. In het eerste geval waren ze vaak
organisch opgenomen in de gevelarchitectuur. Soms
bezaten de vensters geen eigen kozijnen maar werden
de glasvlakken rechtstreeks in de bakstenen muren
geplaatst, zoals bij de borgen Scheltkema-Nijenstein
en Piloersema in 1633. De vensteropening werd dan
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dus als het ware in het gevelvlak uitgespaard. In dat
geval was de plaatsing van een natuurstenen middelkalf en natuurstenen stukken waarin de haken van de
luiken konden worden aangebracht, voldoende. Bij
gevels waarin natuurstenen speklagen werden toegepast, konden de banden over de gevel ter hoogte van
de raamopeningen optisch ononderbroken doorlopen in de dorpel, het middenkalf en de latei van de
vensteropeningen.
De midden- en zijstijlen van de kozijnen waren
in Groningen, net als elders in de Nederlanden, aan
de binnenzijde ter hoogte van de bovenste venstervakken dikwijls afgeschuind, zodat er een maximum
aan licht het vertrek binnen kon komen.214 Op een
tekening die Otto Eerelman maakte van een venster in het Bontehuis aan de Vismarkt is dat goed te
zien.215 Als er van kozijnen geen sprake was omdat
de vensteropeningen in het metselwerk waren uitgespaard, konden de muurvlakken aan de binnenzijde
van de vensters op dezelfde wijze zijn behandeld. In
de Kruisstee bij Usquert is dat bijvoorbeeld het geval
(afb. 10).
Voor het halve kruiskozijn bestond in Groningen een opmerkelijk sterke voorkeur. Waarschijnlijk
komt dat door het traditionele gebruik van enkelvoudige balklagen in de Groninger huizenbouw en met
name in de huizen die met de lange gevels naar de
straat stonden, zoals Reinstra veronderstelt.216 Door
toepassing van het enkelvoudige balkensysteem konden in Groningen de dragende balken minder ver
uit elkaar geplaatst worden dan elders, waardoor de
muurdammen waarop deze balken hun druk afwendden dichter bij elkaar kwamen te liggen en de traveemaat en de daarvan afhankelijke beschikbare ruimte
voor de vensteropeningen smaller werd. Dit verklaart
ook waarom ‘gewone’ kruiskozijnen in de voorgevels
van huizen die op traditionele wijze in de diepte waren gebouwd wél gebruikelijk waren; de druk van

de balklaag wordt doorgaans op de lange gevels afgewend. De lange rijen van smalle kloostervensters
gaven de gevelbouw in Groningen een geheel eigen
gezicht. Henry Havard vergeleek de smalle vensters
van de oude rechtbank in de Oude Boteringestraat
met de sleuven of schietgaten van een Middeleeuws
kasteel.217
Houten raamkozijnen mochten door zowel de
kistenmakers als de timmerlieden worden gemaakt.
Het kruiskozijn was zelfs een van de meesterproeven
van beide gilden. Het kruiskozijn werd in de scheidbrief tussen de kistenmakers en de timmerlieden in
1615 dan ook expliciet onder beider competenties
vermeld.218 Timmerlieden mochten volgens deze
brief alleen niet de bij de vensters horende ‘glasraemen’ maken; dát was de kistenmakers voorbehouden. De tekening met omschrijving van het ‘dubbelde kruyssglasraem’ dat in 1610 als proef voor de
Groninger kistenmakerszonen werd ingesteld, bleef
in de stukken van het kistenmakersgilde bewaard.219
Volgens de omschrijving moest het kozijn voorzien
zijn van een dubbele sponning en zó zijn gemaakt dat
één glasraam in alle vier ‘gaaten’ paste. In de in 1643
vastgestelde timmerliedenproef was sprake van een
kruisvenster met luiken, een ‘cruiseert cruis cosijn
met sijn vensters’ genoemd.220 In de omschrijving
van de proef werd bepaald dat ‘de beijde onderste
gaten gelijcke groot sullen wesen’ en dat de timmerlieden twee luiken moesten maken die ieder in de
ondervakken moesten ‘sluiten en pertinent passen’.
In de stadsrekeningen zijn regelmatig betalingen
te vinden aan kistenmakers voor geleverde houten
kozijnen en (glas)ramen, die soms afzonderlijk werden gespeciﬁceerd. De werkplaats van kistenmaker
Johan Ellens en zijn zoon leverde bijvoorbeeld gedurende een lange periode vensterkozijnen, glasramen
en luiken aan de stad. Zo maakten hij in 1602 voor
de stad zeven nieuwe luiken, in de zeventiende eeuw
1600-1650
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‘vensteren’ genoemd, uitgevoerd in duur wagenschot
en zeven ‘dubbelde’ (kruis)ramen met de bijbehorende ‘glasramen’.221 In 1615 werd zijn weduwe
door de stad betaald voor ‘eenige ramen in de beide
professoren husen alts ook int heeren wijn huis ende
anders’ en in 1618 kreeg zij betaald voor vijf ‘glase
ramen’ voor het wijnhuis.222 Een ervaren kistenmaker als Rijke Remmers, in de stadsresoluties genoemd
als ontwerper van de kistenmakersproeven van 1610,
voelde zich evenmin te goed om kozijnen en glasramen te leveren. In 1622 telde de stadsrentmeester
hem, ‘Ricke kistemaker’, maar liefst 125 caroli gulden en 11 stuivers uit, onder andere ’voor geleverde
ramen’.223
Het glasvlak bestond in de zeventiende eeuw
doorgaans uit in loodstrippen gevatte rechthoekige
ruitjes van groenachtig glas.224 Deze ruitjes werden
met een diamantsnijder uit grote glasschijven gesneden. Bij het zetten van het glas kon aan de bovenzijde een decoratief effect worden bereikt door de
verticale loodroeden naar elkaar toe te laten buigen.
De glasvulling van een kruiskozijn in een huis in de
Poelestraat was er een mooi voorbeeld van.225 Ook
in andere gebieden in de Republiek kende men deze
wijze van versiering.226
In de deftigste interieurs speelde het venster door
de plaatsing van gebrandschilderde glazen ook in
decoratief opzicht een belangrijke rol. Het schenken
van gedecoreerde glazen moet onder welgestelde boeren, burgers en edellieden een wijdverbreid gebruik
geweest zijn, dat in Groningen op het platteland nog
tot ver in de achttiende eeuw voortduurde. Vermoedelijk schonk men de glazen bij voorkeur tijdens of
na de bouw van een huis. Hiernaar verwijzen bijvoorbeeld de auteurs van het in 1732 uitgekomen
boek Nederlandse displegtigheden, als de maaltijd ter
sprake komt die door de gastheer werd aangericht
om alle vrienden en familieleden te bedanken die
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hem een glas voor zijn nieuw gebouwde of gerenoveerde huis hadden geschonken.227 De gewoonte om
glazen te schenken was ook in Bremen gebruikelijk.
In een resolutie van de Bremer stadsregering uit 1672
werd bepaald dat gebrandschilderde glazen bij voorkeur geschonken werden bij de bouw van een ‘New
hauss’.228 In Friesland herinnert het spreekwoord ‘As
it hûs klear is jouwe de freonen de glêzen’ nog aan
dit gebruik.229 ‘Als het huis gereed is, schenken de
vrienden de glazen.’
De decoratieve mogelijkheden waren groot, zoals wordt aangetoond door de vele fragmenten van
gebrandschilderd glas die in de jaren tachtig van de
twintigste eeuw bij archeologisch onderzoek op een
terrein aan het Groninger Kattendiep te voorschijn
kwamen.230 De schilderingen variëren van minutieus
uitgevoerde afbeeldingen van planten en dieren tot
vaardig geschilderde cartouches met ondermeer aan
vroeg-zeventiende-eeuwse prenten van de Italiaan
Antonio Tempesta te herleiden decoraties.231 Zeer
fraai waren de glazen die in 1614 geschonken werden aan de bewoners van een huis aan de noordzijde
van de Zwanestraat.232 De bewaard gebleven fragmenten van deze glazen vertonen twee vaardig geschilderde, aan de Romeinse mythologie ontleende
scènes, gebaseerd op gravures van Romeinse helden
door Hendrik Goltzius.233 De door beslagwerk omkaderde hoofdvoorstellingen wordt geﬂankeerd door
gehelmde centauren en is aan de bovenzijde versierd
met vruchten en bloemen.
Beschilderde glazen waren overigens niet alleen
voor particuliere huizen bestemd. Dankzij een achttiende-eeuws handschrift weten we dat illustere Groningers in de zeventiende eeuw zelfs in herbergen als
het Herenwijnhuis en de Grote Toelast in de stad
Groningen gebrandschilderde ramen met daarop
hun familiewapens lieten aanbrengen.234
De stedelijke en provinciale colleges deden in het
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aanbieden van gebrandschilderde glazen aan aanzienlijke personen weinig voor elkaar onder. In de rekeningen van de stadsrentmeester van Groningen en de
ontvanger-generaal zijn verschillende vermeldingen
van schenkingen van stads- en provincieglazen te
vinden. Zo gaf de provincie in 1615 vijf keer glazen
met het provinciale wapen weg, waarvan drie voor
particuliere huizen waren bedoeld. Glazenmaker en
bouwmeester Garwer Peters kreeg 12 caroli gulden
voor een glas in het huis van ‘capitain’ Horenken en
glazenmaker Joachim Jeronimus werd betaald voor
twee glazen in de huizen van ‘capitain’ Meuwe en
in het huis van Jacob Blaeu, de timmerman van de
provincie.235 De Groninger stadsregering betaalde in
1627 aan Joachim Jeronimus 40 caroli gulden en 10
stuivers voor een glas voor Evert Lewe dat bestemd
was voor zijn huis aan de Vismarkt.236 De ‘stadtsmeier’ (pachtboer) Pieter Jacobs in Winsum kreeg van de
stad eveneens een wapenglas. Het werd in 1628 door
Dercks glazenmaker voor een bedrag van 14 caroli
gulden en 10 stuivers geleverd.237 In 1630 betaalde de
stad voor een serie van maar liefst negen glazen ‘mit
Stadts wapen’ aan de drost van het Wold-Oldambt,
vertegenwoordiger van het stadsgezag aldaar. Deze
glazen werden door Jacob Wobbens voor 108 gulden geleverd en geplaatst in de drostenborg in Zuidbroek.238 De nieuwe borg Scheltkema-Nijenstein bij
Zandeweer werd vanaf 1635 ook gesierd door een
stadsglas, gemaakt door glazenmaker Jan Bruins. In
de stadsrekeningen werd een post van 15 gulden opgenomen voor dit glas ‘so de heeren van de raat hebben vereert ten huise van Joncker Jacob Edzart Clant
op ’t huis Scheltkema Nijenstein.’239

Venstergordijnen
Vrijwel alle gordijnen die in boedelinventarissen
worden genoemd, waren bedstedegordijnen. Gordijnen voor de ramen, expliciet als ‘glasgordijnen’ of
‘gordijnen voor ’t venster’ aangeduid, kwamen in de
eerste helft van de zeventiende eeuw maar mondjesmaat voor en waren alleen in de huizen van de elite
te vinden. Er was daarbij net als in Holland nog geen
sprake van gepaarde en symmetrisch opgehangen
gordijnen.240 Zoals de vermeldingen van dikwijls in
oneven aantallen in een vertrek genoemde ‘glasgordijnen’ in Groninger inventarissen bewijzen, volstond
één gordijn per venster. In het voorhuis van het huis
van Rembt Rengers hing in 1635 bijvoorbeeld voor
het raam naast de deur, voor de ‘peibank’ een rood
gordijn.241 Ook de gordijnen die in de jaren veertig
van de zeventiende eeuw op de borg Nienoord in de
rode, de bruine en de groene kamer hingen, waren
enkel.242 Dat moet eveneens gegolden hebben voor
de vier venstergordijnen in de voorkamer van het
Ewsumhuis in de stad Groningen: het relatief hoge
aantal kan hier verklaard worden door het feit dat
vier vensteropeningen in Groningen door de veelvuldige toepassing van de smalle kloostervensters geen
uitzondering waren.
De luiken voor de onderramen zullen in het algemeen voldoende duisternis hebben gebracht. Alleen
overvloedige zonneschijn maakte de aanschaf van
gordijnen soms noodzakelijk. De stadsregering liet
daarom in 1584 alleen gordijnen voor de westelijke
vensters van de raadzaal hangen, om burgemeesters
en raadsleden te beschermen ‘tegen des sommers
sonnesteeck’, zoals de resolutie zo aardig vermeldt.243
De andere ramen van de zaal kregen geen gordijnen.
Vermoedelijk hadden de gedeputeerden van Stad en
Lande eveneens last van het zonlicht dat door de vele
vensteropeningen hun vergaderzaal in het provincie1600-1650
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huis binnenviel. In een resolutie van Gedeputeerde
Staten van 9 februari 1629 kreeg de kamerbode de
opdracht nieuwe gordijnen aan te schaffen voor ‘in
het bovenste sael van dese collegie’.244
Tegen inkijk vanaf de straat werden soms gevlochten schermpjes van riet of wilgenteen voor de onderglazen geplaatst. In Groninger inventarissen komen
we ze alleen tegen in het voorhuis, waar de inkijk
vanaf de straat immers het grootst was. Oetze Jelles
had in 1640 ‘rijsen’, gevlochten tenen schermpjes,
voor de ramen staan. 245 Ook Menso Pimperlink had
‘vier rijsen’ voor de vensters van zijn voorhuis aan de
Caroliweg en in het voorhuis van Jan Reiners stonden in 1640 eveneens twee van deze schermpjes.246
Het archief van het Groninger korve- of mandenmakersgilde bevat nog uit 1632 daterende bepalingen
voor de vervaardiging van dergelijke raamschermpjes, daarin omschreven als ‘dubbelt gevlochten vensterraem’.247
4.4.2

Deuren

De zeventiende-eeuwse binnendeuren die in Groningen bewaard bleven, zijn zonder uitzondering
fraai uitgevoerde paneeldeuren, die tot het mooiste
en duurste behoorden wat er op dat gebied in Groningen werd gemaakt (afb. 23, 24, 25, 26, 27). De
paneeldeur heeft een constructie die rust op het principe van stijl- en regelwerk waarin panelen ‘opgesloten’ zijn. Niet in ieder huis waren dergelijke deuren
te vinden. De eenvoudige stroken- of timmermansdeur kwam waarschijnlijk het meest voor.248 Van
deze eenvoudige deuren bleef weinig bewaard. Alleen
steviger varianten van de strokendeur, met klampen
of ijzeren delen bij elkaar gehouden ‘planken’ of ‘delen’, doorstonden de tijd. Dergelijk deuren zijn nog
te vinden in het schathuis van de Menkemaborg in
Uithuizen en in de weem in Warffum.
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23. Eikenhouten deur, herkomst onbekend, ca. 1610-1650, collectie Groninger Museum, inv. nr. yyyy.0032, foto Johan de
Haan.
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25. Eikenhouten deur, herkomst onbekend, ca. 1610-1650, collectie Groninger Museum, inv. nr. yyyy.0033, foto Johan de
Haan.

24. Eikenhouten deur uit het huis Oude Boteringestraat 72
in Groningen, ca. 1650, collectie Stichting Monument en
Materiaal, foto collectie Stichting Monument en Materiaal.
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26. Eikenhouten deuromlijsting in Oude Boteringestraat 36-38
in Groningen, ca.1610-1630, foto Johan de Haan.

In eikenhout uitgevoerde paneeldeuren en deurkozijnen mochten alleen door kistenmakers gemaakt
worden. Elders werd een paneeldeur dan ook wel
een ‘kistemaekersdeur’ genoemd, zoals in een Amsterdams bestek uit 1650.249 Timmerlieden mochten
in de stad Groningen geen paneeldeuren maken, op
grond van de al eerder aangehaalde scheidbrief van
kistenmakers en timmerlieden uit 1615, waarin be1600- 1 6 5 0

paald werd dat ‘timmerluyden gantz geen werken
moegen maken van wagenschot, nochte ook geen
pylaren oft lysten van eecken holt’.250 Vermeldingen van deurleveranties aan stad en provincie zijn
schaars; het is bekend dat in 1627 de kistenmakers
Rijke Remmers, Hendrik Nijtrinck en Hendrik Jansen ‘wagenschotten doeren’ voor het stadhouderlijk
hof leverden.251 Daarnaast kennen we nog een betaling uit 1646 aan kistenmaker Jan Ellerkamp voor
een ‘wagenschotten doere’ in het wijnhuis.252
Enkele Groninger binnendeuren hebben een
boogvormige bekroning, door Van Dulmen Krumpelmann typerend voor het Noorden genoemd.253
De invulling daarvan bestaat in de regel uit eenvoudig rol- en bandwerk of ﬂoraal snijwerk (afb. 27).
Een deur in bezit van het Groninger Museum bezit een opmerkelijke boogvulling in de vorm van
een schelp, die in vorm sterk overeenkomt met de
in de Groninger architectuur uit de eerste helft van
de zeventiende eeuw veel toegepaste natuurstenen
vensterbekroningen (afb. 25 ).254 Het is verleidelijk
een verband te leggen tussen deze deur en de Groninger architectuur; de verwantschap suggereert een
sterke mate van afstemming tussen exterieur en interieur. Deze deur zou in een voorhuis of inkomsthal
stilistisch als overgang tussen de buitenarchitectuur
(met de voor Groningen zo kenmerkende schelpen
als vensterbekroningen) en de afwerking van het binnenhuis gefunctioneerd kunnen hebben.
De in Groningen bewaard gebleven paneeldeuren
zijn in de meeste gevallen drie panelen hoog en twee
panelen breed. De regels waarin de panelen zijn gevat
en de middenstijl zijn doorgaans van een eenvoudige
proﬁlering voorzien. De zijstijlen en onderregel zijn
in de bekende gevallen geheel vlak gehouden. Stijlen
en regels kunnen optisch op verschillende wijzen aan
elkaar gekoppeld zijn, bijvoorbeeld door de proﬁleringen op elkaar te laten aansluiten. De proﬁlering
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27. Eikenhouten deur, afkomstig uit een huis in
de Oude Kijk in’t Jatstraat in Groningen, ca.
1650, collectie Groninger Museum, inv. nr.
0000.2266, foto John Stoel.
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van de panelen van de verschillende Groninger deuren laat nogal wat varianten zien. De meeste deurpanelen bestaan uit een kussen, omgeven door een
meer of minder vlakke bossing met een eenvoudig
proﬁel. Een deur van onbekende herkomst in de collectie van het Groninger Museum bezit daarentegen
geheel vlakke paneelvullingen, samengesteld uit in elkaar stekende eiken plankjes met proﬁelen (afb. 25).
Deurpanelen leenden zich uitstekend voor vulling
met houtsnijwerk, zoals een deur uit de voormalige
zeventiende-eeuwse stijlkamer van het Groninger
Museum laat zien (afb. 27, zie ook afb. 53).255 Dat
gedecoreerde deuren in de eerste helft van de zeventiende eeuw wel meer voorkwamen, blijkt ook uit de
levering aan de stad van een ‘ ciraet an de deure’ in
1635 door kistenmaker Rijke Remmers.256 De deur
in de collectie van het Groninger Museum, afkomstig
uit een huis aan de Oude Kijk in’t Jatstraat, bezit een
afwijkende paneelindeling: er is hier sprake van een
laag onderveld met twee staande panelen, een langer middenstuk met daarop het snijwerk en daarboven een afsluitende boogstelling. Deuren in de borg
Piloersema (ca. 1633) en in het huis Ossenmarkt 5
(ca. 1624) vertonen dezelfde indeling, maar zijn niet
met een overdaad aan snijwerk versierd.257
Bij enkele eikenhouten binnendeuren bleef het
bijbehorende kozijn bewaard. Deze bezitten vaak
stijlen die met schubwerk, ‘geteld geld’ of cannelures versierd zijn (afb. 28). Deze wijze van versieren is
ook terug te vinden op kerk- en herenbanken uit de
eerste helft van de zeventiende eeuw.258 Zorgvuldiger vormgegeven deuromlijstingen bezaten stijlen in
de vorm van pilasters, bekroond met een kapiteel en
soms voorzien van ornamenten als een ‘gesphanger’.
De (in de twintigste eeuw grotendeels vernieuwde)
deuren van het voormalige woonhuis van de familie Coenders aan de Oude Boteringestraat in de stad
worden zelfs geﬂankeerd door dorische halfzuilen op
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28. Eikenhouten deurkozijn, afkomstig uit een huis in de Oude
Kijk in’t Jatstraat in Groningen, ca. 1650, particuliere collectie, foto John Stoel.

basementen en met schachtvoeten die met blokwerk
zijn versierd (afb. 26). Het fries van de deuromlijsting is voorzien van een gesneden versiering die overeenkomt met ornamenten op de tekeningen van de
Groninger kistenmakersproef uit 1610 (afb. 11).
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4.4.1

Wanden en wandbekleding

In het algemeen werden de wanden in particuliere
woonhuizen beraapt of gepleisterd en gewit. Dat
gold zelfs voor representatieve vertrekken in belangrijke gebouwen als het provinciehuis. In de resoluties
van Gedeputeerde Staten worden namelijk regelmatig opdrachten voor het ‘witten’ van muren in het
provinciehuis genoemd. In de resoluties vinden we
28 april 1624 bijvoorbeeld het besluit om het provinciehuis door ‘mr Eilert steenmetzelaar’ te laten
witten en in een besluit van twee jaar later wordt de
kamerbewaarder van de provincie opdracht gegeven
de kamers en zalen in het provinciehuis ‘tho reinigen, stubben ende witten’.259 Vermoedelijk werden
de wanden aanvankelijk om de twee jaar gewit, want
ook in april 1628 en 1630 besluiten Gedeputeerde
Staten hiervoor opdracht te geven.260 Latere vermeldingen vertonen grotere onderlinge intervallen.261
Het is mogelijk dat de pleisterlaag door de witters
soms met pigmenten enigszins op kleur werd gebracht. Concrete gegevens hierover bezitten we echter nauwelijks (zie ook afb. 4).
De toepassing van paneel- of beschotwerk als
wandbekleding is voor Groningen bij gebrek aan
bewaard gebleven voorbeelden in tegenstelling tot
de rest van de Republiek in de eerste helft van de
zeventiende eeuw nauwelijks aantoonbaar. Houten
wandbekleding moet wel voorgekomen zijn. Egbert
Onsta, ridder te Sauwerd, noemt namelijk een dergelijke wandbekleding in een brief aan de graaf van Ostfriesland uit ca. 1518, waarin hij uitvoerig de schade
beschrijft die de stad Groningen aan zijn huizen in
Sauwerd en Leens en in de stad heeft toegebracht.262
Onsta zegt van de huizen in het borgencomplex te
Sauwerd dat ze ‘waren (…) wall beschoten mit wagenschutte alle de kameren beneden unde boeven.’
263
Bij de vernieuwing van de schrijfkamer van de

Groninger Hoofdmannenkamer in 1558 werden delen ‘sneeden wagenschotz’ toegepast, die mogelijk als
wandbekleding dienden.264 Het lichtgroene lakense
behang dat voor deze kamer werd aangeschaft kan
in dat gevak boven deze houten wandbekleding zijn
aangebracht, op dezelfde wijze als dat in deze periode
in het nieuwe stadhuis van Emden werd gedaan.265
Een vermelding in een koopacte uit 1663 van de verwijdering van ‘houtwark in de middelcamer rondom’
in het verwaarloosde huis van de in 1652 overleden
ambtman van het Gorecht, Lucas van Hulten, is de
enige concrete aanwijzing dat rondgaande houten
wandbetimmeringen ook in de zeventiende eeuw
in particuliere Groninger huizen te vinden waren.266
Hoe oud de wandbetimmering in het huis van Van
Hulten was en hoe het er heeft uitgezien, is echter
niet bekend.
Bedstede- en wandbeschotten
Het wemelde in Groninger huizen in de eerste helft
van de zeventiende eeuw van kasten- en bedstedewanden. Gegevens uit boedelinventarissen bewijzen
dat vaste bedsteden het meest verspreide type slaapplaats in de woonhuizen waren.‘Bedden’ (matrassen)
en bedstedegordijnen met rabatten komen in de inventarissen namelijk vaak voor, terwijl losse ledikanten nog nauwelijks worden genoemd. Een bedstede
was warm en bespaarde ruimte. Onsta noemt in zijn
brief uit circa 1518 het grote aantal van 25 bedsteden in zijn borg(en) te Sauwerd, die naar zijn zeggen alle ‘beschoten’ waren. Soms was de instap voor
de bedstede zo hoog, dat er een opstapbankje werd
geplaatst. Zo’n ‘banckje voor ’t bedde’ wordt in een
inventaris uit 1644 genoemd.267 In een inventaris uit
1649 komen twee van deze bankjes voor, aangeduid
als ‘voetbancktjen voor ’t bedde’.268
In de voorkamer van een huis aan het Hoge der
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A werd aan het einde van de negentiende eeuw een
bedstedewand uit de eerste helft van de zeventiende
eeuw geplaatst die mogelijk uit Groningen of in ieder
geval uit het Noorden van het land afkomstig is, gezien de combinatie van de in deze gewesten zo populaire toepassing van halfzuilen met pijpen en de met
blokjes versierde boogruggen op de boogpanelen.
Boven de wand is een brede lijst aangebracht. Deze
lijst wordt in de zeventiende-eeuwse boedelinventarissen aangeduid als ‘rimme’ of ‘lijste’, en kon plaats
bieden aan objecten van tin, aardewerk of porselein
of andere snuisterijen. Op de lijst van het beschot
van Jacob Verkerck was in 1645 volgens de inventaris zelfs plaats voor een ‘liggend hart’.269 Hendrik
Cock bezat in 1643 ‘een stuck eecken beschot mit
een lijste’ dat ongetwijfeld slechts een restant van een
groter geheel was.270
Er was wel enige variatie mogelijk in de indeling
van de beschotwand. Twee gereconstrueerde bedbeschotten in een huis in de Oude Kijk in’t Jatstraat in
Groningen geven een idee van indeling en uiterlijk van
een vrij smalle beschotwand. Beide zijn samengesteld
uit een kast aan de rechterzijde en een bedstede aan de
andere kant. De kast wordt afgesloten door een deur,
terwijl de bedstede, voorzien van een lage instap, geheel open is. Het jongere bedbeschot dat Otto Eerelman ergens in de negentiende eeuw schetste, kende
dezelfde indeling (afb. 66).271 Centraal in deze wand
was de bedstede te vinden, terwijl aan weerszijden
drie kastdeuren of panelen, twee links en één rechts,
waren aangebracht. De zeer forse, geproﬁleerde en
verder onversierde kroonlijst werd ondersteund door
zeven gedraaide halfzuiltjes, voorzien van een Ionisch
kapiteel en een schachtvoet met pijpen. De deuren of
panelen van deze wand waren versierd met snijwerk
dat herinnert aan het ‘Bremer’ type.
Voor de vervaardiging van deze luxueus uitgevoerde wandbeschotten waren de kistenmakers ver1600- 1 6 5 0

antwoordelijk. De vervaardiging van paneelwerk en
de toepassing van gesneden decoratie was immers
sinds 1617 de kistenmakers voorbehouden. In stadsrekeningen vinden we een aantal malen leveranties
van bedsteden door kistenmakers genoemd. Zo
maakte kistenmaker Elle Jansen in 1602 twee bedsteden voor de drostenborg in Zuidbroek en leverde
Johan Ellens’ weduwe in 1618 bedsteden voor het
huis van Ubbo Emmius. 272
Bedstedegordijnen
Niet alleen door de toepassing van duur paneelwerk
of van gesneden ornamenten kon een bedstedewand
indruk maken. Ook en juist in de textiele aankleding
lag de representatieve kracht van dit interieurelement.
In het Dagverhaal van het beleg van Groningen vertelt
de schrijver over kanonskogels die achterhuizen en
meubels beschadigden, in bedsteden terechtkwamen
en smoorden in de dikke kussens en lakens die erin
lagen.273 Veel van deze kussens en lakens hadden waarschijnlijk een pronkfunctie; niet voor niets wordt in de
verordening die de Doopsgezinde Oude Vlamingen in
1659 in Loppersum aannemen als eerste een verbod op
‘pronckussens’, ‘kussenteecken’ en ‘kostelycke spreetes
of deecken’ opgenomen.274 Door deze bepaling weten
we eveneens dat dit pronkgoed ‘de daegs op de bedden’ lag en ’s nachts ‘op de tafel of kiste’ werd gelegd
zodat men in de bedsteden kon slapen.
Bedsteden waren in de zeventiende eeuw nog niet
met deuren afsluitbaar; gordijnen moesten kou en
tocht buitenhouden. In de regel bestonden de bedstedebehangsels uit twee gordijnen met daarboven
een ‘rabat’: een bovenrand of val. In de boedelinventarissen overheerst groen als kleur van de bedstedegordijnen en het rabat. Voorbeelden daarvan zijn te
vinden in de Weeskamerboeken: Gertruyt Boelens,
weduwe Amsynck, Hindrick Jansen, pottenbakker
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Geert Jansen, bakker Peter Frericks, Derck Dercks;
voordat ze gingen slapen deden ze allemaal groene
gordijnen dicht. Maar ook rode en blauwe gordijnen
kwamen incidenteel voor. Pottenbakker Hendrick
Jansen had in 1650 bijvoorbeeld in de ‘coeken’ van
zijn huis rode gordijnen voor de bedstede hangen.275
Schilder Jan Jansen de Stomme beschikte in hetzelfde
jaar voor de bedstede in de ‘grote camer’ van zijn huis
in de Herestraat over ‘een blauwe rabat & gordijnen
om het bedde’.276 Ook ‘bunte’, gedessineerde gordijnen in meer kleuren kwamen voor.277 Johan Westerwolt bezat in 1639 een paar ‘bruine strijpte’ (bed-)
gordijnen.278 En in het ‘voorsael’ van een huis in de
Oude Ebbingestraat waren in 1645 eveneens twee
(bed-)gordijnen ‘gestrijpt met een rabbat’ te vinden.279
Door middel van decoratief beslag en franje kon het
bedbehang worden verfraaid. Carel van Bemmel bezat
in 1644 bijvoorbeeld bedgordijntjes en een rabat die
met ‘gulden’ knopen waren afgezet.280 Hendrik Cock
had in 1643 voor zijn bedstede groene gordijnen
hangen met een rood rabat ‘met golden knopjes’.281
Jacomijntje Peters sliep in 1645 in een bedstede met
blauwe gordijnen en een rabat met franje.282
In de deftigste huizen waren bedsteden met kostbare gordijnen in prikkelende kleurencombinaties te
vinden. In de inventaris van Rembt Rengers uit 1635
wordt bijvoorbeeld als bedbehangsel voor de bedstede een paar gordijnen van zwart en geel armozijn
genoemd. Abel Lewe had in 1650 in de kamer naast
de grote zaal twee gordijnen en een rabat voor de bedstede hangen die waren uitgevoerd in rode en gele
zijde.283 De bedstede in de kamer naast de bovenzaal
van zijn huis had gordijnen van gele en blauwe zijde.
Effen textiele wandbekleding
In het stadhuis van Groningen hingen al in de zestiende eeuw stoffen laken behangsels tegen de wan-

den. Zowel in de rekenkamer als de raadzaal was dit
een groen lakens behang. Het laatste werd in 1636
door een identiek behangsel vervangen. Harmen Roebert leverde in dat jaar 83 el groen laken met zijden
franje voor het vorstelijke bedrag van 580 caroli gulden en 13 stuivers.284 Het oude behang werd aan het
weeshuis geschonken.285 Aardig is dat in de stadsrekeningen eveneens betalingen te vinden zijn aan Jan
Draper, die dit nieuwe behang jaarlijks afnam, uitklopte en ‘verluchtte’.286 Het behang in de raadzaal
was overigens los opgehangen. Roebert had in 1636
namelijk ook ‘linten’ en ‘ringen’ geleverd, wat de taak
van Draper aanzienlijk vergemakkelijkt zal hebben.
Effen textielbehang was in particuliere huizen uitermate zeldzaam.287 We kennen alleen een vermelding
van de borg Nienoord waar in de jaren veertig van de
zeventiende eeuw twee kamers, waaronder het ‘sael’,
behangen waren met respectievelijk een zwart en een
blauw lakens behangsel.288 Dit zwarte behangsel zal
een rouwbehangsel zijn geweest dat werd opgehangen
na het overlijden van Willem van Ewsum in 1643.
Wandtapijten
Wandtapijten waren in de eerste helft van de zeventiende eeuw veel gebruikelijker dan effen laken
wandbehangsels.289 In de inventaris uit 1633 van het
stadhouderlijk logement in de stad Groningen komen tapijten voor in het ‘salett’, de slaapkamer van
de stadhouder en het grote en kleine kabinet. 290 Deze
tapijten maakten alle deel uit van series, die wegens
plaatsgebrek niet allemaal in één vertrek konden worden opgehangen. Zo waren in een kist op de meubelkamer drie tapijten te vinden die bij de tapijten
in de garderobe hoorden, vijf tapijten die een geheel
vormden met de tapijten in het salet van het hof in
Leeuwarden en nog een los tapijt dat bij de stukken
in het groot kabinet paste.
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Ook in andere aanzienlijke woningen waren tapijten te vinden. Een groot ‘tapeet’ wordt in 1637
genoemd in het ‘oostervoorsaal’ van de borg van
Ten Post.291 In de inventaris die gemaakt werd van
de roerende goederen in het stadshuis van Baron van
Schwartzenberg thoe Hohenlansberg in 1641 is zelfs
sprake van vier kamers waarin tapijten als behang waren toegepast.292 In de beide voorkamers wordt een
‘behansel van tapeeten’ genoemd, in de bovenzaal
waren ‘zeeven tapeeten’ aanwezig en in een andere
kamer op de bovenverdieping vijf. Wandtapijten
werden vanzelfsprekend ook genoemd in de rijke inventaris van de goederen van Willem van Ewsum uit
1645.293 Volgens deze inventaris bevonden zich op
de ‘jufferen camer’ van de borg Nienoord zes stukken tapijt, terwijl in de zaal van het Ewsumhuis in de
stad ‘seven tapieten rontom de muer’ hingen. In de
voorkamer van hetzelfde huis bevond zich eveneens
een ‘tapijt voor het venster’, waarschijnlijk een zogenoemd vensterstuk, een smal stuk tapijt dat voor de
muurdam tussen twee vensters werd gehangen.
Wat er op de tapijten die in Groninger huizen
hingen, stond afgebeeld, is voor het merendeel onbekend. Zogenoemde verdures, met veel groen blad- en
loofwerk zullen, net als elders in de Republiek, de
toon hebben gezet. De enige serie tapijten waarvan
de voorstelling bekend is, lag in 1633 in een kist in
het stadhouderlijk hof.294 Het betrof tien tapijten
‘van die ﬁscherie’, een serie die afkomstig was uit het
kasteel van Breda en daar al in een inventaris 1567
wordt genoemd.295 Op deze tapijten waren Nederlandse steden afgebeeld met de vissoort die voor elke
plaats kenmerkend was. Verder weten we dat de
Poolse hopman van de Groningse stadhouderlijke
garde in 1647 bij de vermaarde Delftse tapijtwever
Maximiliaan van der Gucht een tapijt bestelde met
een afbeelding van de slag bij Nieuwpoort.296
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Goudleer
Goudleerbehang werd in Groningen al in de vroege
jaren dertig van de zeventiende eeuw toegepast. Het
wordt echter zelden genoemd in boedelinventarissen,
waarschijnlijk omdat het al vroeg niet meer los opgehangen werd, maar op latten werd gespijkerd die tegen de muur waren bevestigd. Het werd daarom niet
meer als ‘meubel’-goed in de inventarissen opgenomen. Afgezien van de vermeldingen in de inventaris
van het stadhouderlijk verblijf in Groningen, wordt
in Groningen een los goudleerbehang alleen in een
inventaris uit 1641 opgevoerd.297 Dat er goudleerkamers in Groninger huizen te vinden waren, blijkt
dan ook voor het overige alleen uit vermeldingen van
vertrekken met de aanduiding ‘de camer met golden
leder behangen’.
In het stadhouderlijk hof aan het Martinikerkhof
waren in 1633 drie kamers met goudleerbehangsels
te vinden.298 In de voorkamer van de stadhouder
hing groen ‘goldenleer’, in het kamertje voor de twee
kabinetten hing goudleer dat ‘blau’ was, net als in
de kamer van graaf Willem Lodewijk. Op eventuele beschadigingen had men een pasklaar antwoord;
in de blauwe kamer lagen zeven losse stukken ‘blau
verguldt leer’ en ook in een kist op de meubelkamer
waren losse vellen ‘golden leeren, blau en gold’ te
vinden. Goudleer was in deze periode al niet meer
aan vorsten voorbehouden; ook in de grote zaal van
het huis van Rembt Rengers aan de Ossenmarkt hing
in de jaren dertig van de zeventiende eeuw goudleer.
Toen de weduwe Rengers het huis verkocht, werd
dit goudleer expliciet genoemd als niet bij de koop
inbegrepen en werd bedongen dat de verkopers het
kostbare behang vóór levering van het huis uit het
vertrek mochten halen.299 Baron van Schwartzenberg
thoe Hohenlansberg bezat in 1641 een ‘behansel in
golden leer’ dat was aangebracht in een kamertje op
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de begane grond van zijn huis.300 Abel Lewe had in
1650 zelfs een complete ‘goldenleers camer’ in zijn
woning aan de Vismarkt.301 Niet alleen de wanden
van dit vertrek waren met goudleer bekleed, ook de
stoelen hadden een goudlederen bekleding en op een
tafel lagen twee losse stukken goudleer.
Plinten en tegelwanden
Het onderste gedeelte van de muur werd doorgaans
door een plint tegen opspattend vocht en vuil beschermd. In de voorkamer van de Kruisstee werden
waarschijnlijk in of rond de verbouwing van 1609
voor de plint nog gewone vloertegels gebruikt, maar
in de voorkamer van boerderij Ernstheem in de gemeente Winsum koos men rond 1621 al voor duurdere tegels met geschilderde bloemmotieven (afb.
29).302 Beschilderde tegels kwamen ook tevoorschijn
als restant van een plint in het voormalige voorhuis

van de Weem in Warffum. De plint waar deze tegels deel van uitmaakten, dateert waarschijnlijk uit
1634, toen het huis ingrijpend werd verbouwd. Op
de witte tegels zijn in het blauw landschapjes en
spelende ﬁguurtjes afgebeeld.303 Bij opgravingen in
2002 werd in de stad Groningen een plinttegel met
de afbeelding van een knielende schutter teruggevonden.304 Deze tegel, die een rechthoekige vorm heeft,
was oorspronkelijk toegepast als bekleding van een
vensterbank. Niet altijd werden voor een plint tegels
gebruikt. In de zaal van de Warffumer weem zijn bijvoorbeeld restanten van een geteerde plint teruggevonden. Aangenomen wordt dat deze correspondeert
met het vloerniveau dat in 1634 tot stand kwam.305
In een boerderij in Maarhuizen kwamen in 2002
eveneens restanten van een geteerde plint tevoorschijn. Hoe algemeen deze plinten voorkwamen is
door gebrek aan voorbeelden moeilijk te zeggen. Het
feit dat beide genoemde plinten in deftige huizen zijn

29. Tegels met afbeeldingen van bloemen, onderdeel van de plint van de voorkamer van een boerderij in de gemeente Winsum,
eerste kwart zeventiende eeuw, particuliere collectie, foto Johan de Haan.
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aangetroffen, kan in ieder geval als bewijs gelden dat
ook in de rijke huizen in deze tijd nog lang niet alle
plinten betegeld werden.
Vanuit de lage plint ontstond de verhoogde tegelplint. Op de tekening die Otto Eerelman van een
midden-zeventiende-eeuws wandbeschot maakte is
een betegelde lambrisering aangegeven met, volgens
de aantekening, ‘bijbelsche’ tegels (afb. 66). Deze tegellambrisering dateerde mogelijk uit de achttiende
eeuw, maar kan een idee van een zeventiende-eeuwse
situatie geven. Ook voor de de reconstructie van de
lambrisering in de voorkamer van het gebouw van
Museum Stad Appingedam is gebruikt gemaakt van
beschilderde tegels, maar het is onbekend of dit gebeurd is op grond van teruggevonden fragmenten.
Dat men in deze periode al een vrij grote verscheidenheid aan op tegels aangebrachte motieven
kende, laten de vermeldingen in de Groninger stadsrekeningen zien. Daarin is onder andere te lezen dat
de binnenmuren van het wijnhuis in 1634 ten dele
werden betegeld met ‘fruyt- en lantschapsteenties’,
‘ruytersteenties’ en ‘bloempotties’.306 In de stadsrekeningen van 1646 worden Harmen Evers (waarschijnlijk pottenbakker Harmen Evers Knol) en Hindrick
Jansen betaald voor een voorraad ‘bonte stientjens’
die als wandbekleding in het wijnhuis aangebracht
moesten worden.307 Wat er op deze tegels was afgebeeld, is onbekend, maar dankzij de in 1650 opgestelde inventaris van het bezit van Hendrick Jansen
kunnen we een idee krijgen van de mogelijkheden.308
Van de voorraad tegels die Jansen in zijn achterhuis
had liggen, waren 282 met afbeeldingen van soldaten
versierd en worden de 265 ‘bunte’ tegels als ‘meest
cruijkjes’ (hoogstwaarschijnlijk bloempotmotieven)
beschreven. Jansen bezat daarnaast nog een voorraadje van 457 onbeschilderde, witte exemplaren. De
hoeveelheden waar het in dit geval om gaat, geven
in ieder geval aan dat de beschilderde wandtegel ook
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in Groningen een zekere populariteit moet hebben
gehad. De invoer van deze tegels, waarvan productie
in Groningen niet aangetoond is, was niet bezwaarlijk; in ‘gleibakkerijen’ in Holland en Friesland (met
name Harlingen) werden beschilderde tegels in deze
periode al op grote schaal vervaardigd.
4.4.4

Zolderingen

De zichtbare balklagen waren in Groningen in de
regel van het enkelvoudige type. Dat wil zeggen dat
er sprake was van dicht op elkaar liggende, in de muren opgelegde en evenwijdig geplaatste balken die de

30. Sleutelstuk in een boerderij aan de Paddepoelsterweg
in Adorp, foto collectie Stichting Provinciale Groninger
Oudheidkundige Commissie.
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31. Sleutelstuk uit het Hinckaertshuis aan de Oude Kijk in’t
Jatstraat in Groningen, eerste helft zeventiende eeuw, foto

32. Sleutelstuk in het huis Grote Kromme Elleboog 8 in
Groningen, eerste helft zeventiende eeuw, foto Taco Tel.

collectie ir. L.W. Barneveld.

bovenliggende vloer ondersteunden. Moer- en kinderbintenconstructies kwamen in Groningen nauwelijks voor.309 De balken werden ter plaatse van de
oplegging in de muur ondersteund door houten sleutelstukken of consoles, die soms van enig steekwerk
werden voorzien (afb. 30, 31). Kenmerkend voor veel
Groninger sleutelstukken uit het eerste kwart van de
zeventiende eeuw is het haakproﬁel, dat elders in
Nederland nauwelijks voorkomt (afb. 32).310 In deze
periode waren ook sleutelstukken met de klassieke
consolevorm, die bestaat uit een liggende voluut of
krul, populair. Een variant op deze vorm kent een
onderbreking van de voluut (afb. 30).
De toename van het gebruik van grenenhout in
vloer- en kapconstructies in de zeventiende eeuw kan
een impuls betekend hebben voor het decoratief beschilderen van de zoldering. Deze schildering kon de
in verschillende houtsoorten uitgevoerde onderdelen
van de zoldering tot een visuele eenheid smeden. De
decoratie beperkte zich dan ook niet tot de balken,

maar was eveneens te vinden op de sleutelstukken of
consoles en de tussenliggende vakken.311
Het fraaiste voorbeeld van een beschilderd plafond
uit de eerste helft van de zeventiende eeuw is te vinden
in een huis aan de Oude Boteringestraat in Groningen, dat toentertijd dienst deed als woning van de familie Coenders (afb. 33, pagina 291).312 Het plafond
bevindt zich op de eerste verdieping in een vertrek dat
in de zeventiende eeuw waarschijnlijk als bovenzaal
diende. Het dateert vermoedelijk uit de periode 16071627, toen burgemeester Abel Coenders van Helpen
en zijn echtgenote Teteke Entens het huis in etappes
lieten uitbreiden en verfraaien.313 De beschildering
van deze zoldering is aangebracht op de onderzijde
van vloerplanken van de verdieping en op de omwille
van de afwerking geheel omkiste balken. Ook de ondersteunende consoles waren oorspronkelijk van een
geschilderde decoratie voorzien. Het meest opvallend
zijn de langgerekte cartouches of vlakken op de balken,
waarin op een geel fond rode, sierlijke moresken zijn
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geschilderd. Deze cartouches worden afgewisseld met
eenvoudig, in donkerder tinten geschilderd rolwerk,
waarop in geel en rood rechthoekige en ovale velden
ingeschilderd zijn. De rechthoekige velden op de balken zijn vaardig in trompe l’oeil uitgevoerde velden
met diamantkop-motief, omlijst door rolwerk. De
tussenvakken van de zoldering zijn met doorlopend
rankwerk en arabeskemotieven versierd, waarin bonte vogels en bloemen verwerkt zijn. De vorm van de
moresken op het spreidsel, met hier en daar kenmerkende ‘cosse-de pois’-motieven en hellebaard-achtige
vormen verraden een Franse invloed.314 Abel Coenders van Helpen heeft misschien zelf wel voorbeelden
voor deze beschildering uit Frankrijk meegenomen;
hij had enkele jaren in dat land doorgebracht.
De andere Groninger zolderschilderingen zijn
veel eenvoudiger van uitvoering dan het plafond in de
Oude Boteringestraat en veelal deels met behulp van
sjablonen aangebracht (afb. 34, 35). Deze sjabloonmoresken waren tot een enkele decennia geleden uitsluitend uit Zeeland en Groningen bekend, maar zijn
inmiddels ook elders aangetroffen.315 Voorbeelden
van dergelijke schilderingen kwamen in de stad Groningen onder andere tevoorschijn in Herestraat 48,
een huis in de Zwanestraat, en de huizen Oude Kijk
in ’t Jatstraat 6 en Poelestraat 30.316 Exacte dateringen
zijn in al deze gevallen niet te geven: de combinatie
van bouwhistorische en archivalische gegevens wijst
in de richting van een oorsprong in de tweede helft
van de zestiende eeuw. De sjablonen zijn doorgaans
gevat in kaders en worden soms afgewisseld met uit
de hand geschilderde decoraties. In alle gevallen is
gestreefd naar een stevig contrast tussen de lichte en
heldere arabeskmotieven en het fond, dat doorgaans
donker van kleur is. In het huis in de Poelestraat
streefde men daarnaast een duidelijk drie-dimensionaal effect na door schaduw- en lichtlijnen en vlakken
in de geschilderde decoratie rond de gesjabloneerde
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vakken op te nemen (afb. 34). Deze schaduwwerking
hield rekening met de lichtval in het vertrek. Sjablonen zijn ongetwijfeld ook gebruikt bij de beschildering van de zoldering van de voormalige regentenzaal
in het Armhuiszittend Convent in de A-kerkstraat in
de stad Groningen, daterend uit ca. 1621.317 Van moreskemotieven is in dit geval echter nauwelijks meer
sprake; de beschildering vertoont (oorspronkelijk veelkleurige) luchtige blad-, bloem- en rankmotieven.
Zolderingen met gedeeltelijk uit de hand geschilderde ﬂorale motieven zijn in Groningen ondermeer
aangetroffen in het huis Pelsterstraat 19 en Oude
Kijk in ’t Jatstraat 6 (afb. 36).318 Beide voorbeelden
dateren vermoedelijk uit het midden van de zeventiende eeuw. In het huis Oosterstraat 33 werden vergelijkbare schilderingen aangetroffen op de balklaag
van het achterhuis, bestaande uit grote, symmetrisch
aangebrachte bloem- en bladmotieven.319 In de collectie van de Stichting Monument en Materiaal bleef
een vloerdeel bewaard met daarop een wat vrijer opgezette schildering van bloemen en bladeren uit een
huis in de Oude Boteringestraat in Groningen (afb.
37). Deze zal eveneens uit de eerste helft van de zeventiende eeuw dateren.
In het tweede kwart van de zeventiende eeuw lijkt
men steeds vaker voorkeur te hebben gegeven aan
monochrome plafonds. Deze werden eenvoudigweg
effen geschilderd in bijvoorbeeld blauw, roodbruin
of omber. Voorbeelden van een dergelijke afwerking
zijn in een zeer representatief, breed huis uit 1627
in de nieuwe uitleg van de stad Groningen aangetroffen. 320 In enkele gevallen waren dergelijke monochrome plafonds met gouden biezen afgezet, zoals
in de tuinkamer van dit pand het geval was. Ook in
een huis in de Oude Boteringestraat kwam een dergelijke afwerking aan het licht.321 Vergelijkbaar kan
de afwerking van de zolderingen in het stadhouderlijk hof zijn geweest, toen die in 1627 door schilder
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34. Beschilderde balk in Poelestraat 30 in Groningen, tweede
helft zestiende eeuw of eerste kwart zeventiende eeuw, foto
Taco Tel.

35. Restanten van vloerdelen met balkvakschildering uit het
huis Oude Boteringestraat 10, tweede helft zestiende eeuw
of eerste kwart zeventiende eeuw, foto collectie Stichting
Monument en Materiaal.
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36. Aftekening van een balkvakschildering in het Hinckaertshuis aan de Oude Kijk in’t Jatstraat in Groningen, eerste helft zeventiende eeuw, foto collectie ir. L.W. Barneveld.

Herman Reneman werden geschilderd en verguld.322
Verguldsel werd ook gebruikt bij de vernieuwing van
het plafond in de raadzaal in het Groninger stadhuis
in 1635. De balken van de zoldering werden volgens
de stadsrekeningen beschilderd ‘(…) mit 12 vergulden kanten en in ’t midden het stadtswapen mit een
komperkement met ene golden loeffwerck ter sijden.’323 Onder het plafond kwam een klassiek fries
dat ‘swarte met goldenn letters’ was. Het hout van
deze lijst was in 1635 door kistenmaker Rijke Remmers geleverd.324
Eigenaardig en niet passend binnen het beeld van
de bekende afwerking van de zolderingen, zijn enkele
zwaar beschadigde grenenhouten planken die enkele
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jaren geleden in Oude Boteringestraat 10 werden
teruggevonden (afb. 35, links).325 Deze planken zijn
mogelijk in de eerste helft van de zeventiende eeuw
tegen de onderkant van een balkenzoldering bevestigd, waarbij een geheel vlak plafond moet zijn onstaan. De planken waren beschilderd met grote vierkante vlakken die vierkante vakken met diamantkoppen suggereerden. Op enkele fragmenten komen ook
vlakken met het al eerder genoemde moreskemotief
voor. Ongeverfde delen suggereren dat deze vlakken
door proﬁellatten van elkaar waren gescheiden. Vergelijkbare zolderingen zijn elders in Groningen en
Nederland niet aangetroffen, wel kennen we zestiende-eeuwse wandversieringen met diamantkopmotie-
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Stucplafonds?

37. Restant van een balkvakschildering uit het huis Oude
Boteringestraat 10 in Groningen, vermoedelijk eerste helft
zeventiende eeuw, foto collectie Stichting Monument en
Materiaal.

ven uit bijvoorbeeld Amersfoort en Den Bosch.326
Het is dan ook niet ondenkbaar dat de planken uit
Oude Boteringestraat 10 (in een eerder stadium) als
wandbeschot dienst hebben gedaan.

De toepassing van stuc als afwerking van de zoldering
was in het Nederlandse interieur in de eerste helft
van de zeventiende eeuw zeer ongewoon.327 Toch lijkt
het erop dat de vermeldingen van een ‘plijsteraar’ en
‘die plijsteringe’ in 1627 en 1631 in verband met
werkzaamheden in het stadhouderlijk hof aan het
Martinikerkhof in Groningen, betrekking hebben op
de afwerking van zolderingen. Dat het in ieder geval
niet om gewone werkzaamheden ging, bewijst het
forse bedrag dat de pleisteraar – er wordt er maar één
genoemd – volgens een resolutie van Gedeputeerde
Staten van 16 augustus 1626 tegoed had.328 Daarin
wordt de provinciaal ontvanger-generaal gelast de
‘plijsteraar’ van ‘Sijn Gen hoff ’ ‘zijne vordering groot
350 k.gl.’ uit te betalen. In 1631 is sprake van de
aanbesteding van ‘die plijsteringe’ van twee kamers
in het stadhouderlijk logement, waarvoor de commies-provinciaal een aparte ‘stelling’ of steigerwerk
moet bouwen.329 Voor het berapen van muren was
zo’n steiger niet noodzakelijk. De korte tijd, net een
maand, waarin van aanbesteding, besluitvorming
en de opdracht voor de bouw van steigers sprake is,
doet vermoeden dat de pleisteraar niet uit Groningen
kwam en mogelijk als reizend vakman belang had bij
het zo snel mogelijk klaren van de klus.
Het is niet ondenkbaar dat het restant van stucwerk dat in de jaren dertig van de twintigste eeuw bij
de restauratie van het Prinsenhof werd ontdekt, het
resultaat was van de ‘plijsteringe’ in 1626 of 1631
(afb. 38). Het stuc was volgens de aantekeningen in
het foto- en tekeningenarchief van de Rijksdienst
van de Monumentenzorg in Zeist aangebracht op
een drager van leem en vlasvezels op een ondergrond
van gekloofde wilgenteen, een constructiewijze die
op een vroege toepassing wijst.330 Het teruggevonden
restant was om een balk aangebracht en van een pro1600-1650
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38. Restanten stucwerk op een balk in het voormalig stadhouderlijk logement aan het Martinikerkhof in Groningen,
mogelijk zeventiende eeuw, foto van onbekende herkomst,
reproductie Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.

ﬁlering voorzien. Het oorspronkelijke plafond leek
daarmee waarschijnlijk op omstucte balkenplafonds
zoals die uit de buurt van Zwolle en Zutphen en voor
het overige uit Duitsland bekend zijn.331
4.4.5 Vloeren
Uit constructief oogpunt ligt de de toepassing van
houten vloerplanken op balklagen het meest voor de
hand. In veel huizen in Stad en Lande waren dan
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ook houten vloeren te vinden. De vloer die zich in
het huis Oude Boteringestraat 16 bevond, had een
bijzondere constructie.332 Deze was een zogenoemde
‘platenvloer’: de houten delen rustten niet op een
overspanning van balken maar op in de muren opgelegde strijkbalken. De eikenhouten vloerdelen waren
maar liefst 15 centimeter dik en tussen de 40 en de
60 centimeter breed.
De meeste houten vloeren werden in Groningen
in de eerste helft van de zeventiende eeuw, net als
elders het geval was, uit brede grenen vloerdelen samengesteld.333 Van voorbeelden elders is bekend dat
deze vloeren zeer kostbaar konden zijn. Bij de bouw
van het huis De Onbeschaemde in Dordrecht werd
bijvoorbeeld zelfs bepaald dat de dure grenen planken niet met nagels mochten worden vastgespijkerd
om ze niet te bederven.334 Of men in Groningen ook
zo ver ging is niet bekend, maar dat houten vloeren
hier eveneens als zeer passend voor deftige ruimten
werden beschouwd, bewijzen de resoluties van Gedeputeerde Staten waarin gesproken wordt over het leggen van nieuwe planken vloeren in het stadhouderlijk
hof. Zo komt in een resolutie van de Gedeputeerde
Staten van Stad en Lande op 22 april 1628 de berekening van de kosten aan de orde van de ‘vloeringe
met goede planken van sijn. Gen. des stadhouders
bovensaal’.335 De kosten vielen kennelijk mee, want
in november en december van dat jaar werd besloten
de ‘jonge heeren camer’ en de stadhouderlijke slaapkamer eveneens met planken te bevloeren.
Niet overal werden houten vloeren toegepast: in
eenvoudige woningen waren tegelvloeren in de eerste helft van de zeventiende eeuw het gebruikelijkst.
De in de vroege zeventiende eeuw gebouwde huizen
waarvan de restanten in 1996 teruggevonden werden
in de Butjesstraat, waren bijvoorbeeld geheel met stenen of plavuizen bevloerd.336 Zowel geglazuurde als
ongeglazuurde vloertegels konden worden toegepast.
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Zo kreeg Geert Geerts metselaar volgens de stadsrekeningen in 1634 210 gulden voor het repareren van
verschillende vloeren in het Herenwijnhuis, onder
andere met ‘blaeuvuijsers’, waarschijnlijk ongeglazuurde plavuizen van blauw bakkende klei, en groen
en geel geglazuurde estriken.337 In de stadsrekeningen
werden beide soorten estriken ‘Gronings’ genoemd,
wat erop wijst dat deze vloertegels in Groningen werden vervaardigd.
Plavuizen waren gemakkelijk schoon te houden
en door toepassing van glazuurlagen in verschillende
kleuren was het mogelijk ze in aantrekkelijke decoratieve patronen te leggen. Zelfs de vloeren in kelders

werden vaak in een patroon van groene en gele estriken gelegd, zoals nog te zien is in de kelder van het
huis Markstraat 19, een breed pand dat in de jaren
dertig of veertig van de zeventiende eeuw gebouwd
werd (afb. 39). In representatieve vertrekken waren
deze vloeren echter eveneens op hun plaats. De deftige, rondom met houtwerk beklede ‘middelkamer’
in het huis van de in 1652 overleden Lucas van Hulten had bijvoorbeeld een vloer van gele en groene
vloertegels; in de jaren zestig van de zeventiende
eeuw moest deze worden verwijderd.338 In de boerderij Ernstheem bleef de in mooie patronen gelegde,
kleurige zeventiende-eeuwse tegelvloer van de deftige

39. Vloer van gele en groene plavuizen in de kelder van het huis Marktstraat 19 in Groningen, ca. 1640, foto Johan de Haan.
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voorkamer grotendeels onder een latere houten vloer
bewaard. Tegelvloeren werden vanwege hun representatieve uitstraling en brandwerende functie hier
en daar zelfs op de verdieping toegepast. In de stad
Groningen bezitten onder andere het huis Oude Kijk
in ’t Jatstraat 6 en 18, Turftorenstraat 26 en Vismarkt
6 nog de oorspronkelijke in zand gelegde plavuizen
op de verdieping. De kieren tussen de onderliggende
planken zijn in deze gevallen met papier of linnen
dichtgemaakt.
Veel deftiger dan de gebakken vloertegels waren
vloertegels van natuursteen. Deze kwamen alleen
in huizen van enige statuur voor en dan nog waarschijnlijk vrijwel uitsluitend in vertrekken waarin
niet werd gewoond, maar die als verbindingsruimte
fungeerden, zoals de gang. Soms werden natuurstenen vloerplaten óp een houten ondervloer gelegd. In
Poelestraat 8 was in een gang een houten vloer te vinden die vermoedelijk in de vroege zeventiende eeuw
met rode Bremer platen werd belegd.339
4.4.6

Schoorstenen

In geen enkele interieurhistorische publicatie wordt
voorbij gegaan aan het belang van de schoorsteen of
schouw. Terecht wordt er telkens weer op gewezen
dat de schoorsteen, om Peters te citeren, ‘in elk huis
de meeste zorg’ genoot.340 De schouw was in het begin van de zeventiende eeuw ook in Groningen een
belangrijk onderdeel van het interieur. Met name in
de winter moet de warmte van het vuur het centrum
van het huiselijk leven zijn geweest. Defecten aan
schoorstenen en schouwen werden dan ook altijd zo
snel mogelijk verholpen, zoals blijkt uit vermeldingen
in archieven van de stedelijke en provinciale overheden in Stad en Lande. In 1636 kreeg een zekere Jan
Tiarx door de stadsrentmeester maar liefst 60 caroli
gulden uitgeteld voor ‘schoorsteenmaken’.341 In 1638
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werd aan ‘schoorsteenmaker’ Jan Jansen door de stad
Groningen zelfs een door zilversmid Adriaan Muntingh vervaardigde zilveren beker geschonken ‘ten
regardt dat hij voele schorstenen van ’t rooken heeft
geholpen.’342 Dat de stadsregering 48 caroli gulden
voor de beker neertelde laat zien welk belang er aan
de activiteiten van Jan Jansen gehecht werd.
De overgang van open stookplaatsen, waarbij de
rook door een opening in het dak naar buiten werd
geleid, naar stenen rookkanalen met een in de muur
bevestigde rookvang had in de grote huizen in Stad
en Ommelanden al in de veertiende en de vijftiende
eeuw plaatsgevonden. In de provincie gebeurde dat
waarschijnlijk iets later. De weem in Warffum, waar
aanvankelijk nog in de zaal open vuren gestookt werden, kreeg pas in de zestiende eeuw schouwpartijen
tegen de muren.343 Toch moeten er in de zeventiende
eeuw nog wel primitieve stookplaatsen geweest zijn,
ook in de stad Groningen. Een opvallend laat voorbeeld van zo’n haard was in Groningen te vinden in
het – nieuwe – provinciale collectegebouw (het huidige Goudkantoor) op de Brede Markt. Dit gebouw
kwam in 1635 tot stand en was alleen van een ‘vuurbak’ voorzien, die echter al vrij snel onbekende problemen gaf. In de resolutie van Gedeputeerde Staten
van 14 november 1637 lezen we al dat de bouwmeester gelast wordt reparaties uit te voeren aan de
‘vuijrbacken’ in het Collectehuis. In november 1638
wordt een onderzoek ingesteld naar de noodzaak van
een schoorsteen en op 6 december van hetzelfde jaar
besluit men deze daadwerkelijk te laten maken. In
januari 1639 tenslotte wordt opdracht gegeven een
bestek voor deze schoorsteen op te stellen.344
De gebruikelijke vorm van een Groninger schoorsteen was gelijk aan de klassieke ‘Hollandse’ schouw.
Deze bestond uit een hoge, uitgebouwde kap die
aan de onderzijde door een schoorsteenbalk of -latei
werd ondersteund (afb. 10, 40).345 Het vuur dat in de
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40. De voorkamer van een boerderij in Groot Maarslag, met zandstenen schouwpartij gedateerd 1597, foto collectie Stichting
Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.

41. Zandstenen schouwlatei met weggehakte datering, vermoedelijk 1632, afkomstig uit een boerderij bij Westerwijtwerd (zie ook
afbeelding 6), collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2603, foto John Stoel.

42. Zandstenen latei, gedateerd 1605, voorzien van de wapens Sickinghe en Jongema, collectie Groninger Museum, inv. nr.
0000.0303, foto John Stoel.
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haard brandde, kon zo maximale warmte verspreiden.
De boezem liep waarschijnlijk overwegend schuin af,
zoals nog steeds in de voorkamer in de Kruisstee in
Usquert te zien is (afb. 10, 40). Een kleine en smalle
schouw op de eerste verdieping van in het in 1634
opgetrokken wachtershuis op de hoek van de Oude
Boteringestraat en het Lopende Diep in de stad Groningen toont echter aan dat rechte boezems op dat
moment ook al voorkwamen.
De natuurstenen latei of schouwbalk, tussen de 2
en 2 ½ meter breed, was in Groningen in veel gevallen het meest prominente onderdeel van de schouw.346
Meestal bestond de decoratie van de latei uit een cartouche geﬂankeerd door wapens (afb. 10, 40, 41, 42).
In de vorm van de cartouche en de schilden waarop
de wapens zijn aangebracht, is veel variatie. Vaak was
in de cartouche een jaartal aangebracht, al dan niet
voorzien van kenmerkende Renaissance-ornamentiek zoals beslag- en rolwerk. Een mooi voorbeeld is
de gedecoreerde latei in de boerderij Rollingeweer in
Maarslag.347 Binnen een ovale rolwerkcartouche met
decoratief bijwerk is het oordeel van Salomo afgebeeld. De voorstelling wordt door twee wapens geﬂankeerd, waaronder een van de familie Wiersema,
die Rollingeweer vanaf 1594 in bezit had. Het effect
van een met wapens gedecoreerde schouw is ook te
beleven in de voorkamer van de Kruisstee, waarop
de eigenaars aan weerszijden van een gebeeldhouwde
voorstelling van de Verkondiging hun wapenschilden
een plaats kregen.348 Vergelijkbaar was het gebruik van
collatoren om hun wapens in de plaatselijke pastorie
op de schouw plaatsen, als het ware om het geestelijk
‘eigendom’ van het domineesambt te benadrukken.
Hoe serieus men dergelijk zaken nam, bewijst de
vlotte wijze van handelen die de provincie ten toon
spreidde toen zij in 1629 de collatie van Sebaldeburen in handen kreeg en meteen de wapens van de
vorige collator, jonker Gruys, liet verwijderen van ‘de
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bossem’ in de weem om het te vervangen door het
provinciewapen.349 schoorsteenfragmenten uit 1561
met de wapens van de Heer en Vrouw van Ewsum bij
Middelstum in de collectie van het Rijksmuseum in
Amsterdam, zijn waarschijnlijk eveneens afkomstig
uit een pastorie.350
Er zijn aanwijzingen dat met eventuele eigenaarswisselingen bij de productie van natuurstenen
schoorsteenlateien soms rekening werd gehouden. Er
zijn namelijk natuurstenen lateien bekend waarvan
de wapens blank zijn en die ook geen sporen van een
eerdere bekapping vertonen, zoals bijvoorbeeld in de
Kruisstee het geval is. Waarschijnlijk zijn deze wapenschilden vaak vlak geweest; als een huis van eigenaar of bewoner wisselde zat men niet opgescheept
met de wapens van de vorige en konden de vlakke
schilden eenvoudigweg met de verfkwast van nieuwe
wapens worden voorzien.351 Ook op andere wijze
werden schoorsteenbalken soms gemoderniseerd.
Een schouw die zich tegenwoordig in het Groninger
Scheepvaartmuseum bevindt, draagt de sporen van
verschillende generaties; op de beide korte zijden van
de schouwbalk wordt in een geschilderde tekst een
verbouwing gememoreerd, waaronder één in 1632
(afb. 6).
Schoorsteendragers speelden een belangrijke rol
in de vormgeving van de schouw. De meeste van deze
schouwbeelden waren aan weerszijden van de stookwand geplaatst en staken maar enkele centimeters uit
de muur. Ze hadden dan ook vooral een esthetische
functie. De oudste Groninger schoren of wangen zijn
nog vrij eenvoudig vormgegeven, zoals te zien is bij
de vijftiende-eeuwse schouw in de boerderij Kloosterwijtwerd bij Usquert en de op basis van teruggevonden fragmenten gereconstrueerde schouw in het
pand Dijkstraat 30 in Appingedam.352 In de zeventiende eeuw werd ondersteuning van de schouwkap
door een staande ﬁguur of herme gebruikelijk (afb.
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43. Zandstenen schoorsteenbeeld bij de borg Piloersema bij
Den Ham, mogelijk 1633 (bouwjaar van de borg), foto
Johan de Haan.

43, 44, 45).353 De populariteit van de schoorsteenontwerpen van de Italiaan Sebastiano Serlio, gepubliceerd in 1537, zijn hierop waarschijnlijk van invloed
geweest.354 In natuursteen uitgevoerde zeventiendeeeuwse schoorsteenbeelden in de vorm van een staande ﬁguur zijn onder andere nog te vinden in de borg
Piloersema in Den Ham (afb. 43). De twee staande
vrouwenﬁguren stellen de Liefde, met twee duiven,
en het Geloof, met een bijbel, voor. Waarschijnlijk
dateren de beelden uit het bouwjaar van de borg, die
in 1633 gereed kwam, en droegen ze de rookvang
in de zaal van het huis. Uit de Schultingaheerd bij
Bedum heten de twee (schoorsteen-)beelden van soldatenﬁguren afkomstig te zijn, beide in zeventiendeeeuws kostuum gestoken. Dergelijke ﬁguratieve onderdelen konden ook in andere materialen dan natuursteen worden uitgevoerd. In de collectie van het
Groninger Museum bevinden zich bijvoorbeeld twee
in terracotta uitgevoerde schoorsteenbeelden (afb.
44). De pottenbakker die deze beelden met behulp
van een mal vervaardigde, kon met deze beelden een
ongetwijfeld aanvaardbaar alternatief bieden voor de
dure in zandsteen uitgevoerde exemplaren.
Uit de bronnen zijn enkele leveranties van hermenparen bekend. Zo weten we dankzij de rekeningen van de stadsrentmeester dat een beeldhouwer
uit Lübeck in 1611 verschillende hermen aan de
Groninger stadsregering leverde.355 Hoe deze eruit
kunnen hebben gezien, wordt geïllustreerd door de
hermen die te vinden zijn onder de schouw van de
Kruisstee in Usquert, in de vorm van een man of atalante en een vrouw of caryatide. In het oude rechthuis van Aduard waren in het begin van de twintigste
eeuw twee vergelijkbare hermen te vinden, die eens
als schoorsteendragers hadden gefunctioneerd maar
later als deuromlijsting waren toegepast. Deze hermen, wederom een atalante en een caryatide, zijn
later in een huis in Groningen herplaatst en in 1945
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verloren gegaan toen dit huis bij oorlogshandelingen
werd verwoest.356
Geheel vrijstaande schouwbeelden waren waarschijnlijk zeldzamer. Opmerkelijk van formaat en
afwerking zijn twee grote vrijstaande beelden van
(waarschijnlijk) Apollo en Jupiter, die volgens de
overlevering afkomstig zijn uit de raadzaal van het
in 1774 afgebroken oude stadhuis van Groningen
(afb. 45). Ze zouden daar de grote schouwkap van de
raadzaal hebben ondersteund. Als deze veronderstelling correct is, zou het kunnen gaan om de door de
Bremer hardhouwer Marten van Dam(me) in 1619
geleverde beelden voor de schoorsteen van het wijnhuis, die later naar de raadzaal werden verplaatst.357
Men kon ook architectonisch vormgegeven elementen zoals (half )zuilen aan weerszijden van de
achterwand van de stookplaats zetten. Twee schouwen uit een boerderij die eens op de wierde Groot
Maarslag stond, bezitten gecanneleerde halfzuilen
met Korinthische kapitelen (afb. 40). Een van deze
schouwen draagt het jaartal 1597. In een huis aan de
Oude Kijk in’t Jatstraat bleef eveneens een schoorsteenpost in de vorm van een halfzuil bewaard, die
als basis heeft gediend voor de reconstructie van de
complete schouw. De zuil is rijk versierd met een
fraaie Korinthische bekroning en een schacht waarop
een engelenkopje met guirlandes is gebeeldhouwd.
Op het basement is een leeuwenkopje gebeiteld. Op
het zandstenen basement van een vergelijkbare halfzuil die in 1996 werd teruggevonden bij graafwerkzaamheden op het terrein van de voormalige Coendersborg bij Helpman is een ruitvormig ornament
aangebracht.358
In Holland werden in het tweede kwart van de zeventiende eeuw steeds vaker vrijstaande zuilen onder
de hoeken van de schouwbalk geplaatst.359 In Stad en
Lande werd dat waarschijnlijk vóór 1650 nauwelijks
gedaan. Weliswaar wordt in de stadsrekeningen al
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44. Terracotta schoorsteenbeeld, herkomst onbekend, vermoedelijk eerste helft zeventiende eeuw, collectie Groninger
Museum, inv. nr. 0000.0026, foto John Stoel.
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45. Zandstenen schoorsteenbeelden, volgens overlevering afkomstig uit het oude stadhuis van de stad Groningen, ca. 1620-1640,
collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2057, foto J.G. Kramer, collectie Groninger Archieven.
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voor 1650 een aantal malen over ‘schoorsteen pijlers’
gesproken, maar waarschijnlijk werden met dat begrip vooral gebeeldhouwde halfzuilen en pilasters bedoeld en niet de vrijstaande pilaren; nog in de achttiende eeuw werd de term ‘pilaer’ in Groningen óók
gebruikt om pilasters mee aan te duiden.360
Uit de vermeldingen in de stadsrekeningen en de
rekeningen van de ontvanger-generaal is op te maken
welke ambachtslieden zoal werden ingeschakeld bij de
vervaardiging en reparatie van schouwen en schoorstenen of onderdelen daarvan. In de eerste plaats waren
dat de steenhouwers, die optraden als vervaardigers van
leveranciers van natuurstenen lateien en schoorsteenbeelden. Zo leverde de Bremer steenhouwer Marten
van Damme volgens de stadsrekeningen in 1619 een
schoorsteen voor de grote zaal van het wijnhuis van de
stad Groningen.361 De onderdelen van de schoorsteen
werden vanuit Bremen naar Groningen gezonden en
door een knecht van Van Damme in elkaar gezet.
Voor kleiner werk kon men in Groningen terecht. De
Groninger beeldhouwer Warner Nijtrinck leverde
in 1634 bijvoorbeeld twee ‘schorstien pijlers, so op
de nije rekencamer in de schorstien sijn gelevert.’362
Een zoon van Warner, ‘harthouwer’ Hindrick Nijtring, kreeg in 1636 door de stadsrentmeester betaald
voor geleverde ‘grauwe’ steen in het wijnhuis ‘an de
Schorsteen’.363 In 1642 leverde Nijtring weer aan de
stad, ditmaal ‘twe schorstien pilers’ voor de pastorie
in Sappemeer, die vanaf 1641 door stadstimmerman
Claes Sijts werd verbouwd.364 Steenhouwers werden
ook ingeschakeld om onderdelen van schouwen te
herstellen, zoals in 1636 het geval was toen Gedeputeerde Staten besloten dat de ‘zarken palen onder den
bossum’ van het corps de guarde in de Boteringestraat
opnieuw vastgemaakt moesten worden.365
In de eerste helft van de zeventiende eeuw werd in
toenemende mate hout als bekleding van de schoorsteen toegepast. Zo spreekt een raadresolutie van 14
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november 1648 over houten ‘becleidsels’ van ‘niewe
moodse schoorsteenen’.366 Waarschijnlijk betrof de
houten schoorsteenbekleding aanvankelijk vooral de
rookvang en de mantel en nog niet de gehele boezem. Van houten boezembetimmeringen is uit de
eerste helft van de zeventiende eeuw in Groningen in
elk geval niets bewaard gebleven. We kennen wel de
houten betimmering van de schoorsteenmantel van
een schoorsteenpartij uit Usquert en de aftekening
van het proﬁel van een zeventiende-eeuwse houten
schouwbalk in de zuidmuur van het Calmershuis in
de Oude Boteringestraat in Groningen.367
Het gebruik van hout als ‘becleidsel’ van de
schoorsteenpartij verklaart waarom ook kistenmakers al vroeg in de zeventiende eeuw in de provinciale en stedelijke rekeningboeken worden genoemd
als vervaardigers en leveranciers van schoorstenen of
onderdelen daarvan. In 1602 wordt bijvoorbeeld in
de stadsrekeningen kistenmaker Johan Ellens vermeld als de leverancier van de interieurdelen voor de
‘Gartema heerdt’ (waarschijnlijk de nieuwe drostenborg) in Zuidbroek. Er wordt in de betaling aan Ellens onder andere melding gemaakt van ‘twe schorstene mantels’, die net als de meeste andere nieuwe
interieurdelen ‘van wagheschott’ waren.368 Ook in
het stadhouderlijk logement aan het Martinikerkhof
werden 25 jaar later houten schoorsteenbekledingen
geplaatst: in 1627 betaalde de ontvanger-generaal aan
kistenmakers Rijke Remmers, Geert Jansen en Hendrick Nijtrink het bedrag uit van 391 caroli gulden
en 10 stuivers ‘vier nieuwe wagenschotten schoorstenen’, ‘bij denselven in Sijn. Gen. des Stadthouders
hoff gemaeckt ende gelevert’.369 In 1636 kreeg kistenmaker Remmers nog voor ‘enig wark an de Schorsteen opt Wijnhuis’ betaald.370
Ook schilders werden bij de afwerking van houten schoorsteenbetimmeringen betrokken. Zo werden de schoorstenen die de kistenmakers in 1627
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voor het stadhouderlijk hof leverden, in hetzelfde
jaar geschilderd en ‘versierd’. Daartoe besloten Gedeputeerde Staten namelijk op 23 oktober van dat
jaar.371 In de rekeningen van de ontvanger-generaal
van dat jaar wordt aan Mr. Herman (Reneman) en
Peter Michels tesamen 87 gulden betaald voor ‘verven, vergulden ende anstrijcken van drie schorstenen
in S.G. hoff.’372 Dat ook natuurstenen onderdelen
van een schoorsteen van een verﬂaag konden worden voorzien, bewijst de opgave van de schilder die
in 1634 de de natuurstenen delen van de schoorsteen
in de ‘nieuwe kamer’ van het Groninger raadhuis
met een grijze olieverf bedekte.373 Dat het ook kleuriger kon, tonen de restanten van een afwerking in
blauwtinten en verguldsel op de zeventiende-eeuwse
schoorsteenbeelden van de in 1633 nieuw gebouwde
borg Piloersema bij Den Ham.374
De stookplaats
Het vuur in de schouw brandde op een stenen vloertje, dat bij bouwhistorisch onderzoek vaak wordt

teruggevonden. Het was meestal met kleine gele en
groene estriken bevloerd en de ‘rakeldobbe’, de asput
of askolk waarin na het doven van het vuur de hete as
werd geschoven, is vaak nog goed herkenbaar. Soms
deed een ingemetselde kookpot of pispot als asput
dienst, zoals het geval was in de rond 1600 gebouwde
en in 1950 afgebroken soldatenbarakken in Oudeschans.375 De vermelding van het ‘overvloeren’ van
de ‘heertstede’ in de gedeputeerdenzaal van het provinciehuis in 1643 heeft waarschijnlijk betrekking op
het herstel van een dergelijk stookvloertje.376
De blokken turf of hout werden opgestapeld op
vuurbokken, die in de deftigste huizen fraai vormgegeven konden zijn. In het Ewsumhuis stonden in de
jaren veertig van de zeventiende eeuw bijvoorbeeld
messing vuurbokken, ‘branders’ genoemd, met ‘pilaeren’ of ‘knoopen’, grote bollen.377
De achterwand van de stookplaats moest met
vuurvast materiaal worden bekleed of op een andere
wijze van de hitte van het vuur worden afgeschermd.
Aanvankelijk werden er decoratieve vuurvaste haardstenen, die in grote aantallen in Luik en Antwerpen

46. Haardsteentje van hardbakkend aardewerk, met
datering 1608, eerste
kwart zeventiende eeuw,
collectie Groninger
Museum, inv. nr.
0000.0393, foto Johan de
Haan.
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werden gemaakt, tegen de achterwand gemetseld,
naar we mogen aannemen in een driehoekige vorm
zoals ook elders gebruikelijk was.378 In de collectie van
het Groninger Povinciaal Kabinet van Oudheden bevond zich in 1883 onder andere een haardsteen met
een buste van keizer Karel V en het jaartal ‘1571’.379
Op een andere haardsteen in dezelfde collectie was
een gehelmd hoofd afgebeeld. Een schoorsteentegel
met twee leeuwen draagt het jaartal 1608 (afb. 46).
Twee ruiten met daarin klimmende leeuwen vormen
de versiering van een haardsteentje dat in 1939 aan
het Groninger Museum werd geschonken en het
jaartal 1598 draagt.380 De ‘pyramide’ van haardstenen kon door een halfronde of driehoekige deksteen
worden bekroond. Ook hiervan bleven voorbeelden
in de collectie van het Groninger Museum bewaard;
één steen is voorzien van het wapen van de prins van
Oranje.
De haardstenen werden in de eerste helft van de
zeventiende eeuw steeds vaker vervangen door een
geheel met geglazuurde tegels bezette achterwand,
in het midden dikwijls voorzien van een verticale
roetbaan uitgevoerd in donkere tegels of in de vorm
van een ijzeren plaat. Dit deel van de achterwand
werd dikwijls tegen de hitte beschermd door een
gegoten ijzeren haardplaat, die vaak met ﬁguratieve
voorstellingen waren versierd (afb. 47).381 Een haardplaat met een afbeelding van de Bruiloft in Kana
en het jaartal 1612 deed eens dienst in een woning
in Noordbroek.382 In archiefstukken vinden we vrij
veel vermeldingen van leveranties van ijzeren ‘vuurplaten’. Gedeputeerde Staten besloten in 1633 bijvoorbeeld twee vuurplaten aan te schaffen voor de
‘beide benedenkamers’ in het provinciehuis.383 Drie
jaar later schafte de provincie nog een paar ‘ijzeren
plaaten’ aan en in 1640 tenslotte werden ook de overige haardpartijen in het provinciehuis van deze platen voorzien.384 Het is niet zondermeer duidelijk wat
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47. Haardplaat van gietijzer met dubbele adelaar in rolwerkcartouche en wapenhouders in de vorm van een man en
een vrouw, afkomstig uit Herestraat 79-81 in Groningen,
zeventiende eeuw, collectie Groninger Museum, inv. nr.
1938.1020, foto Johan de Haan.

we in deze gevallen onder de ijzeren platen moeten
verstaan: een glad afgewerkte ijzeren roetbaan of een
losse, gegoten haardplaat.
In de zomer kon men in de lege en ongebruikte stookplaats een schoorsteenbord zetten. In 1649
kreeg Jacob Pieters ‘glanzer’ van de stad 12 caroli gulden voor ‘seker bret soo hij heeft geschildert staende
bij Sommer dach in de Schorsteen van de hooftmannen Caemer.’385 Claes Lijaarts had rond 1640 eveneens een ‘schoorsteenbriett’ in de schouw van zijn
keuken staan.386 In het huis van Rembt Rengers aan

133
de Ossenmarkt stonden in de jaren dertig van de zeventiende eeuw in twee schouwen koelbakken voor
ﬂessen wijn.387

derbouw van gietijzeren platen met een bovenbouw
van kacheltegels. Uit Nederlandse bronnen zijn een
paar zestiende-eeuwse voorbeelden van dergelijke,
van oorsprong Duitse kachelovens bekend.390

Schoorsteenkleden
4.5
Onder de hoge schoorsteenbalk of latei hing in vrijwel
alle gevallen een schoorsteenval, in de Groninger boedelinventarissen uit de eerste helft van de zeventiende
eeuw meestal ‘rabat om de schoorsteen’ genoemd.
De meeste die in de Groninger inboedelinventarissen
worden vermeld, waren eenvoudige exemplaren in
een groene of rode kleur. In welgestelde huishoudens
kwamen natuurlijk luxueuzer uitgevoerde exemplaren voor. In de Ewsum-inventaris uit de jaren veertig
van de zeventiende eeuw zijn er mooie voorbeelden
van te vinden.388 De opvallendste schoorsteenval in
deze inventaris was geborduurd met een motief van
rode en zwarte vlammen (waarschijnlijk het zogenoemde ‘Point d’Hongrie’), en er wordt ook melding
gemaakt van rood laken schoorsteenkleed met geborduurde decoraties in een gele kleur.
Kachels
Over de toepassing van gesloten stookplaatsen of
‘kachelovens’ in Groninger huizen is vrijwel geen
informatie te vinden. Het is echter goed mogelijk
dat dergelijke kachelovens in grotere aantallen in
Groningen voorkwamen dan op basis van restanten wordt verondersteld. De enig bekende concrete
aanwijzing daarvoor geeft een verkoopacte van een
huis ‘in ’t regte Jat’ in de stad Groningen in 1629.
Daarin is sprake van twee ‘kachelovens’.389 Een van
deze kachelovens was van ‘pannen’ gemaakt, waarmee uit klei gebakken tegels zullen zijn bedoeld, en
de ander was van ijzer ‘gemetseld’. Waarschijnlijk
was deze laatste kachel een combinatie van een on-
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4.5.1 Stoffering: afstemming in kleur
Een verschijnsel dat zich vanaf in ieder geval de jaren
dertig van de zeventiende eeuw naast de zich voorzichtig inzettende differentiatie in deftige Groninger
huizen voordeed, was een toenemend consequent
kleurgebruik per vertrek. Voortaan vormden in een
ruimte niet alleen het schoorsteenrabat en de bedstedegordijnen een (kleuren)set, ook de stoelstoffering en het tafelkleed voegden zich steeds vaker naar
één kleurenbeeld (voor een indruk van de toegepaste
kleuren, zie bijlage I). Toen in 1650 de inventaris
van goederen van Abel Lewe, die aan de zuidzijde
van de Vismarkt woonde, werd opgemaakt, liep de
inventarisant door een reeks vertrekken waarvan de
kleur van de aankleding en stoffering duidelijk op elkaar waren afgestemd.391 In de kamer naast het ‘salett’
hingen voor de bedstede twee gordijnen van rood en
geel zijdedamast en waren de rand boven deze gordijnen, het schoorsteenkleed en de beddesprei volgens
de inventaris uitgevoerd ‘in ‘t selver stoff ’. Dezelfde
formule werd toegepast op de daagse, dat wil zeggen
‘gewone’ zitkamer; deze bevatte vijf stoelen met groene stoffering, een paar gordijnen met rabat, eveneens
groen van kleur, een groen schoorsteenkleed en twee
groene Spaanse dekens. In een kamer op de eerste verdieping hingen voor de bedstede ‘twe gele en blauwe
siden gordinen met an [daaraan] een rabbatt’, waar
het ‘blaue en gele sien beddespreedt’ in kleur op aansloot. Hetzelfde beeld van eenheid in kleur spreekt in
1641 uit een kamer op de eerste verdieping van het
1600-1650
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woonhuis van Baron van Schwartzenbergh thoe Hohenlansbergh, waarin de kleur van het ledikant, rood
en geel, terugkwamen in de kleur van het tafelkleed
dat over de tafel in dit vertrek lag.392
In de Nienoord werden de kamers zelfs genoemd
naar de overheersende kleur van de stoffering en
mogelijk de geschilderde afwerking. Dit moet al
voor 1645 gebeurd zijn; in een inventaris uit dat
jaar worden deze vertrekken met name genoemd.393
Zo bezat de ‘roode caemer’ acht stoelen die overtrokken waren met rood saai, voor de ramen hingen
twee rode gordijnen en zelfs de ‘kleerbessem’ was
rood van kleur. Wat de kleur van het in deze ruimte
staande ledikant was, vermeldt de inventaris helaas
niet maar het zal wel rood zijn geweest. De ‘groene
caemer’ was, zoals te verwachten, voorzien van een
stoffering in groene tinten. De zes Spaanse stoelen
waren met groen laken bekleed en voor de ramen
hingen groene gordijnen.
Groninger ambachtslieden moeten op de vraag
naar luxueuze stoffering hebben ingespeeld. Uit vermeldingen in de rekeningen van de stadsrentmeester
en de ontvanger-generaal onstaat de indruk dat er
in Groningen in de eerste helft van de zeventiende
eeuw al een opmerkelijk gedifferentieerd stoffeerdersambacht bestond. Bij de betalingen voor stofferingswerkzaamheden in het provinciehuis in de jaren
twintig en dertig worden leveranciers, verwerkers en
borduurwerkers in de rekeningen van de ontvangergeneraal bijvoorbeeld elk afzonderlijk genoemd. De
stad Groningen stimuleerde het stoffeerdersambacht
door beperkende voorwaarden voor passement- en
bombazijnwerkers uit het zuiden zoveel mogelijk op
te heffen. In 1629 wordt zelfs een ‘spansdekenmaker’ naar de stad gelokt. Dankzij de inventaris van de
stoffenwinkel van de weduwe van Johan Brants uit
1640, weten we dat er in Groningen op textielgebied
heel wat te koop was.394 Er was veel traditionele la1600- 1 6 5 0

kense stof, maar ook ‘carsaij’, ‘saij’ en ‘kammelot’ in
deze winkelinventaris aanwezig.
4.5.2

Kleur en afwerking op meubels

Kleur was niet alleen in de vorm van textiel in het
interieur aanwezig; er werd in het Nederlandse interieur meer geschilderd en beschilderd dan vaak is
gedacht.395 Ook in Stad en Lande was dat het geval. Meubels ontkwamen evenmin aan een behandeling met de verfkwast. Er zijn aanwijzingen dat
eikenhouten meubels soms een enigszins op kleur
gebrachte, transparante laklaag kregen die de nerfstructuur zichtbaar hield, zoals het geval was bij de
in 1630 vervaardigde eikenhouten kansel in de kerk
van Thesinge.396 Op profaan meubilair uit de eerste
helft van de zeventiende eeuw zijn transparante afwerklagen nog niet aangetroffen, maar er zijn enkele
negentiende-eeuwse kasten met een vergelijkbare afwerking bekend.397 Wellicht wortelt deze afwerking
in een oudere traditie.
De in een dekkende verf geschilderde meubels
waren dikwijls van het goedkope vurenhout, die getuige de vermeldingen in Groninger boedelinventarissen ook in de rijkere boedels veel voorkwamen. Zo
stond er in het voorhuis van de borg te Feerwerd ‘een
vuyren taeffel groen angestreken.398 Wilhelm Lubbers had in 1639 in het voorhuis van zijn woning een
rode ‘vuiren kiste’ en in de zaal stonden twee vuren
tafels, de ene groen en de ander rood geschilderd.399
Groen geschilderde vurenhouten kisten treffen we
in 1639 aan in de boedels van Berent Jansen en Nicolaus Bus.400 In de ‘boven camer’ van het huis van
Wolter Buitenge waren in 1647 ‘1 vuyren banck met
een leene, root gevarwet’, ‘2 rode vuyren bancken’ en
‘1 kantoor groen gevarwet’ te vinden.401 Ook meerkleurig beschilderde meubels kwamen voor, al zijn
vermeldingen daarvan veel schaarser. Het in een in-
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ventaris uit ca. 1640 genoemde ‘bont klier kastien’
kan hier als voorbeeld gelden.402
4.5.3

Kisten en kasten

Er worden in de Groninger boedelinventarissen uit
de eerste helft van de zeventiende eeuw verschillende termen voor kastachtige meubels gebruikt, zoals
‘trijsoer’, ‘kaste’, ‘cassa’, ‘schap’ en ‘spynde’. Speciﬁekere aanduidingen voor kasttypen komen we verhoudingsgewijs niet veel tegen. Het blijft bij enkele
vermeldingen, bijvoorbeeld van een eiken ‘silveren
kastjen’ bestemd voor het opbergen van zilverwerk in
het huis van Roeleffjen Reijmers in 1650.403 Een andere vermelding betreft een ‘kinder eeken kastyen’ in
de beste kamer van Eltye Jansen in hetzelfde jaar.404
Het is vaak moeilijk uit te maken welke term bij
een bepaald type bergmeubel hoorde. Zo zijn er aanwijzingen dat de woorden ‘trysoer’ en ‘kaste’/‘cassa’
door elkaar gebruikt werden. In het ‘oostervoorsaal’
van de borg te Feerwerd wordt in de jaren dertig van
de zeventiende eeuw namelijk ‘een eken trysoer ofte
kaste’ genoemd.405 Naast ‘trijsoer’ en ‘kaste’ gebruikte men het begrip ‘schap’ om een staand bergmeubel
aan te duiden.406 Van deze term is evenmin duidelijk
of er een speciﬁek kasttype mee werd bedoeld. Waarschijnlijk geldt ook hier dat het woord ‘schap’ net als
‘trijsoer’ en ‘kaste’ in de praktijk vrij willekeurig werd
gebruikt. Een vermelding uit 1632 in een stuk uit de
oud-rechterlijke archieven, waarin sprake is van een
‘schap ofte trysoer’, wijst hierop.407
De term ‘trysoer’ werd in de eerste helft van de
zeventiende eeuw in Stad en Lande in ieder geval
gebruikt om een staande kast die was opgebouwd
uit een beneden- en bovenkast mee aan te duiden,
zoals de tekening en beschrijving van een dergelijke
kast in de documenten betreffende de kistenmakersproeven uit 1610 duidelijk maken (afb. 11).408 De

benaming trijsoer duidt op verwantschap tussen dit
kasttype en het middeleeuwse tresoor, een kast op
een hoog onderstel, waaraan de kast van de kistenmakersproef uit 1610 in opbouw herinnerde, zij het
dat het voorheen open onderstel nu vervangen was
door een met deuren afsluitbare onderkast. Vos wees
al op de ongebruikelijke indeling en opbouw van
deze kast in de kistenmakersproeven, die zich moeilijk met andere bekende voorbeelden uit de Nederlanden vergelijken laat.409 Het is vooral de verticale
indeling van zowel boven- als onderkast in drie vakken, waarvan het middelste aanmerkelijk smaller is
dan de twee buitenste, die deze kast zo’n ongewoon
karakter verleent. Uit Münster is eveneens een kast
bekend met een dergelijke driedeling.410 Alleen bezit
dit Münsterse exemplaar ook nog een kleine ‘tussenkast’ en is de kroonlijst aanmerkelijk zwaarder dan
bij het Groninger voorbeeld. Of het Groninger ‘trysoer’ als bewijs van Duitse invloed beschouwd moet
worden, is echter niet zeker; er bestond in deze periode een sterke wisselwerking tussen de Nederlandse
en de Noordduitse meubelcultuur. Ottenjann toont
hiervan verschillende voorbeelden, waarvan enkele
een bovenkast met driedeling bezitten.411
Dat het begrip ‘kast’ ook al vroeg in de zeventiende eeuw in gebruik was, bewijst een vermelding
van 1602 in de stadsrekeningen. Volgens deze vermelding wordt Johan Ellens ‘kistemaker’ betaald
voor een ‘kaste van wagenschot, 5 voet hooch en 6
voet wijth’ waarin archiefstukken of kaarten bewaard
konden worden.412 Ellens werd daarvoor ten huize
van de stadsrentmeester uitbetaald. Hoe de door Ellens geleverde kast eruit zag is niet bekend, maar het
woord ‘kast’ of ‘cassa’ werd in het tweede kwart van
de zeventiende in elk geval gebruikt om een staand
bergmeubel met in het front twee openslaande deuren mee aan te duiden. Een van de bewaard gebleven
Ommelander kasten, in 1634 door de Ommelander
1600-1650
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48. Eikenhouten tweedeurskast uit bezit van de Ommelander
regering, waarschijnlijk 1634 of 1651, collectie Groninger
Museum, inv. nr. 0000.1269, foto John Stoel.

regering besteld, wordt in de Ommelander resolutieboeken namelijk ‘kast’ genoemd (afb. 48).413 De
beide Ommelander kasten, waarvan de zij- en hoekstijlen van halfzuilen met een Ionische bekroning zijn
voorzien, bezitten twee openslaande deuren, die in
vorm en afmeting vergelijkbaar zijn met de Groninger binnendeuren uit deze tijd: twee panelen breed en
drie hoog. In vorm komt deze kast meer overeen met
andere voorbeelden uit de Republiek dan de Groninger kistenmakersproef, hoewel de vermoedelijke
vervaardiger, kistenmaker Harmen Jansen (Vos) in
dit geval uit Fürstenau in het Duitse graafschap Lingen afkomstig was. 414 Een ander zeventiende-eeuws
Groninger voorbeeld van een kast met twee open1600- 1 6 5 0

slaande deuren in het front is de kast die nu in de
Menkemaborg staat en die gemaakt is voor Gerhardus Horenken en zijn echtgenote Bela tho Nansum,
waarschijnlijk vóór 1633, het jaar waarin Horenken
overleed (afb. 49, pagina 292).415 De wapens van dit
echtpaar zijn in het fries van de kast aangebracht. Opvallende elementen in de versiering van de kast zijn
twee opgelegde sterren, uitgevoerd in het dure palissanderhout. De boogstelling op beide deuren doet in
opzet denken aan de zogenoemde Utrechtse toogkasten en vertoont ook verwantschap met een kast uit
Kampen.416 De versiering van de boogrug met blokjes
is een element dat op Groninger kistenmakerswerk
in de eerste helft van de zeventiende eeuw vaak werd
toegepast.
Ook ‘spinden’ worden in Groninger boedelinventarissen vaak genoemd, naar het zich laat aanzien zelfs vaker dan ‘kast’, ‘trijsoer’ en ‘schap’. Dikwijls waren spinden in gebruik als provisiekasten en
werden ze ‘etens spinden’ genoemd. Waarschijnlijk
had de spinde een wat bescheidener, meer utilitair
karakter dan het trijsoer en de kaste. In de stadsrekeningen vinden we posten waaruit blijkt dat spinden
vaak in sets van twee of meer geleverd werden. In
1618 werd bijvoorbeeld de weduwe van kistenmaker
Johan Ellens door de stadsrentmeester in één keer
voor verschillende spinden betaald.417 Spinden waren in elk geval goedkoper dan kasten. In 1632 kreeg
kistenmaker Ricko (Rijke) Remmers het bescheiden
bedrag van 28 en een halve caroli gulden voor vier
‘spintiens’ voor de hoofdmannenkamer.418
Niet alleen staande bergmeubels maar ook kisten
vervulden een functie als opbergplaats. We vinden ze
in vrijwel alle Groninger inventarissen uit de eerste
helft van de zeventiende eeuw vermeld. Vaak werden deze meubels tevens gebruikt als zitplaats; de
kussens die erbij horen worden soms als ‘bankwerx
kussens’ in de inventarissen genoemd. Een populair
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meubel was de ‘Dantsiger kist’, die in vele Groninger
boedelstaten voorkomt. Wat we ons daarbij precies
voor moeten stellen is echter onduidelijk. In Bremen
kwamen kisten voor die bekend staan onder de naam
‘Dantziger Lahden’.419 Het ging waarschijnlijk om
een eenvoudige kist van vurenhout. In een Weeskamerinventaris staan twee ‘Dansenger kisten’ namelijk onder het kopje ‘vuiren holtwarck’ genoemd.420
Voorbeelden of afbeeldingen van Danziger kisten
schijnen niet bewaard te zijn gebleven.
Deftiger dan de eenvoudige Dantziger kisten waren de kisten waarvan het front door een kistenmaker van pilasters of halfzuilen was voorzien. Hindrick
Haickens en Jan Levinck hadden in 1630 ieder twee
eikenhouten kisten van dit type in hun bezit, die van
Levinck waren op dat moment ‘nieuw’.421 Dergelijke
kisten konden een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen en fungeerden daarom dikwijls als onderpand
bij het aangaan van leningen, zoals gegevens uit de
oud-rechterlijke archieven aantonen. In 1621 stelt
Elart Hoendrix bijvoorbeeld een ‘eeken kiste met
uitgesteken pilaren’ als onderpand.422 Harco Poppema doet hetzelfde met twee kisten in 1625, waarvan er een volgens de beschrijving ‘pilaren’ had.423 In
de jaren daarna worden ‘kisten met pilaeren’ steeds
vaker genoemd.424 Deze kisten zullen vergelijkbaar
zijn geweest met de kist die op de bovenverdieping
van de Menkemaborg in Uithuizen staat en uit het
bezit van een Groninger familie afkomstig is.425 De
kenmerkende boogstellingen en halfzuilen van dit
meubel wijzen op een ontstaan in de eerste helft van
de zeventiende eeuw.
4.5.4

Stoelen en banken

Als in Groninger boedelinventarissen uit de eerste
helft van de zeventiende eeuw een stoeltype met
name wordt genoemd, is dat vaak de Spaanse stoel,

een zitmeubel dat in de zeventiende eeuw in de Nederlanden erg populair was.426 De Spaanse stoel onderscheidde zich van andere stoeltypen door een vaste
bekleding van zitting en rug en kon met snijwerk zijn
versierd, zoals de vermelding van ‘twie Spansche gesneden stoelen’ in een inventaris uit 1649 bewijst.427
Hoe voornaam de Spaanse stoel was, wordt aangetoond door de vele vermeldingen ervan in de representatieve ruimten van de rijkst ingerichte huizen.
Ook Gedeputeerde Staten kozen voor Spaanse stoelen toen de statenzaal in 1633 opnieuw werd ingericht. De ‘dartigh nieuwe Spaensche stoelen’ werden
geleverd door Abraham Rampaerts en Ede Symens
voor 195 caroli gulden.428 Symens was waarschijnlijk
de eerste vervaardiger van Spaanse stoelen in Groningen; hoe bijzonder zijn ambacht was blijkt uit de
kwaliﬁcatie ‘Spansche stoelmaker’ en ‘Spans-stoelmaker’ waarmee hij bij de doop van zijn kinderen werd
aangeduid.429 Symens was in 1627 uit Amsterdam
gekomen en won in 1628 het burgerrecht van Groningen.430 Hij zou tot op hoge leeftijd in Groningen
als stoelmaker actief blijven.
Een mooi voorbeeld van een zeventiende-eeuwse Spaanse stoel kwam onlangs op de zolder van de
Hervormde kerk in Pieterburen tevoorschijn (afb.
50).431 De geringe afmetingen van dit exemplaar maken duidelijk dat we hier te maken hebben met een
stoel die in de Groninger boedelstaten ‘lege’ (lage) of
vrouwenstoel wordt genoemd. In de literatuur wordt
gesuggereerd dat vrouwenstoelen vooral geschikt waren om rondom het haardvuur te zetten om zich daar
in de woorden van Lunsingh Scheurleer ‘aan praten
en babbelen’ te ‘verlustigen’.432 In Groninger inventarissen worden vrouwen- en mannenstoelen veelvuldig vermeld. In een inventaris uit 1639 bijvoorbeeld
naast de gewone Spaanse stoelen vijf ‘anderen’ genoemd ‘4 mans & een vrouwen’433 Geelgieter Hans
Gerlach bezat volgens een inventaris die in 1640 na
1600-1650
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50. Spaanse stoel van eikenhout met leren bekleding, gevonden in de kerk van Pieterburen, waarschijnlijk derde of
vierde kwart van de zeventiende eeuw, eigendom van
de Stichting Oude Groninger Kerken, bruikleen aan de
Menkemaborg Uithuizen, foto John Stoel.

zijn dood werd opgemaakt ‘drie mans, met drie frouwen stoelen’.434 De twee ‘groote Spansche stoelen’
die in 1640 in het huis van Frederick Battink in 1640
stonden, waren wellicht mannenstoelen.435
De bovenstijl van de rugleuning van de Spaanse
stoel uit Pieterburen is aan de achterzijde voorzien
1600- 1 6 5 0

van twee uítstekende deuveltjes. De functie van deze
deuveltjes is niet duidelijk: Stamhuis suggereert dat
ze bedoeld waren om beschadiging van de stoel te
voorkomen als deze tegen de muur werd gezet, maar
het is ook denkbaar dat ze juist bedoeld waren om de
muur tegen de stoel te beschermen en oorspronkelijk
van dopjes waren voorzien.436 Op een familieportret
uit 1629 van Andries van Bochoven uit Utrecht zit
de vader van de schilder op een stoel (vermoedelijk
een vouwstoel) waarvan de rugleuning twee dopjes
bezit.437 De plaats van deze dopjes correspondeert
met de plaats waar de deuvels op de stoel uit Pieterburen zijn aangebracht.
Dat niet alleen Spaanse stoelen een representatieve uitstraling kenden, bewijst de stoel waarvan Anne
Berendsen in 1960 een afbeeding opnam in Het meubel.438 Omdat deze stoel, met de datering 1604, afkomstig heet te zijn uit Groningen, is een vermelding
hier op zijn plaats, ook al wordt de grond voor deze
herkomstaanduiding door Berendsen niet gegeven.
Hoe het ook zij, het zitmeubel bewijst dat niet alle
stoelen spaarzaam gedecoreerd waren: zo zijn – in
de woorden van Berendsen – de ‘poten met huizen
en vaasvormige gedraaide stukken geleed’ en is in de
rugleuning ‘een galerij van gevlochten bogen’ aangebracht ‘die een regel, bekroond met à jour gestoken
rolwerk, dragen’.
Eenvoudige stoelen zonder vaste bekleding en
voornamelijk samengesteld uit gedraaid houtwerk,
werden door de leden van het gilde van wiel-, stoelen houtdraaiers gemaakt. De wiel-, stoel- en houtdraaiersgilderol uit 1637 bleef bewaard, maar bevat
niet veel aanwijzingen over de aard van de productie
van dit gilde. Vanzelfsprekend wordt er in deze rol
wel ruim aandacht besteed aan het elimineren van
ongewenste concurrentie; in het negende artikel van
de gilderol werd bijvoorbeeld bepaald dat niemand
van elders buiten de jaarmarkten ‘gedraaid werk’
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mocht leveren of maken.439 In contemporaine bronnen worden naast stoeldraaiers ook nog stoelmakers
genoemd.440 Deze groep ambachtslieden vervaardigde zelf geen stoelen, maar was voor de bekleding en
het vervaardigen van kussens verantwoordelijk. Dat
blijkt duidelijk uit de resoluties van Gedeputeerde
Staten van 11 oktober 1627, waarin aan Joseph
‘stoelmaker’ opgedragen wordt de stoelen in de zaal
en de rekenkamer opnieuw te bekleden.441
Een stoeltype dat waarschijnlijk hoofdzakelijk
door stoeldraaiers werd gemaakt en veelvuldig in
Groninger boedelstaten voorkomt, is de zogenoemde
kerkstoel, een inklapbaar zitmeubel. Otto Eerelman
maakte in de negentiende eeuw een schets van een
fraai kerkstoeltje dat zich op dat moment in handen
van een Groningse particulier bevond; of dit stoeltje ook in de zeventiende eeuw in Groningen dienst
deed, is echter niet meer na te gaan.442 Een kerkstoel
wordt in ieder geval al genoemd in een van de vroegste boedelstaten in het archief van de Weeskamer,
uit circa 1620.443 Andere voorbeelden waren in 1639
te vinden in de voorhuizen van Rutmer Bronnes en
Wilhelm Lubberts, die een ‘kerckstoel met 4 vergulde
knopen’ bezat.444 En ook in de voorcamer van Wilcke Stevens stond in 1650 een kerckstoel.445 Net als
bij andere stoeltypen werd er bij kerkstoelen verschil
gemaakt tussen mannen- en vrouwenstoelen. In een
huis bij de brug voor de Oude Ebbingepoort, stond
in 1645 in de voorkamer bijvoorbeeld een ‘vrouwens
kerck stoel’.446 Opvallend is dat kerkstoelen zich zonder uitzondering in het voorhuis of de voorkamer
bevonden, net zoals het geval is in boedelinventarissen die van elders bekend zijn.447 De kerkstoel werd
in deze periode dan ook nog daadwerkelijk voor de
kerkgang gebruikt en daarom dicht bij de voordeur
neergezet of, zoals Baarsen vermeldt, daar opgehangen.448 Een ander opklapbaar stoeltype was de ‘wijde
eecken kruis-stoell met messingen knopens’, die aan

het eind van de jaren dertig van de zeventiende eeuw
in het voorhuis van de weduwe van luitenant Gerreit
Thonnis stond.449
In Groninger huizen stonden ook stoelen die
geheel van wilgentenen waren gevlochten, de zogenoemde ‘korfstoelen’.450 Deze stoelen werden door de
leden van het korve- of mandemakersgilde gemaakt.
In de ordonnantie van het gilde werd in 1632 een
bepaling over het aantal te gebruiken staken opgenomen: een ‘overboegelde korffstoel moest opgebouwd
zijn uit 28 staken voor zowel de het ‘sitten’ als voor
‘achter’.451 De korfstoel kende, net als de Spaanse
stoel, verschillende uitvoeringen voor mannen en
vrouwen: in Groninger inventarissen wordt een enkele keer een ‘vrouwen korfstoel’ genoemd.452 Waarschijnlijk was de vormgeving van deze korfstoelen
vergelijkbaar met de van elders bekende ‘ziekenstoel’
of ‘kraamstoel’. Hoe dergelijke stoelen eruit zagen,
is te zien op enkele zeventiende-eeuwse prenten en
schilderijen en in een paar zeventiende-eeuwse poppenhuizen.453
Men kon in Stad en Lande eveneens zitbanken
in allerlei soorten en maten aantreffen. We kunnen
ons een idee vormen van deze meubels aan de hand
van de afbeeldingen van losse banken en bankjes in
Groninger kerken die Peters in zijn boek Oud-Groningen opnam.454 In de kerk van Noordwolde staan
nog enkele mooie eikenhouten exemplaren rond de
zeventiende-eeuwse avondmaalstafel. In de inventaris
van Rembt Rengers wordt ‘een taeffel met twie gelijcken wagenschotten bancken’ genoemd, een vermelding die een monumentale opstelling suggereert.455
Banken met en zonder ‘leenen’ (leuningen) kwamen
zoveel voor in de Groninger huizen, dat het weinig
zin heeft daarvan een overzicht te geven.456 Banken
met leuningen waren comfortabeler en werden waarschijnlijk veelal in representatieve ruimten geplaatst,
zoals in het ‘saell’ van de weduwe van stoffenkoop1600-1650
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man Johan Brants in 1640.457 Het geheel beklede zitbankje dat heel deftig een ‘siège d’amour’ wordt genoemd, in de jaren veertig van de zeventiende eeuw
in het Ewsumhuis aan de Oude Kijk in’t Jatstraat in
Groningen te vinden, was waarschijnlijk voor Groningen nog uitzonderlijk, net als trouwens voor de
rest van de Republiek.458
Banken waren niet alleen om op te zitten, maar
konden ook als rust- of ligbank worden gebruikt. De
‘slaepbanck’ komt regelmatig in Groninger inventarissen uit de eerste helft van de zeventiende eeuw
voor.459 Al in een Weeskamerinventaris uit de jaren
twintig van de zeventiende eeuw wordt deze term gebruikt.460 Deze slaapbanken waren vermoedelijk niet
meer dan brede houten banken waarop een matras
kon worden gelegd en die soms van een laag hoofdof voetenbord waren voorzien.
Textiel op de stoel
Kussens speelden al in de Middeleeuwen een belangrijke rol ter verhoging van het zitcomfort van de harde houten kisten en stoelen. Ze waren daarbij allengs
uitgegroeid tot ware statussymbolen, uitgevoerd in
dure stoffen en met borduursels versierd. Het Groninger stadsbestuur en de leden van Provinciale Staten bestelden regelmatig kussens met het stads- of
provinciewapen om op de harde houten banken in
de kerken of de stoelen in hun vergaderruimten te
leggen. Uit de stadsrekeningen blijkt dat er forse bedragen voor de raadskussens werden neergeteld. In
1627 betaalde de stadsrentmeeste bijvoorbeeld 80
caroli gulden aan een lakenkoper en een borduurwerker voor twaalf kussens en drie jaar later voor hetzelfde aantal zelfs ruim twee keer zoveel: bijna 162
gulden.461
In de zeventiende eeuw waren er in Stad en Lande
ambachtslieden werkzaam die zich in het maken van
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kussens specialiseerden. In 1615 kreeg zo’n ‘kussermaecker’ (sic) van de provincie 20 gulden voor twee
kussens in het nieuwe provinciale rijtuig.462 Kussenmakers als deze vervaardigden ongetwijfeld ook de
luxueus uitgevoerde kussens die in de deftige huizen
te vinden waren, zoals de negen kussens van ‘tapeet’
en de vijftien met borduurwerk versierde kussens die
in de jaren veertig van de zeventiende eeuw in de
borg Nienoord te vinden waren.463 Volgens dezelfde
inventaris bevonden zich in de stadsresidentie de Van
Ewsums ‘vier swarte ﬂuelen cussens mit wapens’. In
het huis van Rembt Rengers lagen in de jaren dertig
van de zeventiende eeuw negen ‘cußen bladen met
wapens berdijrt’.464
Ook uit minder prestigieuze boedels is af te leiden
dat kussens in functioneel en esthetisch opzicht in de
eerste helft van de zeventiende eeuw een belangrijke
plaats innamen in het interieur. In de inventaris van
brouwer Andreas Hovinge in de Brugstraat komen
bijvoorbeeld maar liefst 27 ‘stoelen met haar kussens’ voor.465 Artilleriemeester Johan Haijkens en
zijn vrouw Enije Jans deden weinig voor Hovinge
onder: zij bezaten 25 stoelkussens, die zowel ‘goet
als quaat’ waren.466 Harkelus Fryts, die ‘buyten de
Oosterpoorte’ waarschijnlijk een herberg dreef, bezat
maar liefst 27 stoelkussens, die ongetwijfeld van pas
kwamen om op de meer dan twintig banken in het
huis te leggen.467 Op zitbanken konden langwerpige
‘bankwerx’ -kussens worden gelegd, waarvan er één
in 1639 genoemd wordt in de keuken van het huis
‘In den oliphant’ in de Boteringestraat.468
Vaste stoelbekleding
De beste beschrijvingen van beklede stoelen treffen
we vooral in de schaarse inventarissen van adellijke
personen aan. De rijke inventaris van de Nienoord
uit 1645 bevat goede voorbeelden.469 In de jufferen-
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kamer van de borg stond een ‘eycke stoel mit groen
betoogen’ en twaalf Spaanse stoelen ‘mit ﬂammen
beneit’, waarmee waarschijnlijk een stof werd bedoeld die geborduurd was met een motief in ‘point
d’Hongrie’. In de rode kamer van de borg waren acht
stoelen te vinden die met rood saai waren overtrokken en de stoelen in de bruine kamer waren met
bruin saai bekleed. In de ‘mevrouwen kamer’ stond
de al even genoemde ‘siège d’amour’ die bekleed was
met een groene stof en waarop ook nog eens twee
groene kussens lagen. In het ‘cabinet’ stond een groene ‘geborduirde’ stoel en de twaalf Spaanse stoelen
in het ‘onderzaal’ waren met blauw laken bekleed.
In het Ewsumhuis, de stadsresidentie van de heren
van de Nienoord waren vergelijkbare beklede zitmeubels te vinden. Zo stonden in de zaal acht Spaanse
stoelen met een groene en geborduurde bekleding en
was ook hier een siège d’amour te vinden, die ditmaal
was voorzien van een bekleding van bruin saai en
twee dito kussens. Op de ‘mevrouwen camer’ stond
een stoel die met groene stof was bekleed waarop een
rood borduursel was aangebracht.
Ook andere leden van de aristocratie hadden fraai
beklede zitmeubels in hun huizen staan. In het huis
van Baron van Schwartzenberg thoe Hohenlansberg
stonden Spaanse stoelen die met bont trijp (geschoren ﬂuweel) en een blauwe stof waren bekleed.470 In
de deftigste kamer, de bovenzaal, waren onder andere
zes stoelen te met een rood ﬂuwelen bekleding. In
het huis van Abel Lewe stonden in 1650 in de slaapkamer en de kamer naast de bovenzaal Spaanse stoelen met een tapisserie-bekleding en in de bovenzaal
bevonden zich negen Spaanse stoelen die met zwart
ﬂuweel waren bekleed.471
Leren stoelbekleding wordt in de inventarissen
in de eerste helft van de zeventiende eeuw niet met
name genoemd, maar het is niet ondenkbaar dat veel
van de in Groninger boedelinventarissen opgevoerde

Spaanse stoelen met leer waren bekleed. Het eikenhouten Spaanse stoeltje uit Pieterburen heeft nog de
oorspronkelijke, met koeiehaar opgevulde leren bekleding (afb. 50).472
4.5.5

Ledikanten

In de eerste helft van de zeventiende eeuw sliepen de
meeste mensen in bedsteden. Losstaande bedmeubels
waren verre van algemeen en alleen in de deftigste
huizen te vinden. Zelfs in een belangrijk huis als dat
van Baron van Schwartzenberg thoe Hohenlansberg
kwam maar één ledikant voor.473 Het bedmeubel was
echter in opkomst; in een resolutie van 1648 nam
de stadsregering ‘veltkoetsen’ op als ‘nieuw’ meubeltype dat alleen door kistenmakers mochten worden gemaakt.474 Waarschijnlijk werd met het begrip
‘veltkoets’ een meubel aangeduid dat ook wel als
‘beddekoets’ bekend staat. De beddekoets was een
niet-ingebouwd bed dat in de hoek van de kamer
werd geplaatst en twee gesloten achterwanden bezat.
Voorbeelden van elders laten zien dat deze bedden
royaal met houtsnijwerk en exotische houtsoorten
konden worden versierd. Waarschijnlijk moeten we
ons de meeste ledikanten echter wat bescheidener
voorstellen, als niet al te hoge rechthoekige ‘dozen’
met een door vier kolommen of stijlen ondersteunde
hemel, waarvan de houten constructie door de stoffering vrijwel geheel aan het oog was onttrokken.475
In de inventaris van goederen van Abel Lewe wordt
de ‘gehemelt’ van een ledikant expliciet genoemd en
in die van Willem van Ewsum komt een ‘cappe’ van
een ledikant voor.476
Vooral door de toepassing van kostbare stoffering
konden losse bedden en ledikanten echte blikvangers
zijn. De inventarisant die een lijst opstelde van de
meubels en losse goederen in de borg Nienoord in
Leek en het stadshuis van de Van Ewsums, begon
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in 1645 niet voor niets met het noemen van de ledikantbehangsels.477 Deze opsomming laat zien hoe
divers de ledikantbehangsels in het bezit van de Van
Ewsums waren. De fraaiste bedbekledingen waren
twee bedbehangsels van rood armozijn en een bruin
saaien behangsel dat met passement was afgezet. De
andere bedbehangsels waren uitgevoerd in rood saai,
in een groene stof geborduurd met zwarte bloemen,
in groen laken met wit linnen bewerkt, in rood laken, in gebloemd linnen, en in zijde. Ook in andere
deftige huizen stonden fraai gestoffeerde ledikanten
die met dure stoffen waren bekleed. De twee ledikanten die in 1650 in het huis van Abel Lewe aan
de Vismarkt te vinden waren, waren bijvoorbeeld
geheel met armozijn behangen.478 Het bed in Lewe’s
slaapkamer had blauwe gordijnen en een gehemelte
in dezelfde kleur. Het ledikant in het ‘bovensael’ was
geheel in gele stof uitgevoerd.
4.5.6 Tafels
Het ‘zinnebeeld van gastvrijheid en huiselijkheid’
noemt Sluyterman de tafel, die volgens hem het middelpunt van het Nederlandse gezinsleven vormde en
het ware centrum van de kamer was.479 De bol- of
balpoottafel zag Sluyterman als hét zeventiendeeeuwse tafeltype. Deze tafel ontleent zijn karakteristieke silhouet vooral aan de poten in bol-, vaas-, ﬂesen peervormen. Enkele avondmaalstafels uit de eerste
helft van de zeventiende eeuw maken duidelijk dat in
Groningen beslist niet alle tafels van dergelijke, geprononceerde poten waren voorzien. De tafels in de
Hervormde kerken van Eexta, Feerwerd, Oldenzijl
en ’t Zandt bezitten bijvoorbeeld slanke, balustervormige poten, terwijl de tafels in Den Horn, Ulrum en
Zuidbroek voorzien zijn van poten met vier afgeplatte
zijden.480 De ‘trektafel’ die in 1610 werd ingesteld als
één van de nieuwe Groninger kistenmakersproeven
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had evenmin echte bolpoten. De tekening van deze
tafel laat zien dat de vorm van de poten hier het midden hield tussen een baluster en een vaas (afb. 51).
Het toepassen van exotische houtsoorten op dergelijke dure, doorgaans in eikenhout uitgevoerde tafels was in Groningen in het tweede kwart van de
zeventiende eeuw waarschijnlijk nog niet erg gebruikelijk.481 De ‘nieuwe eycken ingeleyde tafel’ die volgens de in 1648 opgemaakte inventaris van goederen
van Jan Hamminck in de zaal van zijn huis stond,
moet voor menig Groninger dan ook een opvallend
meubel zijn geweest.482
De in Groningen bewaard gebleven zeventiendeeeuwse tafels geven door hun afmetingen en afwerking alleen een indruk van het uiterlijk van de duurste categorie tafels die in particuliere huizen te vinden
waren. In boedelinventarissen komen namelijk veel
meer verschillende typen tafels voor, die lang niet altijd van eikenhout waren. Zo stond in het voorhuys
van het huis van Rembt Rengers aan de Ossenmarkt
in de stad Groningen ‘een vuyren taeffel groen angestreken’483 In het ‘sael’ van het huis van Wilhelm
Lubberts waren in 1639 twee vurenhouten tafels te
vinden, één rood geschilderd en de andere groen.484
In de stadsrekeningen wordt een enkele maal melding
gemaakt van de leverantie van grenenhouten tafels.
Zo leverde kistenmaker Jan Ellercamp volgens de
stadsrekeningen van 1642 voor 80 gulden vier grenen
tafels in het wijnhuis, in vier verschillende kamers: de
‘drostenkamer’, de ‘herenkamer’, de ‘vrouwenkamer’
en de ‘oldermanskamer’.485 Daarmee waren deze tafels per stuk overigens niet veel goedkoper dan de
tafel van 21 caroli gulden die Johan Ellens in 1629
leverde en ‘di jaerlix in de raets camer wort gesettet
als over de stadts rekeninge wort gebesognert’.486
Tafels hadden niet altijd een rechthoekig of vierkant blad. In een kamer in het huis van Baron van
Schwartzenberg thoe Hohenlansberg stond in 1641
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51. Hendrik Nijtrink en/of Rijke Remmers, ontwerp voor een tafel als nieuwe kistenmakersproef, 1610, Groninger Archieven, Oudarchief der gemeente Groningen Archivalia van de stad betrekking hebbende op de gilden, inv. 48, foto Groninger Archieven.

bijvoorbeeld een ‘achtkante’ tafel.487 Stenen tafelbladen kwamen in deze periode eveneens al voor, zoals
de voor Nederland zeer vroege vermelding van een eikenhouten tafel ‘met een steenen blad’ in een inventaris uit circa 1635-1637 bewijst.488 Voor het overige
worden dergelijke tafelbladen in de eerste helft van
de zeventiende eeuw echter niet veel in de Groninger
inventarissen genoemd, net zomin als de compacte
vouw- of klaptafeltjes. Het ‘opslagen tafeltien’ in het
huis van een schoenmaker in 1638 is waarschijnlijk
gelijk te stellen aan de bekende ‘ﬂap aan de wand’,

een opklapbaar tafeltje dat op enkele zeventiendeeeuwse Hollandse schilderijen te zien is.489
Enkele keren komen in Groninger boedelinventarissen tafels voor die vergelijkbaar zijn met bewaard
gebleven tafels die als avondmaalstafels in Groninger
kerken dienst doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor tafels die een uittrekbaar blad hebben. In de inventaris
van Johan Cornelis Draeck wordt in het voorhuis’
een eijcken uytweickende tafell’ genoemd.490 Ook
in het huis van Nicolaes Duiff in de Ebbingestraat
stond in 1650 in de zaal een ‘eeken treck tafel’ waar1600-1650
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52. Eikenhouten tafel, afkomstig uit het rechthuis in Warffum, ca. 1620-1660, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.1199, foto
Groninger Archieven.

over ‘een tapeeten spreet’lag.491 De tafel in de kistenmakersproef van 1610 was ook zo’n ‘trecktafel’,
zoals de tekening duidelijk laat zien (afb. 51). Opvallende elementen op deze tekening zijn met name de
forse poten op klossen, met elkaar verbonden door
regelwerk, en het houtsnijwerk dat als een schort
onder het tafelblad hangt. In dit snijwerk is een engelenkopje opgenomen, dat de middenregel van het
tafelblad aangeeft en tevens als steun dient voor de
oplegging van het schuifsysteem. De onderling verbonden poten met vaasvormige geledingen vormen
ook de meest karakteristieke elementen van een tafel
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in de collectie van het Groninger Museum (afb. 52).
Op deze tafel, volgens overlevering afkomstig uit het
rechthuis van Warffum, beperkt het snijwerk zich tot
de steunstukken of schoren onder de regels.
Peters suggereert verwantschap tussen Groninger
tafels en de Ostfriese meubelkunst uit de eerste helft
van de zeventiende eeuw als hij Ostfriese voorbeelden
aanhaalt om een indruk te geven van de Groninger
meubelkunst in de zeventiende eeuw.492 Die onderlinge verwantschap kwam ook naar voren op de tentoonstelling van Ostfriesische Altertümer in Emden
in 1894, waar een tafel te zien was die vrijwel iden-
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tiek was aan de avondmaalstafel in de Hervormde
kerk van Midwolda uit het midden van zeventiende
eeuw.493 Deze tafels onderscheidden zich overigens
evenmin van wat er op dat gebied in de rest van de
Republiek gebruikelijk was.
Tafelkleden en ‘sprieten’
Tafelkleden of beddespreien, beide meestal ‘sprieten’
genoemd, dienden niet alleen het fysieke maar ook
het esthetisch welzijn. Ze werden toegepast om bijvoorbeeld oud meubilair te verdoezelen of om een
bepaalde rijkdom door kleureenheid in een vertrek te
bewerkstelligen. In het laatste geval speelden beddespreien en tafelkleden een rol in samenhang met de
rest van de stoffering. Baltser Everts bezat bijvoorbeeld een ‘olde eken tafel’, waarop een kleed lag en
had eveneens een kist met een bont linnen kleedje bedekt.494 Hindrick Jansen had een paar jaar eerder een
‘spriet’ over een kist in zijn huis gelegd.495 In deftige
huizen werden er zelfs wel luxueus uitgevoerde kleden
over kisten gelegd; de groene deken met twee ‘passementen’ in het bezit van Harmen Wessels was in ieder
geval fraai genoeg om als kistkleed te dienen.496
4.5.7

Pulpitrums en comptoiren

In Stad en Lande kwamen in de eerste helft van de
zeventiende eeuw ook schrijfmeubels voor. In enkele
inventarissen worden bijvoorbeeld pulpitrums genoemd, schrijfmeubels waarvan de naam ontleend
was aan de schuingestelde klep met dezelfde (oorspronkelijk Latijnse ) naam die als lessenaar dienst
deed. Over het uiterlijk van de vroege pulpitrums
weten we niet veel: er schijnen geen Groninger exemplaren uit de zeventiende eeuw bewaard te zijn gebleven. In een resolutie van Gedeputeerde Staten wordt
in 1635 gesproken van ‘staande’ pulpitrums, waar-

mee waarschijnlijk werd bedoeld dat men staande aan
deze meubels moest schrijven.497 Pulpitrums konden
voorzien zijn van een onderkast waarin men papieren
kon opbergen. In de pulpitrums die de provincie Stad
en Lande in 1634 bestelde moest men bijvoorbeeld
de ‘secreten’ van de provinciale secretarie kunnen
bewaren.498 De leverantie in 1643 en 1644 aan de
stad Groningen van groen laken voor ‘het betrecken
van pulpiters’ toont aan dat deze schrijfmeubels deels
met laken bekleed konden zijn.499 Het ging daarbij
waarschijnlijk om de bekleding van het schrijfblad.
Dat de term pulpitrum in deze periode ook nog op
losse lessenaars betrekking had, bewijst de betaling
uit 1649 door de kerkvoogden van Noorddijk aan
kistenmaker Elias Vos voor een ‘klein pultrum aan
de preekstoel’.500
Pulpitrums waren vanwege hun functionele karakter vooral in minder representatieve vertrekken te
vinden. Zo stonden de twee pulpitrums uit het bezit
van Rembt Rengers van Ten Post in de jaren dertig van de zeventiende eeuw in de ‘kamer’.501 Ook
het ‘pulmter’ dat in 1640 in een huis in de Oosterstraat kon worden aangetroffen, stond in de daagse
kamer.502
Vergelijkbaar met het pulpitrum kan het meubel
zijn geweest dat met de naam‘kantoor’ of ‘comptoir’
werd aangeduid.503 Dit meubel komen we eveneens
enkele keren in de Groninger boedelinventarissen tegen, zoals in het huis van Johan Cornelis Draeck in
1642, waar een ‘olt comptoir’ in de opkamer naast
de zaal stond.504 Het ‘eken cantoor’ van Jan Boelens
stond in 1646 in het voorhuis van zijn huis in de
Brugstraat.505 Het voorhuis moet geen ongewone
plaats voor een comptoirmeubel zijn geweest: volgens een inventaris uit 1644 was ook in het voorhuis
van Petrus Mulerius een ‘comptoirtien’ te vinden.506
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4.5.8

Spiegels

Spiegels kon men in de eerste helft van de zeventiende eeuw in allerlei variëteiten in de Groninger huizen
aantreffen, al zijn de twee ‘Venedische spiegels’ met
glazen lijsten, in 1633 vermeld in de meubelkamer
van het stadhouderlijk hof, beslist uitzonderlijk.507
Ook bijzonder was de spiegel met een lijst van albasten pilaartjes die rond 1635 in het huis van Rembt
Rengers aan de Ossenmarkt te vinden was.508
In Groninger inventarissen uit de eerste helft van
de zeventiende eeuw hebben de meeste vermeldingen
van spiegels betrekking op exemplaren met vergulde
of met ‘swarte’ en ebbenhouten lijsten. Vergulde
spiegels zijn al in de vroegste Weeskamerinventarissen te vinden. Gertruyt Boelens had er in de jaren
twintig van de zeventiende eeuw al één.509 Ook Harmen Wessels en zijn vrouw Willemtjen Willems bezaten in dezelfde periode twee spiegels met vergulde
lijsten, één hing in de ‘camer’ en de ander in de ‘voor
camer’ van hun huis. 510 De vergulde lijsten om de
vier schilderijen die in de camer van dit echtpaar
hingen, harmonieerden hiermee ongetwijfeld fraai.
In latere inventarissen blijven vergulde spiegels veel
voorkomen, maar het aantal ebbenhouten exemplaren groeit. De vermelding van ‘swarte’ spiegels wijst
eveneens op de toenemende populariteit van ebbenhouten spiegellijsten; vermoedelijk ging het hierbij
om spiegels met zwartgeschilderde lijsten die bedoeld
waren als imitatie van het dure ebbenhout.
Dat op de dominantie van vergulde en ebbenhouten spiegellijsten wel wat af te dingen valt, bewijst de
inventaris van Johan Jacobs, een spiegelverkoper uit
Emden, wiens voorraad van in totaal 137 spiegels in
1639 in de stad Groningen in beslag genomen en geinventariseerd werd.511 Iets minder dan de helft van
de spiegels in Jacobs’ voorraad bezat een vergulde of
ebbenhouten lijst. Er wordt onder deze spiegels een
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onderscheid gemaakt tussen exemplaren die ‘klien’,
‘middelmatig’ en ‘groot’ waren en er worden zowel vierkante als exemplaren met een ‘ovael’ vorm
genoemd. Verder worden er zeventien spiegels met
‘swarte verlackte’ lijsten opgevoerd, is er sprake van
dertien ‘Italiaansche’ spiegels, en negen spiegels bezitten het adjectief ‘Fransch’. Een spiegel uit de laatste
categorie wordt omschreven als ‘een groote Fransche
gouden laeren spiegel’. Er komt op de lijst overigens
maar één spiegel voor met ‘couleuren en beeltwerck’,
deze wordt een ‘tooren spiegel’ genoemd.
Wat we ons bij de ‘spiegell kaste’ in het bezit van
Johan Carstiens in 1639 voor moeten stellen, is niet
helemaal duidelijk.512 Wellicht ging het om een spiegel
in een kastje, of een kastje waarin een spiegel gehangen
kon worden. Hieraan verwant kunnen de twaalf boekspiegels met goudleren lijst zijn geweest die de Emder
spiegelkoopman in 1639 in voorraad had.513 Van dergelijke boek- of toiletspiegeltjes, waarbij het spiegelglas
door middel van bijvoorbeeld met goudleer of geborduurde stof beklede deurtjes bedekt kon worden, bleven in Nederland enkele exemplaren bewaard.514
4.5.9 Verlichting
De voornaamste bron van verlichting in het Groninger woonhuis moet de olielamp zijn geweest. Deze
‘lampe’ van aardewerk of metaal komt in veel Groninger inventarissen voor. In de hal van het Geertruidsgasthuis in Groningen hangen nog enkele
achttiende en negentiende-eeuwse metalen exemplaren die een idee kunnen geven van hoe zo’n lampje
eruitzag: een eenvoudig bakje met een tuitje waarin
een lontje gehangen kon worden. Aan een oogje in
de muur kon men de lamp ophangen. De brandstof
voor dergelijke lampjes, de olie, werd gewonnen uit
koolzaad, dat in de zeventiende eeuw in de Ommelanden veel werd verbouwd.
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Staande kandelaars en blakers waren veel deftiger
dan de olielamp, maar worden in de boedelstaten en
in de oud-rechterlijke archieven eveneens veelvuldig
vermeld. Ook de term ‘luchte’ wordt in de boedelstaten uit de eerste helft van de zeventiende eeuw
vaak genoemd. In een Weeskamerinventaris komen
in één boedel zelfs vier messinge luchten voor.515
We moeten daarbij waarschijnlijk denken aan een
staande kandelaar, in het Duits nog steeds ‘Leuchter’
genoemd. Niet alle luchters waren even groot, gezien
de vermelding van een ‘lutke luchte’ in 1621.516 De
meeste ‘luchten’ waren in messing of geelkoper uitgevoerd. In 1625 nam de stadspander onder andere
een ‘Mess luchte’ in beslag.517 Rond 1630 is er sprake
van een ‘messche luchte’ in de inventaris van Harmen Wessels en Wijllemtijen Willems.518 Jan Jansen
de Stomme had in 1649 een ‘messingen luchtien’
in het voorhuis staan.519 Een uitzonderlijke vermelding betreft een vermelding uit 1620 van ‘een glasen
luchte’.520
Ook in messing uitgevoerde ‘arms’ of ‘pijpen’, die
vaak als paar ‘an de schorsteen’ waren bevestigd, worden in Groninger inventarissen dikwijls genoemd.
Zo kennen we ondermeer de vermelding van twee
‘messingen arms voor de schorstien’ in de in 1639
opgemaakte inventaris van Wilhelm Lubberts’ goederen en de ‘twee messinge armpe off pijpe aan de
schoorsteen’ die in 1645 werden aangetroffen in het
huis Froucke tho Wartum.521
In het voorhuis hing soms een lantaarn ter verlichting. Enkele voorbeelden daarvan zijn in Groninge boedelstaten te vinden, bijvoorbeeld in de
inventaris van Roelof Reymers uit 1636.522 De weduwe van Gerreit Tonnis bezat volgen de inventaris
van haar goederen in 1639 zelfs twee lantaarns.523
Wellicht dat één van de twee lantaarns in het bezit
van Peter Coevers en Trijntien Bartels ook in het
voorhuis hing.524

Kroonluchters
Net als in de Hollandse steden waren als kroonluchter
toegepaste geweien in Stad en Lande niet ongebruikelijk.525 Al in het testament van de rijke Groningse juffer Aelheit ter Bruggen wordt in de zestiende
eeuw een kroonluchter genoemd in de vorm van een
‘harthooren’.526 Ook aan de muur bevestigde hertekoppen met gewei konden als verlichtingsarmatuur
dienst doen. In het ‘oostervoorsaal’ van het huis van
Rembt Rengers van Ten Post aan de Groninger Ossenmarkt hing bijvoorbeeld in de jaren dertig van de
zeventiende eeuw een hertekop die van drie blakers
was voorzien en ook in een huis aan het A-kerkhof
bevond zich in 1642 een hertekop met een ‘messinge
arm en crans’.527 Noemenswaardig in dit kader is
dat David Wolff, beeldhouwer uit Bremen, in 1633
toestemming aan burgemeesters en raad van de stad
Groningen vroeg om een ‘kroene met dree hartshoefden’ te verloten, wat hij overigens niet kreeg.528
De meest prestigeuze en kostbaarste vorm van
verlichting in de eerste helft van de zeventiende eeuw
was ontegenzeggelijk de grote geelkoperen kaarsenkroon. De waarde die deze kronen vertegenwoordigden blijkt uit een vermelding uit 1648-1649, waarin
de weduwe van Harmen Jansen beslag laat leggen
op de ‘messingen croene’ van olderman Schuiring,
van wie ze nog geld tegoed had.529 Hoewel de grote
kroonluchters door Hollandse schilders in grote hoeveelheden op genrestukken zijn afgebeeld, was het
gebruik ervan in Holland volgens Fock ‘veel minder verbreid dan lang is aangenomen’.530 Of dit ook
voor Stad en Lande geldt, is onzeker; naast de kleine
exemplaren komen in Groninger documenten en
boedelinventarissen uit de zeventiende eeuw de grote
geelkoperen ‘croenen’ wel degelijk voor, in de tweede
helft van de zeventiende eeuw zelfs met behoorlijke
regelmaat.531 De vermelding van ’36 stucken tot een
1600-1650
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messing kroene’ in de in 1640 opgestelde inventaris
van de Groninger geelgieter Hans Gerlach doet vermoeden dat dergelijke grote kronen tot de productie
van Groninger kopergieters gerekend kunnen worden.532
Vanzelfsprekend waren de grote kroonluchters
vooral voor grote zalen in overheidsgebouwen zeer
geschikt. Het verbaast dan ook niet dat ze in de eerste helft van de zeventiende eeuw in Groningen voor
ofﬁciële gebouwen werden aangeschaft. In 1615 betaalde de provinciaal ontvanger-generaal aan Willem
Haseloeff ‘ijserkreemer’ bijvoorbeeld 215 caroli gulden voor ‘twee Grootte messingen Croenen bij hem
tot vercieringe van het provinciehuys gelevert.’533In
1631 bood de Bremer beeldhouwer David Wolff een
‘seker croene’ te koop aan aan de Groninger stadsregering.534 Deze ging niet op het aanbod in, maar
schafte enkele jaren later wél een andere kroon aan.
In de jaren daarna wordt deze grote koperen kroonluchter door de stad keurig onderhouden; in de
stadsrekeningen zijn de soms forse kosten voor onderhoud en reparatie van de kroon te vinden.535
Ook welgestelde particulieren bezaten geelkoperen
kroonluchters. Deze kronen kenden vanzelfsprekend
lang niet altijd de afmetingen van de grote exemplaren in het Groninger stadhuis en het provinciehuis.
In de eerste inventaris die in de Weeskamerarchieven
voorkomt, die van de weduwe van glazenmaker Joachim Jeronimus uit 1620, wordt bijvoorbeeld ‘een
Messinge croentijen’ genoemd, dat niet al te groot
zal zijn geweest.536 In de borg van Feerwerd was rond
1637 een ‘mesken kroene’ te vinden die eveneens als
‘cleen’ werd omschreven.537 Grotere kronen vonden
zoals gezegd echter wel degelijk een plaats in Groninger woonhuizen: in de inventaris van Rembt Rengers
wordt omstreeks 1637 een ‘groote messingen croene’
genoemd die in de zaal van Rengers’ woning aan de
Ossenmarkt hing.538 De kroonluchter was natuurlijk
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vooral op zijn plaats in zo’n representatief vertrek: de
‘messingen Croene’ van Abel Lewe hing in het fraai
ingerichte ‘salet’ van zijn huis aan de Vismarkt.539
Helaas vermeldt de in 1645 opgemaakte boedelstaat van de goederen van Willem van Ewsum niet
in welke ruimte van de borg Nienoord in Midwolde
de ‘messinge croon’ was opgehangen, maar het moet
haast wel de met blauw laken behangen zaal zijn geweest.540 Als de voorkamer of het voorhuis de deftigste ruimte van het huis was, hing de kroonluchter in
dat vertrek. Wilhelm Lubberts had bijvoorbeeld in
1639 een messing kroonluchter in zijn rijk ingerichte
voorhuis hangen.541 In hetzelfde jaar wordt ook een
‘messing croentien’ in het kleine maar luxueus aangeklede voorkamertje van de weduwe van Claes Scheltiens genoemd.542 De ‘grote messingen croon’ van
Baron van Schwartzenberg thoe Hohenlansberg was
in 1641 eveneens in een rijk ingerichte voorkamer
van zijn huis te vinden.543
4.5.10

Schilderijen, tekeningen en prenten

Na een eerste blik op de Groninger inboedelinventarissen kan men gemakkelijk tot de conclusie komen dat schilderijen in redelijk grote hoeveelheden
in Stad en Lande voorkwamen. In de borg van Ten
Post worden in 1637 bijvoorbeeld 27 schilderijen
genoemd, waarvan zeventien worden omschreven als
‘nieuw’ en de andere tien als ‘groot’.544 In de borg
Nienoord hingen in 1647 zelfs al minstens 131 schilderijen, waarvan de zestig portretten van ‘mannen
en frauen’ een portrettengalerij vormden.545 Ook in
‘gewonere’ inventarissen worden veel schilderijen genoemd. Een aantal van meer dan tien in een inventaris is niet ongebruikelijk. Jan Willems’ weduwe bezat
bijvoorbeeld negentien schilderijen en bakker Peter
Frericks had elf schilderijen in de keuken en de winkel van zijn bakkerij hangen.546 Volgens de inventaris
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van Warmolt Bercius’ weduwe uit circa 1621 hingen
zowel in het voorhuis als in de ‘koeken’ van haar huis
tien ‘schilderijen’.547
Het woord ‘schilderij’ moet tegen de achtergrond
van een zeventiende-eeuwse context echter met enige
voorzichtigheid worden gebezigd; dit begrip was op
een veel breder terrein van geschilderde, getekende
en gedrukte vormen van wandversiering van toepassing dan tegenwoordig. ‘acht stucken prenten ofte
schilderijen’, vermeldt een inventaris uit 1640 veelzeggend.548 We kunnen de term ‘schilderij’ dan ook
beter als ‘afbeelding’ of ‘voorstelling’ lezen. In sommige inventarissen is het onderscheid tussen schilderijen en papieren prenten of tekeningen niettemin
helder. De tekeningen in het voorhuis van de woning
van Hindrick Jansen worden rond 1650 bijvoorbeeld
‘pampieren schilderijen’ genoemd en pottebakker
Geert Jansen bezat ‘drie pampyren gedruckte prenten’.549 Wandversieringen van papier kwamen beslist
niet alleen in minder belangrijke vertrekken voor.
Harmen Wessels en zijn echtgenote hadden in deze
periode in de mooie ‘camer’ van hun huis bijvoorbeeld niet alleen vier grote schilderijen met vergulde
lijsten hangen, maar ook twee ’papiren tafferieltiens’
en ‘papiren hartijens’, waarmee tekeningen of mogelijk zelfs knipsels werden bedoeld.550 In hun keuken,
ondergebracht in het achterhuis, hingen vier ‘olde
papiren taferelen’. Vermeldingen van prenten op
‘rullen’ of ‘rollen’ komen veel voor. Hindrick Jansen
had bijvoorbeeld een ‘schilderijtien op rullen’, waarbij het papier aan twee horizontale rollen aan bovenen benedenzijde zal zijn bevestigd.551
Waar en hoe schilderijen en prenten in Groninger
huizen werden opgehangen, is bij gebrek aan concrete
gegevens en beeldmateriaal onduidelijk. Vast staat dat
schilderijen en prenten niet alleen aan muren maar
ook op bedstede- en kastenwanden konden worden
bevestigd. Roelof Reymers had in 1636 bijvoorbeeld

twee ingelijste ‘tafferijeltijens’ op het bedbeschot van
zijn woonkamer in de Nieuwe Ebbingestraat hangen.552 In de zaal van het huis van Rembt Rengers
aan de Ossenmarkt waren volgens de inventaris van
ca. 1635 de twaalf schilderijen van ‘de hove van Babilon’ ‘an de want gehecht’. Waarschijnlijk waren deze
schilderijen in een vaste betimmering aangebracht. In
een inventaris uit 1640 worden vier schilderijen genoemd, met de vermelding dat deze ’gesecht wort by
het huys te hooren’.553 Wellicht waren ook deze vast
aangebracht of boven deuren of schoorstenen gehangen en werden ze daarom beschouwd als onderdeel
van de binnenhuisarchitectuur. Dat men zuinig was
op grote op linnen geschilderde schilderijen bewijst
de aanschaf door de stadsregering in 1644 van een
armozijnen gordijn met linten en zijde om voor een
schilderij te hangen waarop teveel zonlicht viel.554
Een overzicht van de onderwerpen op schilderijen, tekeningen en prenten in Groninger huizen
Van de meeste schilderijen, tekeningen of prenten in de Groninger boedelinventarissen wordt het
onderwerp niet vermeld. Het is dus niet goed mogelijk om een compleet beeld te krijgen van de voorstellingen die de wanden van de Groninger huizen
in de zeventiende eeuw sierden. Aan de hand van
de voorstellingen die wel worden beschreven, is het
niettemin mogelijk enkele categorieën op te stellen
van de onderwerpen op schilderijen, tekeningen en
prenten in Stad en Lande.
Opvallend is het geringe aantal familieportretten
dat in de Groninger inventarissen uit de eerste helft
van de zeventiende eeuw wordt genoemd. Tussen
de 35 schilderijen en tekeningen die in het huis van
olderman Johan Westerwolt waren opgehangen, bevonden zich bijvoorbeeld maar vier portretten.555 Uit
onderzoek naar het kunstbezit in Leiden in de zeven1600-1650
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tiende eeuw is bekend dat juist portretten een belangrijk aandeel vormden in het totale schilderijenbezit.556
Het is dus mogelijk dat veel van de in Groningen niet
nader omschreven ‘schilderijen’ familieportretten waren, waarvan een preciezere omschrijving niet nodig
werd geacht of waarvan de inventarisant de naam van
de voorgestelde niet kende. De portretten die wel zijn
beschreven, stelden vaak de bewoners van het huis
voor, in enkele gevallen aangevuld met portretten van
de ouders. In het voorhuis van de weduwe van luitenant Gerreit Tonnis hingen in 1639 bijvoorbeeld
twee portretten van Tonnis en zijn vrouw.557 Petrus
Mulerius bezat ook een portret van zichzelf en van zijn
vader en brouwer Jan Boelens had in zijn het voorhuis
van zijn woning aan de Brugstraat de portretten van
zijn ouders opgehangen, terwijl in het ‘sael’de portretten van Boelens zèlf en zijn vrouw Aeltien een plaats
hadden gevonden.558 Ook kinderportretten worden
enkele keren genoemd, maar het is niet duidelijk of
het daarbij altijd om de kinderen of verwanten van
de boedellaters gaat. Froucke tho Wartum bezat in
ieder geval een portret van zichzelf en een kinderportret.559 De inventaris die in 1639 werd opgemaakt van
de goederen van Derck Ducamp noemt eveneens een
kinderportret, net als de inventaris van Willem Steffers uit 1641, waarin een ‘conterfeitsel van een kint’
staat opgetekend.560
Portretten van vorstelijke personen komen in
Groninger boedelinventarissen vaker voor dan familieportretten. Waarschijnlijk ging het daarbij vaak
om gedrukte prentjes, die voor relatief weinig geld
gekocht konden worden. Huibert Verkerck had in
het voorkamertje van zijn huis bijvoorbeeld acht
prenten ‘van princen &c., met rolleties’ aan de muur
hangen.561 Leden van de families Oranje-Nassau en
Nassau-Dietz waren in Groningen vanzelfsprekend
goed vertegenwoordigd, maar ook afbeeldingen van
Gustaaf Adolf, de protestante koning van Zweden,
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komen in Groninger inventarissen voor. Baron van
Schwartzenberg thoe Hohenlansberg had een portret
van deze vorst in een van de voorkamers van zijn rijk
ingerichte woonhuis opgehangen.562 In een andere
voorkamer van dit huis was een schilderij van een
onbekende ‘keiser’ te vinden, terwijl in het voorhuis
bovendien nog een prent van de begrafenis van graaf
Ernst hing, waarmee de lijkstoet van de in 1632 overleden stadhouder Ernst Casimir van Nassau-Dietz
bedoeld moet zijn. In een huis bij de oude Ebbingepoort, waar in 1645 in ieder geval achttien schilderijen hingen, was eveneens een portret van de koning
van Zweden te vinden.563 De weduwe van Jacob Verkerck hield het volgens de inventaris van haar goederen uit 1645 bij de beide Nederlandse stadhouderlijke families.564 In haar voorhuis hing een ‘pourtrait
van prinse op papier’ en in het voorkamertje hingen
nog eens twee papieren portretjes: één van de ‘prins’,
waarschijnlijk Frederik Hendrik en één van ‘Graeft
Willem’, Willem Frederik, graaf van Nassau-Dietz
en stadhouder van Friesland.
Bijbelse onderwerpen waren eveneens geliefd. In
het voorhuis van Wilhelm Lubberts hing in 1639 een
schilderij van de Drie Koningen en in het ‘sael’ was
een klein schilderijtje van de ‘verloren soon’ te vinden.565 In de inventaris van Johannes Sibrandy’s goederen uit 1641 wordt een ‘Adam en Eva’ genoemd.566
Johan Cornelis Draeck bezat in 1642 onder andere
een schilderij van Martha, volgens een aantekening
van de dochter des huizes bij een loterij gewonnen.567
De calvinistische hoogleraar Petrus Mulerius bezat
een schilderij met de Opwekking van Lazarus als onderwerp. 568 Het hing in de voorkamer van zijn huis,
net als een schilderij van de Geboorte van Christus.
Tonnis Hendriks had in 1645 in de voorkamer van
zijn huis een schilderij hangen met daarop de vier
evangelisten.569 Ook de weduwe van Jan Gerryts
bezat in 1647 een schilderij met de vier evangelis-
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ten. Op de inventaris van haar goederen worden
daarnaast nog een ‘grauwe geschildert’ (in grisaille
geschilderd) ‘affnemige van ’t Cruys’ genoemd en
een voorstelling van Abraham die zijn zoon offert.570
Mr. Nicolaus Bus had in zijn ‘keucken’ in 1639 een
schilderij met de drie theologische deugden ‘’t gelooft, liefde en hoope’ opgehangen.571 Afbeeldingen
van heiligen waren te vinden in het rijke bezit van
Froucke tho Wartum in 1645.572 In haar huis aan
het A-kerkhof bevonden zich een schilderijen met
conterfeitsels van de heilige Lucretia en van Nicodemus. Zelfs Mulerius had in de voorkamer van zijn
huis in de Schuitemakerstraat een schilderij van Sint
Laurentius hangen en in het voorhuis een schilderij
van Sint Sebastiaen.573 In het voorhuis van Baron van
Schwartzenberg thoe Hohenlansberg was een schilderij van Sint Maarten te vinden.574
Frivoler waren schilderijen met mythologische of
‘bucolische’ voorstellingen. Ook hiervan bezat professor Mulerius voorbeelden in de vorm van twee
schilderijen waarop Bacchus en Venus waren afgebeeld.575 In een al eerder genoemd huis bij de oude
Ebbingepoort hingen in 1645 onder andere een schilderij waarop Venus stond afgebeeld en vier schilderijen met herders en herderinnen.576 In de inventaris
die in 1649 werd opgemaakt bevonden zich ook twee
schilderijen van een herder en een herderin.577 In een
voorkamertje van een ander huis in de stad waren in
1646 twaalf prentjes van sibyllen te vinden, voorzien
van zwarte rolletjes.578
Landschappen worden niet vaak in het Groninger
schilderijenbezit genoemd. Ze waren er echter wel
degelijk. Olderman Johan Westerwolt bezat bijvoorbeeld tien landschappen, waarvan vijf ‘pampyre’.579
Petrus Mulerius had drie landschappen in zijn huis
hangen, waaronder een ‘wintertien’met name werd
genoemd.580 In een huis bij de oude Ebbingepoort
bevonden zich in juli 1645 maar liefst tien land-

schappen, waarvan twee een ovale vorm hadden.581
Van de twee landschappen die Geertruit Simons bezat, wordt in 1649 alleen vermeld dat er één groot en
de ander klein van afmeting was.582
Ook stillevens worden in Groninger boedelinventarissen niet vaak vermeld. Het ‘fret banket’
(fruitbanket) dat zich in 1639 in het bezit van Johan
Westerwolt bevindt, is een van de uitzonderingen op
deze regel.583 Curieus zijn de in 1650 genoemde zes
– misschien eerder als drie-dimensionale gezichtsbedriegers dan als stilleven op te vatten – ‘schilderde
appelen met een schilderde peer’, die worden genoemd onder de bezittingen van Hindrick Jansen
in de Ebbingestraat.584 Ook in het ‘perspectyf ’ schilderijtje dat in 1641 in een voorkamer van het huis
van Baron van Schwartzenberg thoe Hohenlansberg
hing, werden de mogelijkheden van drie-dimensionale suggestie verkend.585
Kaarten waren populairder. Een zekere Jacob
Hendriks moet zelfs aardigheid hebben gehad aan
cartograﬁsche voorstellingen: hij had in de keuken
van zijn huis aan de Brugstraat maar liefst vijf kaarten
op rollen hangen.586 Deze plaats is bijzonder; de andere vermeldingen bewijzen dat kaarten vooral in het
voorhuis en de voorkamer werden opgehangen, zoals
ook in Holland veel gebeurde. De acht kaarten in
het bezit van Anna van Coeverden, weduwe Hondebeeke, bevonden zich in 1646 bijvoorbeeld allemaal
in het voorhuis van haar woning in de Herestraat.587
Roeleffyen Reyners had in 1650 eveneens een grote,
niet nader beschreven kaart in het voorhuis hangen.588 Zelfs als het voorhuis als winkel in gebruik
was, konden er kaarten worden opgehangen.589 In
de winkel van bakker Lambert Oostinck waren rond
1650 onder andere twee ‘kaertjes’ te vinden, die volgens de vermelding op rollen waren aangebracht.590
Peter Peters, die in 1649 voor de Oosterpoort woonde, had in zijn voorkamer eveneens een landkaart
1600-1650
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hangen.591 Slechts een enkele keer wordt vermeld van
welk gebied of welke stad Groningers cartograﬁsche
afbeeldingen bezaten. Zo had Wilhelm Lubberts in
het ‘sael’ van zijn woning een kaart van Amsterdam
hangen.592 Aeltjen Oosterwijcks bezat in 1649 ook
een ‘schilderij’ van Amsterdam, dat in de achterkamer van haar huis in de Oude Ebbingestraat hing,
maar dat was mogelijk een stadsgezicht.593 Aardig is
eveneens de kaart van het ‘land van belofften’ (Palestina?) in een huis aan de Kleine Peperstraat.594 In
het voorkamertje van Hendrik van Laars huis in de
Oude Boteringestraat hing in 1650 een vergelijkbare
kaart.595
Adellijke personen konden hun afkomst een
plaats geven door geschilderde stambomen aan de
muur te bevestigen. Vermeldingen daarvan in Groninger inventarissen zijn echter zeer schaars. Er is alleen bekend dat baron van Schwartzenberg thoe Hohenlansberg een ‘kaerte van de stamme van Swartzenberg’ in zijn voorhuis had opgehangen.596
4.5.11

Curiosa

Een ‘peerdt op de kaste’
Kasten, lijsten van beschotwanden en schouwen leenden zich goed voor het uitstallen van snuisterijen. In
inventarissen worden dan ook regelmatig objecten op
deze plaatsen genoemd. Hoe vol het soms kon zijn,
wordt aardig geïllustreerd door de inventaris die in
1645 van de goederen van Pieter Cornellis werd opgemaakt: Cornellis had op de schouwbalk van zijn huis
aan het A-kerkhof plaats gevonden voor vier tinnen
schotels, twee tinnen kandelaars, twee zilveren bekers
en een tinnen roemertje, en had op de kast in dezelfde
kamer niet alleen drie kandelaars opgesteld, maar ook
nog eens twee luchters en twee tinnen kannen.597
Opvallend is de populariteit van sculptuur in
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de vorm van dierﬁguren: deze ontbreken in vrijwel
geen enkele Groninger boedelinventaris uit de eerste
helft van de zeventiende eeuw. Vooral beeldjes van
paarden worden vaak genoemd: in de ‘camer’ van het
huis van Harmen Wessels stond in de jaren twintig
van de zeventiende eeuw ‘een peert op de kaste’, Baron van Schwartzenberg thoe Hohenlansberg had in
het voorhuis van zijn Groninger woning enkele jaren later twee ‘gypsen paarden’ op een eiken ‘tresoir’
opgesteld en in de boedel van brouwer Jan Boelens
bevonden zich in 1646 zelfs drie gipsen paarden. 598
We kunnen de opsomming echter gemakkelijk uitbreiden met andere dieren: in een inventaris uit 1639
is ondermeer sprake van ‘twee harten’ op een ‘trisoir
staende’ en de weduwe van Jacob Verkerck had in
maart 1645 een ‘liggend hart’ op een vaste lijst in
haar voorhuis gezet.599 Glazenmaker Jochem Jeronimus bezat in 1620 twee beeldjes van ‘lieuen’ en Jan
Reyners had op de schoorsteen van de bovenkamer
van zijn huis twee stenen papegaaien opgesteld.600
De twee papegaaien uit het bezit van een korenmeter met de naam Simon stonden op de kast.601 In de
inventaris van Huibert Verkercks goederen uit 1641
worden in het voorhuis stenen beelden genoemd van
een hert en twee honden en in de zaal van herbergier
Jan Luytjens waren in 1646 twee rode leeuwtjes te
vinden.602
Aeltijen Oosterwijcks in de Oude Ebbingestraat
moet een voorliefde voor sculptuur hebben gehad. In
haar voorhuis bevond zich een beeld van Sint Maarten ‘gesneden van hout’, twee ‘krijten Troonien’
– waarschijnlijk in gips uitgevoerde koppen – en
twee leeuwenbeeldjes.603 In de ‘beste camer’ van haar
huis waren verder in gips uitgevoerde koppen en
beeldjes van leeuwen te vinden. Ook een Groninger
knopenmaker bezat waarschijnlijk een meer dan gewone belangstelling voor sculptuur; hij had op zijn
kast in het voorhuis ‘een peerdt’ en twee ‘vergulden
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knoopen’ (bollen) opgesteld en bezat daarnaast twee
rood gekleurde leeuwtjes en een ‘krijten’ poppe.604
Eltye Jansen, die in de ‘Jats strate’ woonde, had eveneens verschillende ‘krijten’ beelden: twee honden en
een ‘groene papegaey’.605 In één enkele inventaris uit
1643 worden verder twee grote stenen paarden, drie
kleine paarden, twee rode leeuwtjes en een stenen
‘tronie’ genoemd.606 De twee ‘aensichten’ die kuipmaker Cornelis Abels in 1643 bezat, kunnen in dit
verband ook worden genoemd.607 Verwant aan deze
‘aensichten’ waren vermoedelijk de twee ‘plaaster
troni stuckjes’ in het in 1650 geïnventariseerde bezit
van Nicolaes Duiff, die zich bevonden in de zaal van
het huis in de Ebbingestraat.608
Kostbaarder dan de hierboven genoemde voorbeelden waren ongetwijfeld de twee vergulde beelden die in 1650 in de middenkamer van het huis
van Hindrick Jansen in de Ebbingestraat stonden.609
Schilder Pelgrim Jansen gebruikte de beelden in zijn
bezit wellicht als rekwisieten; onder zijn bezittingen
worden twee engelenkopjes en een beeld van een
paard genoemd.610 Mogelijk stonden deze beelden op
de twee in de inventaris van zijn goederen genoemde
hardstenen piedestallen. Ook metalen beeldjes kwamen voor: hoogleraar Petrus Mulerius had in 1644
acht metalen ‘stucken’ op de kast in zijn voorhuis
staan.611
Albasten beeldjes
Kleine albasten voorwerpen in de vorm van vrijstaande kleinsculptuur of wanddecoratie lijken eveneens
populair te zijn geweest. Vermoedelijk ging het daarbij veelal om Mechelse albastjes, waarvan, zoals de
naam al aangeeft, een aanzienlijk deel in Mechelen
werd vervaardigd. De vermeldingen in Groninger
boedelinventarissen laten zien dat voorwerpen van
albast niet alleen voor de elite bereikbaar waren. In

1620 worden in de inventaris van de goederen van
glazenmaker Joachim Jeronimus bijvoorbeeld twee
‘albaster stuckjens’ genoemd.612 Ook in een andere,
verre van spectaculaire inventaris uit de archieven
van de Groninger Weeskamer komen twee albasten
stukjes voor.613
In de jaren dertig en veertig van de zeventiende
eeuw werden in albast of marmer uitgevoerde beeldjes en wandversieringen in veel Groninger huizen als
versiering toegepast. In de kamer achter de winkel
van stoffenkoopman Johan Brants was bijvoorbeeld
een waarschijnlijk vrij groot albasten ‘beeld’ geplaatst.614 Kleiner waren de albasten ‘stuckiens’ die in
1635 in de daagse kamer in het huis van Rembt Rengers aan de Groninger Ossenmarkt stonden. 615 In de
zaal van dit huis waren ook nog eens zes ‘albastert
borties’ te vinden, waarvan de vóór maart 1649 overleden Geertruit Simons eveneens twee voorbeelden
bezat.616 In een Weeskamerinventaris uit circa 1630
worden in de ‘camer’ ‘ses vergulde albastert stucken’
genoemd.617 Ook in de voorkamer van hetzelfde huis
was een albasten beeldje opgesteld. Brouwer Luytien
Vriese had verscheidene beeldjes van albast in huis.618
In zijn zeer representatief ingerichte voorhuis worden
een ‘stuck’ en ‘een albaster stuckien’ genoemd. De
opsomming kan bijna eindeloos worden uitgebreid:
olderman Johan Westerwolt bezat twee ‘albaster stuckyens’ in 1639 en Wilhelm Lubberts had in hetzelfde
jaar maar liefst zes albasten stukken in zijn voorhuis
staan, hetzelde aantal dat in een inventaris uit 1641
wordt aangetroffen.619 De weduwe Hondebeke liet
in 1646 in totaal zeven albasten stukjes na.620 Vier
daarvan stonden in de opkamer, die waarschijnlijk
als woonkamer dienst deed, en de andere drie waren
in het ‘sael’ te vinden.
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Porselein en aardewerk

Rariteiten

In sommige Groninger huizen waren in de eerste
helft van de zeventiende eeuw ook objecten van porselein en aardewerk uitgestald. Een van de eerste vermeldingen van ‘porceleijnen c[cummen?]’ is te vinden in een inventaris uit 1635.621 Rond 1640 wordt
in de boedelinventarissen al onderscheid gemaakt
tussen ‘echt’ porselein en majolica, het met glanzend
glazuur overdekte aardewerk dat als imitatie hiervan
gold en dat later in de geperfectioneerde vorm van
faïence zo massaal in Delft zou worden geproduceerd.
Dit aardewerk werd in Groningen waarschijnlijk
meestal ‘onﬁjn’ porselein genoemd. Zo beschrijft een
inventarisant in 1639 ‘4 onﬁjne porcelijnen schoteltiens’.622 Ook het adjectief ‘Rotterdamsch’ verwijst
hoogstwaarschijnlijk naar dit tinglazuuraardewerk;
in één boedelinventaris worden de échte porseleinen
objecten duidelijk van de ‘Rotterdamsche schottels’
en ‘cuimen’ onderscheiden.623 De benaming ‘Delfts
porcelein’ zou pas in de tweede helft van de zeventiende eeuw ingeburgerd raken.
Helaas zijn de vermeldingen van objecten van
porselein en majolica of faïence in Groninger inventarissen in de meeste gevallen te algemeen om een
beeld te krijgen van het uiterlijk hiervan; kommen
en schotels bepalen in elk geval het beeld. Omdat
deze stukken óf geheel wit waren óf een blauwe decoratie bezaten, wordt slechts bij uitzondering de
kleur van de objecten genoemd.624 In de meeste huizen stonden overigens maar enkele stukken. Alleen
in de rijke huishoudens was porselein al in vrij grote
hoeveelheden te vinden, vergelijkbaar zijn met de
hoeveelheden die uit andere Nederlandse boedels uit
deze periode bekend zijn. Nicolaas Duiff bezat rond
1650 bijvoorbeeld al 85 stuks porselein, waaronder
‘klapmutsen’ en boterschotels.625

Een aanwijzing voor exotische invloeden in het Groninger interieur in deze periode vormen enkele vermeldingen van ‘lacken’ schotels, waarvan er al een in
een inventaris uit 1639 wordt genoemd.626 In twee
inventarissen uit 1649 komen achtkantige ‘lackschottels’ voor.627 Dat er in Groningen vraag was naar exotische objecten, blijkt ook uit de ‘lacken schottelties’
die genoemd worden als onderdeel van de in beslag
genomen voorraad van spiegelkoper Johan Jacobs uit
Emden.628
Ook andere exotische objecten waren gewild.
Wantscheerder Folkert Alberts bijvoorbeeld bezat
volgens de inventaris uit mei 1639 een ‘Westindische
note met tin beslagen’, waarmee ongetwijfeld een kokosnootbeker met tinnen montuur werd bedoeld.629
Ook in de inventaris van Hendrick Kock uit 1643 is
zo’n ‘note’ met tinbeslag opgenomen.630 Dat in 1649
een knopenmaker en in 1650 een pottenbakker zo’n
‘note’ bezaten, zegt iets over de populariteit van dergelijke objecten.631
Baron van Schwartzenberg thoe Hohenlansberg
had verschillende curieuze naturalia in zijn huis
opgesteld, zoals een ‘parlemoeders kinckhoor’.632
Rembt Rengers bezat volgens de inventaris van 1635
eveneens een ‘parlemoer’ (schelp), die met zilver beslagen was.633 Willemina van der Velde Minnesanck
had in 1649 zelfs drie ‘parlemoen scholpen’ in haar
voorhuis staan.634
Zilveren objecten, niet bedoeld om als tafel- of
vaatwerk te dienen maar voor de pronk uitgestald,
kwamen ook in Groninger boedels voor. In de keuken van Fredrick Battinck bijvoorbeeld was in 1640
een zilveren schip te vinden.635 In de inventaris van
‘wijlen Dr. Freytach’ zijn een zilveren hoorntje, een
portret van de koning van Zweden ‘op een zilveren
plaat gegraveerd’ te vinden en twee ‘adderstongen’
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– in werkelijkheid haaietanden- ‘’t ene in golt en ’t
ander in silver beslagen.’636 Haaietanden konden, zo
wist men toen ook al, aangeven of voedsel met arsenicum vergiftigd was.
De gemarmerde ‘cloote’ of bol die in het huis van
brouwer Jan Boelens te vinden was, was waarschijnlijk louter decoratief.637 Vergulde ‘cnoopen’ of bollen
komen we verschillende malen tegen in de inventarissen uit deze tijd. Ze werden blijkens de vermeldingen vaak als decoratief accent op een kast gezet,
al dan niet in combinatie met andere decoratieve
objecten. In een inventaris uit 1649 wordt een kast
genoemd met daarop ‘twee vergulden knoopen’ en
‘een peerdt’.638
Hertenkoppen: een populaire vorm van decoratie
Opvallende elementen in de inventarissen die in de
oudrechterlijke archieven en in die van de Weeskamer
te vinden zijn, zijn de als wandversiering gebruikte
hertenkoppen en geweien, die ook in Hollandse inventarissen relatief vaak worden genoemd.639 Geweien en hertenkoppen werden in sommige gevallen als
verlichtingsornament gebruikt, zoals in de paragraaf
‘Verlichting’ al even aan de orde kwam. Hertenkoppen konden vrij kostbaar zijn: de stadspander telde
in 1645 twee hertenkoppen onder de door hem inbeslaggenomen goederen.640 Het is onduidelijk of we
hierbij moeten denken aan beelden in steen of hout
of aan opgezette exemplaren. Dit laatste lijkt het
meest aannemelijk omdat sculptuur in Groninger
boedels veelal van een materiaalvermelding vergezeld
gaat. Een verklaring voor de toepassing van hertenkoppen is niet gemakkelijk te geven. Wellicht hangt
het gebruik samen met de oude gewoonte hertenkoppen als jachttrofeeën op te hangen.

Hertenkoppen vonden vaak een plaats in het
voorhuis of de zaal. In het huis van Rembt Rengers
hing bijvoorbeeld in de westelijke benedenzaal, de
meest representatieve ruimte van het huis, rond 1635
zo’n ‘herts hoevet’ en brouwer Jan Boelens had volgens een inventaris uit 1646 zijn voorhuis als plaats
voor zijn hertekop gedacht.641 De meesten hielden
het bij één of twee: in de voorhuizen van de weduwe
van Claes Scheltiens en van Huibert Verkerck hing
maar één hertekop.642 In een ander ‘voorhuys’ hingen
in 1641 twee exemplaren.643 Ook in de grote achterzaal van Johan Cornelis Draecks huis waren twee
hertenkoppen te vinden, evenals in het voorhuis van
Nicolaas Duiff in de Ebbingestraat.644 Een aantal van
drie hertenkoppen was voor één ruimte kennelijk het
maximum: dit aantal komen we tegen in het voorhuis
van Wilhelm Lubberts in 1639, in dat van Baron van
Schwartzenberg thoe Hohenlansberg, waar één grote
en twee kleinere exemplaren hingen, én in dat van
kuipmaker Cornelis Abels in 1643.645
Slechts in enkele gevallen hing men hertenkoppen in andere vertrekken dan het voorhuis op; de
weduwe van Johan Bastiaens in de Herestraat had
twee hertenkoppen in haar voorkamer hangen en het
exemplaar van knopenmaker Peter van Wijlen had
in 1649 een plaats in de keuken gevonden.646 Het
gebeurde ook wel dat hertenkoppen verspreid door
het huis te vinden waren. Zo hing er in 1642 niet alleen in het voorhuis van Johan Cornelis Draeck een
hertekop, ook in de kamer naast de keuken was er
één te vinden.647 In een inventaris uit 1629 worden
eveneens hertenkoppen in verschillende vertrekken
genoemd.648
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5 1650-1700
‘Die Haüser alda seient schir wie Kirchen und Schlösser aus- und inwendig anzusehen’ *

De zeventiende-eeuwse stijlkamer in het Groninger
Museum (afb. 53)
‘We voelen ons er thuis, in dit oud Hollandsch woonvertrek, met zijn blauw en wit geruiten steenen vloer, zijn
plint van paarsche estriken, zijn bruine balken, palissanderhouten betimmering en familieportretten; de rustig
tikkende oude klok en de opengeslagen bijbel met koperen beslag brengen ons in eene vreedige stemming; men
zou zich in dien hoogen leunstoel willen neerzetten en
mijmeren over vroegere eeuwen en zeden, en over den
tijd die rusteloos voorbij snelt en al het nieuwe weer oud
maakt.’, aldus een zekere E.L.V. in het tijdschrift Buiten
over de stijlkamer in zeventiende-eeuwse stijl, toen hij (of
zij) in 1906 het Groninger Museum aan de Praediniussingel bezocht.1 De auteur gaf aan deze kamer duidelijk
de voorkeur boven de andere stijlkamers in het nog jonge
museum: ‘’t is alsof wij zelf levende beelden zijn geworden op een schilderij van Pieter de Hoogh.’
Afbeeldingen van de stijlkamer maken zonder meer
duidelijk wat de anonieme auteur bedoelde. Alle elementen die E.L.V. noemt zijn op de foto’s die in het ruim
zeventig-jarige bestaan van dit vertrek werden gemaakt,
terug te vinden. De stenen vloer, het balkenplafond en
de bedstedebetimmering, maar ook de stoeltjesklok en
de stoelen. Alleen de door E.L.V. genoemde bijbel is op

*

latere foto’s van de kamer niet meer aanwezig; een concessie aan de voortschrijdende secularisatie? De stoelen,
in de loop van de tijd in steeds wisselende samenstelling,
waren -lijkt het- niet onbelangrijk voor het opwekkken
van inlevend vermogen bij de bezoeker. Het is alsof de
stoelen tot plaatsnemen uitnodigen.
De onderdelen van de zeventiende-eeuwse stijlkamer
werden in 1894 aan het Groninger Museum geschonken
door industrieel Jan Evert Scholten.2 De bedstedewand,
de marmeren en hardstenen vloertegels en de balkenzoldering kwamen uit een huis uit de Brugstraat dat in 1669
ingrijpend was verbouwd en in 1910 moest wijken voor
Groningens eerste winkelgalerij. Van de oorspronkelijke
situatie was ter plekke een nauwkeurige opmetingstekening vervaardigd, die als leidraad diende bij de opstelling in het Groninger Museum.3 De zeventiende-eeuwse
kamer kwam met de drie andere stijlkamers in 1899 gereed.4 De losse inrichting van de ruimte werd gecompleteerd door een koperen kaarsenkroon met twaalf armen,
afkomstig uit de Martinikerk.5 Zo ontstond een kamer
die in alle opzichten voldeed aan het beeld dat men van
de zeventiende eeuw had.
In 1971 en 1972 werden de meeste stijlkamers van
het Groninger Museum ontmanteld.6 Veel van de meubels kwamen op de Menkemaborg in Uithuizen terecht
en de meeste betimmeringen werden opgeslagen. Van

Jörg Franz Müller over de stad Groningen, die hij in 1669 bezocht.
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de stijlkameronderdelen werden in 1994 alleen de bedstedewanden uit de zeventiende-eeuwse en de Westerwoldse kamer geplaatst in de nieuwbouw van het Groninger Museum in het Verbindingskanaal. Vormgever
Michele de Lucchi plaatste de zeventiende-eeuwse wand
tegenover de zuidelijke muur van het paviljoen Archeologie en Geschiedenis. De wateroverlast in het museum
in 1998 betekende helaas de sanering van het paviljoen

5.1 B O U W E N

IN

S TA D

EN

LANDE

IN DE

T W E E D E H E L F T VA N D E Z E V E N T I E N D E
EEUW

‘The buildings very ancient’
De Gouden Eeuw was in Stad en Lande eerder voorbij dan in Holland. In de tweede helft van de zeventiende eeuw was de economische situatie zelfs ronduit
slecht. De door Meihuizen opgestelde graﬁeken van
het totaal aan belastingopbrengsten in Stad en Lande
laten zien dat de belasting op vee en bezaaide landen
al vanaf 1640 de provincie ieder jaar steeds minder
opleverde en na 1660 daalden ook nog eens de opbrengsten van het haardstedegeld uit de zogenoemd
productieve woningen sterk.7 Na een korte opleving
in de jaren zestig daalden de belastingopbrengsten na
1668 opnieuw, en zouden zich pas na 1700 enigszins
herstellen.8 Ingrijpende gebeurtenissen zoals het bijna
tot burgeroorlog verworden Groninger gildenoproer
in 1662, de inval van de bisschop van Münster in
1672, de hiermee gepaard gaande inundaties en de
Sint-Maartensvloed van 1686 droegen niet bij aan
verbetering van de economische situatie. Vooral voor
de Ommelanders was de grote overstroming in 1686
desastreus. In contemporaine stukken is sprake van
ongeveer 1500 dodelijke slachtoffers en meer dan
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Archeologie en Geschiedenis. Daarbij werd de betimmering, die kan gelden als een van de kostbaarst uitgevoerde
bedstedebetimmeringen die in Nederland bekend zijn,
gedemonteerd en kwam hij wederom in het depot van
het Groninger Museum terecht. Daar ligt hij nog steeds
en zet andermaal aan tot mijmeren ‘over den tijd die rusteloos voorbij snelt’.

1200 verwoeste en beschadigde huizen. Maar liefst
tussen de acht- en negenduizend stuks vee lieten het
leven in grote delen van Hunsingo en Fivelingo, gebieden die zich maar langzaam en met grote moeite
van de geleden schade zouden herstellen.
Bernardus Alting constateerde al in zijn Pilaren
ende Peerlen uit 1647 dat het niet goed ging met de
stad Groningen. De grote vijftiende-eeuwse koopmanshuizen, ooit gebouwd voor de handel, zag hij
leeg staan en langzaam in verval raken.9 Een anonieme Engelse reiziger die Groningen in de jaren
negentig van de zeventiende eeuw bezocht, merkte
over het Groninger straatbeeld op: ‘The streets are
very wide but ill paved and dirty and the buildings
very ancient.’10 De bebouwing van de nieuwe uitleg stagneerde eveneens. De deftige huizen die voor
1650 langs de diepen waren verrezen, zouden nog
decennialang als decorstukken een open en landelijk
gebied binnen de stad verhullen, dat zich vanaf de
Noorderhaven en het Lopende Diep tot aan de noordelijke dwingers uitstrekte.
Ook de sonderingen van Noordhoff naar de fortuinen van de particuliere Groningers tonen aan dat
de vergelijking met ‘Holland’ voor Stad en Lande
voor de tweede helft van de zeventiende eeuw ongunstig uitvalt.11 Noordhoff stelt vast dat de meest
vermogende Groningers in de tweede helft van de
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zeventiende eeuw, zeker in verhouding tot de Amsterdamse ‘miljonairs’, slechts bescheiden vermogens
bezaten. In de stad Groningen waren rond 1672
geen personen die een privé-vermogen van meer
dan 100.000 caroli gulden bezaten, terwijl er in de
Ommelanden slechts negen personen over méér dan
100.000 gulden konden beschikken.12 Bij de opgave
voor de 200ste penning in 1691 kwamen zelfs alleen
de heren van Menkema en Dijksterhuis boven de
100.000 gulden.13
Bouwlust
Ondanks de slechte economische situatie spreekt
uit de Groninger boedelinventarissen, beschrijvingen en de -schaarse- bewaard gebleven artefacten uit
de tweede helft van de zeventiende eeuw een sterk
gevoel voor representatie. Het heeft er alle schijn
van dat een groot deel van de Groninger elite in de
tweede helft van de zeventiende eeuw sterker door de
drang tot representatie werd gedreven dan daarvoor.
De dalende belastingopbrengsten duiden weliswaar
op een verslechterde economische situatie, maar deze
lijkt vooral de lagere en de middenstand te hebben
getroffen. ‘Economische welvaart hoeft niet iedereen ten deel te vallen’, zoals Knol in de inleiding van
Gouden Eeuw in Groningen terecht stelt.14 In Stad en
Lande waren er in de tweede helft van de zeventiende
eeuw in ieder geval voldoende welgestelden die er in
materieel opzicht een passend representatief leven op
na konden houden. Hierbij moeten we bedenken dat
in het algemeen het prijspeil voor goederen en diensten in Groningen waarschijnlijk lager lag dan in de
rest van de Republiek.
De Groninger stadsregering boerde intussen evenmin slecht. De ontginning van de uitgestrekte Veenkoloniën ten oosten en zuidoosten van de stad was
een belangrijke pijler onder de stedelijke welvaart,

die in belang alleen maar zou toenemen. Het stadsbestuur wist door de veenontginningen aanzienlijke
winsten op te strijken en slaagde erin om ondanks
de dalende turfprijzen deze belangrijk bron van inkomsten op niveau te houden. In de tweede helft van
de zeventiende eeuw werden de ontginningen van de
veengebieden door de stad dan ook voortvarend ter
hand genomen.
Welvarend was ook de aanblik van de bescheiden
nederzettingen welke ontstonden langs de kanalen
die gebruikt werden voor het vervoer van turf en de
aanvoer van het stadscompost, een goede meststof
voor de ontgonnen veengebieden die in cultuur werden gebracht. Steeds meer vermogende families uit
de stad Groningen zagen in deze jonge nederzettingen een aantrekkelijke omgeving voor nieuwe buitenverblijven, zogeheten ‘veenborgen’. Deze families
hadden zich door het strategisch bezetten van goedbetaalde openbare functies in de stad en de stadsjurisdicties meestal van een gezonde ﬁnanciële basis
verzekerd. Met name in Hoogezand en Sappemeer
hadden de huizen, tuinen en parken van deze families in de tweede helft van de zeventiende eeuw al een
belangrijk aandeel in de landschappelijke stoffering.
Ook de prachtlievende heer en vrouwe van de
Nienoord, Georg Wilhelm van In- en Kniphuisen en
Anna van Ewsum, bewoonden eigenlijk een ‘veenborg’. Hun rijkdom was immers ook aan het veen
te danken, in dit geval het veen dat in het Westerkwartier te vinden was. De ontginningsactiviteiten
van Georg Wilhelm en Anna leverden het echtpaar
grote winsten op, waardoor ze in staat waren de torenhoge schuld van 150.000 caroli gulden die Anna’s
ouders haar hadden nagelaten, af te lossen en de borg
Nienoord in 1678 grondig te vernieuwen.15 Intussen
wisten veel andere Ommelander jonkers hun status
te verankeren door aankoop van rechten uit voormalig kloosterbezit. Grote delen hiervan werden vanaf
1650-1700
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1659 door de provincie verkocht.16 De landerijen
leverden de jonkers aanzienlijke pachtopbrengsten
op en waren bovendien gekoppeld aan rechten. Deze
konden bestaan uit (aandelen in) de rechtspraak van
een bepaald gebied, de collatie van de kerk en het
strand- of jachtrecht en waren als machtsmiddel van
grote waarde.
Sociale veranderingen
De tweede helft van de zeventiende eeuw was in
Groningen een periode van maatschappelijke onrust,
waarin een duidelijk streven naar ﬁxatie van de sociale verhoudingen te constateren valt. Een grote rol
speelden hierbij de inspanningen van de Ommelander adel, waarvan enkele leden een formele ridderschap trachtten te vormen en daartoe in 1659 het
op democratische leest geschoeide reglement van
de Ommelanden amendeerden. Een groep jonkers
stelde daarbij onder andere voor het recht op de
landdagen te verschijnen te verbinden aan een aantal heerden of borgen, met uitsluiting van de andere,
vaak door niet-aristocratische personen bewoonde
heerden. Hoewel deze poging op niets uitliep, met
name door verzet van de stad Groningen, maakt het
duidelijk dat de Ommelander adel zichzelf steeds
meer als een gesloten groep beschouwde, waarin voor
niet-adellijke indringers geen plaats was.17 Ook de
veranderingen in de adellijke huwelijkspolitiek – de
adel trouwde steeds vaker ‘intern’ of met ebenbürtige
lieden van buiten Groningen – past in dit beeld.18
Voor patricische, stedelijke afkomst begon de adel
zich zelfs te schamen, getuige de enkele gevallen van
kwartierstaat-vervalsing waarbij voorouders van stadGroninger afkomst aan een heuse ‘damnatio memoriae’ werden onderworpen.19
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Interieuraanpassingen
Over de mate waarin de ontwikkelingen in de vormgeving en aankleding van het interieur de verstarrende
sociale verhoudingen weerspiegelen, is niets met zekerheid te zeggen. Berendsen aarzelt echter niet om
een verband te leggen tussen de in toenemende mate
op ‘pronk’ gerichte aankleding van het interieur en
het verstarrende sociale verkeer, waarin de elite steeds
meer aan eigen huis en materie raakt ‘vastgehecht’.20
Volgens Berendsen was de tweede helft van de zeventiende eeuw een periode waarin materialisme en
heerszucht de toon zetten, in tegenstelling tot de eerste
helft van de eeuw, toen de mens nog ‘het maatschappelijke leven aan alle kanten binnentreden [kon]’.
Het is moeilijk een beeld te krijgen van de rol
die interieurverbouwingen en -aanpassingen in de
tweede helft van de zeventiende eeuw in de verbouwingsactiviteiten in Stad en Lande speelden omdat
er uit deze periode vrijwel niets tastbaars bewaard is
gebleven. Wat voor de eerste helft van de zeventiende
eeuw geldt, kan echter ook als uitgangspunt voor de
tweede helft van deze eeuw worden opgevoerd: vaak
was het juist in het interieur dat men veranderingen
door kon voeren. Met name in de stad was dit het
geval, waar de smalle kavels weinig gelegenheid voor
ruimtelijk-architectonische creativiteit boden.
Vooral de provinciale overheid was in de tweede
helft van de zeventiende eeuw actief op interieurgebied. Zo nam Matthias Kruyff in 1686 de werkzaamheden aan voor een ‘nieuwe cierlijcke Fransche
schoorsteenmantel’ in de Statenzaal en werd voor
deze ruimte goudleerbehang bij een Haagse leverancier besteld, die zelf naar Groningen kwam om er
de muren mee te bekleden.21 In de gedeputeerdenkamer boven de statenzaal werden in de jaren 1699
en 1700 twee kastenwanden, een lambrisering, een
schoorsteenmantel en een plafond bestaande uit drie
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houten gewelven aangebracht.22 De provincie zorgde
er ook voor dat het stadhouderlijk onderkomen aan
het Martinikerkhof bij de tijd bleef. In 1651 werd
het nieuwe prinsessekwartier voltooid, waarin de vertrekken van de echtgenote van de stadhouder werden ondergebracht.23 Ruim dertig jaar later, in 1682,
werd de slaapkamer van de stadhouder verbouwd: in
een nieuwe alkoof werd het stadhouderlijk ledikant
geplaatst en er kwam een nieuwe schoorsteenmantel,
die samen met de zuilen van de alkoof werd verzilverd en verguld (afb. 61).24
5.2 S T I L I S T I S C H E

ONTWIKKELINGEN

Hollandse invloeden
In de Groninger architectuur werden in de tweede
helft van de zeventiende eeuw de decoratieve banden met Holland en de rest van de Republiek sterker.
Ook Henry Havard, die bijzonder gecharmeerd was
van de vroeg-zeventiende-eeuwse Groninger gevelbouw, constateerde dat in de negentiende eeuw. In
zijn opmerkingen kon hij zijn spijt nauwelijks onderdrukken: ‘On tombe dans l’imitation de ce qui se fait
en Hollande’.25
Topgevels werden vooral in de stad Groningen
opgesierd met allerhande beeldhouwwerk in de stijl
van de ‘grote’, classicistische Hollandse architectuur
zoals klauwstukken, frontons, oeils-de-boeufs en
guirlandes. Meischke betoogt dat de meeste van deze
natuurstenen onderdelen te beschouwen zijn als passtukken, die bij de groeven in Bentheim of eerder
nog Zwolle en Kampen pasklaar gemaakt waren en
ter plekke konden worden afgewerkt.26 Het is waar
dat enkele Groninger gevels een collage-achtige indruk maken, waarbij het beeldhouwwerk heel goed
als pre-fabrikaat kan zijn aangeleverd, maar er is weinig reden om te veronderstellen dat deze sierstukken

niet tevens in Groningen konden worden gemaakt.
De door de Groninger beeldhouwer Sjuck Jelties
vervaardigde poortjes van de kerk in Sappemeer uit
1655 en van het Anthonygasthuis in de stad Groningen uit 1664 laten zien dat stad-Groninger beeldhouwers niet onbekwaam waren.27 Jelties gebruikte
in zijn werk eveneens ‘moderne’, aan het Hollands
classicisme ontleende motieven als guirlandes, festoenen en pilasters.
Het is niet verwonderlijk dat toonaangevende
Groningers in deze periode ambachtslieden en kunstenaars uit Amsterdam opdrachten lieten uitvoeren
en dat het Groninger stadsbestuur voor de herbouw
van de A-toren zijn heil aanvankelijk zocht bij de Hollandse architect Adriaan Dortsman. Ook de Zwolse
architect Abraham De Cock, die na Dortsmans weigering om naar Groningen te komen uiteindelijk door
de stad voor deze klus werd ingeschakeld, werkte in
de moderne Hollands-classicistische trant. De door
De Cock in 1666 vervaardigde ornamenten voor het
brouwershuis in Zwolle geven nog een indruk van de
vormtaal die zijn werk kenmerkt.28 De Cock werkte
ook in opdracht van Groninger particulieren. De inventaris die in 1674 van zijn goederen werd gemaakt,
vermeldt gehouwen ornamenten in classicistische
stijl, zoals ‘sarcken pilaren, uitgehouwen met aengesichten en fruitwerck’, een ’clein sarcken fruit stuck’,
een ‘sarcken druive’ en ‘halve capitelen’.29 Al deze
stukken waren waarschijnlijk voor particulieren in de
stad Groningen bestemd. Twee lijsten van zandsteen
waren in ieder geval voor het (nog niet gelokaliseerde) huis van sergeant Bus. Classicistische guirlandes
in de trant van De Cock zijn nog altijd te vinden
aan het huis Martinikerkhof 10, Herestraat 28-30 en
twee geveltjes aan de Grote Markt.
Groningen volgde de Hollandse ontwikkelingen
ook in de toenemende versobering van het gevelvlak,
een tendens die in het laatste kwart van de zeventien1650-1700
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de eeuw sterker werd. Het nieuwe Prinsessekwartier
van het stadhouderlijk onderkomen aan het Martinikerkhof in Groningen kende in 1651 al een uiterst
eenvoudige architectuur, al moet bedacht worden
dat dit gedeelte van het gebouw ietwat ingesloten
stond en daardoor weinig aanleiding voor uiterlijk
vertoon gaf. De pilastergevel heeft in Groningen in
ieder geval nooit de populariteit gehad die dit type
in bijvoorbeeld buurprovincie Friesland ten deel
viel. Zeldzame voorbeelden van de toepassing van
pilasters van de kolossale orde boden het niet meer
bestaande Drakenhuis aan de Vismarkt uit ca. 1675
en het nog wel bestaande Huis met de Drie Vlasblommen aan het Hoge der A. Ook de gevels van de
verdwenen huizen Brugstraat 27 en een huis aan de
Oosterstraat kenden een pilasterstelling, net als de in
1699 gebouwde en later aan de Walstraat herbouwde
poort van het voormalige huis Nieuweweg 10.
In de sobere Groninger gevels werd de nadruk
steeds meer op de afwerking van de voordeur gelegd,
die door middel van een streng klassiek vormgegeven
poortje accent kreeg. In enkele gevallen bestond deze
omlijsting uit een vrij laag en rechthoekig geproﬁleerd zandstenen deuromlijsting. Het meestal smallere bovenlicht was net als de vensters eenvoudig in
het metselwerk uitgespaard, zoals aan een huis in de
Oude Kijk in’t Jatstraat uit 1668 en in de Brugstraat
te zien was. Een huis aan de Marktstraat en het waterschapshuis in Onderdendam, verbouwd in 1660,
kregen poortjes die geïnspireerd waren op voorbeelden uit Hollandse ornamentboeken.30 Op prenten
van de in de 1809 afgebroken Asingaborg in Ulrum
is een vergelijkbare deuromlijsting te zien, welke bij
de bouw van de borg in 1659 tot stand moet zijn
gekomen.31 Vergelijkbaar zijn de bewaard gebleven
poortjes die vanaf omstreeks 1679 de geheel vernieuwde borg Nienoord sierden.
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Invloeden in het interieur
Ook in het interieur werden de Hollandse invloeden steeds sterker. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat
Renaissance-motieven na 1650 meteen verdwenen.
Snijwerk van het Bremer type werd bijvoorbeeld nog
tot in de jaren zestig van de zeventiende eeuw op
meubels toegepast, zoals de preekstoelen in de Hervormde kerken van Tinallinge uit 1660, Oosterwijtwerd uit 1666 en Lellens uit 1668 bewijzen. Ook op
tafels kwam nog Renaissance-ornamentiek nog voor.
De avondmaalstafels in de kerken van Adorp, Leens,
Niebert en Zuidhorn, vermoedelijk alle daterend uit
de tweede helft van de zeventiende eeuw, zijn bijvoorbeeld voorzien van decoratief snijwerk in de
vorm van schubben en ‘geteld geld’ en bezitten ajour
gezaagde steunstukken in de vorm van bandwerk.
De toepassing van nieuwe ornamenten ging samen met een algemene versobering van de structuur
en verﬁjning van het ornament. Aan een muurkastje
uit een huis in de Groninger Oosterstraat laat zich
de verstrakkende invloed van het Hollands classicisme goed aﬂezen (afb. 54).32 Twee schoorsteenbetimmeringen, één afkomstig uit de Hanckemaborg
in Zuidhorn en één uit een huis aan de Poelestraat
in de stad Groningen, laten zich eveneens als stijlvoorbeelden van het Hollands classicisme herkennen
(afb. 74, 76, 77).33 Zo bezit de schoorsteen uit de
Poelestraat, waarin een schilderstuk uit 1665 is bevestigd, pilasterbekroningen waarvan de motieven
deels zijn ontleend aan de decoratie van het toenmalige stadhuis van Amsterdam, het huidige Paleis op
de Dam. De schoorsteenbetimmering uit de Hanckemaborg is verwant aan de schoorsteenontwerpen
van Pieter Post (afb. 74, 75). Een vermoedelijk iets
jonger voorbeeld van een schoorsteentype dat op de
voorbeelden van Post was gebaseerd, stond tot de
grote brand in 1909 opgesteld in de voogdenzaal van
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het negentiende-eeuwse Academiegebouw in de stad
Groningen en was mogelijk uit het oude gebouw van
de Groninger Hogeschool afkomstig.34
Een kenmerkend motief van het Hollands classicisme waren de met ‘ranken’ of festoenen versierde
pilasters, elementen die vaak werden gebruikt in de
Groninger interieur- en meubelkunst in de tweede
helft van de zeventiende eeuw. Deze kenmerkende
rankenversiering werd bijvoorbeeld in 1686 toegepast op de nieuwe schoorsteenmantels in de Statenzaal en de Gedeputeerdenzaal van het Provinciehuis
(afb. 73). Ook op de kast die in 1689 in opdracht
van de familie Alberda werd gemaakt (afb. 81) en de

deuromlijsting van het ‘sael’ in de borg Dijksterhuis
bij Pieterburen werden rankenpilasters toegepast.35
Hoe populair deze vorm van versiering was en lange
tijd bleef, bewijst de in 1708 vastgestelde nieuwe
proef voor de Groninger kistenmakers, dat de vorm
had van een met rankenpilasters versierd schrijfmeubel (afb. 89).
Tegen het einde van de zeventiende eeuw zijn in
het Groninger interieur ook elementen aan te wijzen die duiden op niet directe Hollandse invloeden.
Daarbij moet de toepassing van acanthus-decoratie
in het snijwerk met name worden genoemd. Het gebruik de weelderige vormen van het acanthusblad in

53. Bedstede- en kastenwand, gefineerd met ebbenhout en palissander, afkomstig uit een huis in de Brugstraat in de stad
Groningen, ca. 1669, situatie in de zeventiende-eeuwse stijlkamer in het Groninger Museum rond 1920, collectie Groninger
Museum, inv. nr. 0000.2261, foto Groninger Archieven.
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de interieurdecoratie vond zijn oorsprong in Rome
in de eerste helft van de zeventiende eeuw en werd
in de decennia daarna bekend door talloze series ornamentprenten.36 In het werk van de in Groningen
werkzame beeldsnijder Jan de Rijk is de invloed van
deze prenten goed af te lezen.37
In het nog bestaande Groninger houtsnijwerk uit
de tweede helft van de zeventiende eeuw valt in ieder geval de grote vormenrijkdom op, vaak toegepast
binnen het strict architectonische en strakke kader
van het Hollands classicisme en gecombineerd met
classicistische motieven zoals pilasters, guirlandes en
festoenen. In plaats van de geometrische, niet-ﬁguratieve ornamenten uit het begin van de zeventiende
eeuw, pasten beeldnijders in de tweede helft van de
zeventiende eeuw steeds vaker ﬂorale en ﬁguratieve
ornamenten toe. Het kwalitatief hoogwaardige snijwerk dat in veel Groninger kerken te zien is, toont
hiervan fraaie voorbeelden.38 In Stedum was bijvoorbeeld de in de stad Groningen werkzame beeldsnijder Douwe Simons verantwoordelijk voor het fors
aangezette barokke snijwerk op de preekstoel, en de
kansels van de A-kerk in Groningen uit 1675 en de
Nicolai-kerk in Appingedam zijn eveneens met weelderig houtsnijwerk versierd.39
De populariteit van exotische houtsoorten
Naast stilistische veranderingen waren ook veranderingen in materiaalgebruik van invloed op de ontwikkelingen in het Groninger interieur. Net als in Holland kreeg paneelwerk in Stad en Lande in de tweede
helft van de zeventiende eeuw steeds vaker een sterk
geaccentueerde vorm door de toepassing van kussenpanelen en robbellijsten, waarop het licht op aantrekkelijke wijze kan weerkaatsen. Een royaal gebruik van
het donkere ebbenhout of van het fraaie, dieprode
palissanderhout versterkte het effect hiervan aanmer1650- 1 7 0 0

kelijk, zoals de bedstede- en kastenwand uit een huis
in de Brugstraat in Groningen illustreert (afb. 53).40
Al in de jaren dertig van de zeventiende eeuw
werden tropische houtsoorten als ﬁneer of inlegwerk
in Gronings schrijnwerk toegepast, zoals de vroege
vermeldingen van ebbenhouten spiegellijsten in boedelinventarissen aantonen, maar het ging daarbij
vaak om relatief kleine objecten. In de tweede helft
van de zeventiende eeuw nemen de vermeldingen
van ‘ingelegde’ en ‘ebben’ of ‘sakerdanen’ kasten en
tafels in de Groninger inventarissen opmerkelijk in
aantal toe. In een inventaris uit 1692 wordt zelfs een
eikenhouten slaapbank ‘met ebbehoudt ingelecht’,
genoemd.41 Groninger kistenmakers speelden vanzelfsprekend in op de vraag naar exotische houtsoorten. In de inventaris van kistenmaker Hindrik Edens
wordt in 1665 een partij ‘groen ebben-holt en wat
sacerdanen door malkander’ genoemd.42
De populariteit van ebbenhout deed de stadsregering van Groningen in 1650 besluiten om een zekere Claes Carstens een octrooi op het verwerken van
ebbenhout te verlenen, buiten het kistenmakersgilde
om.43 Carsens was evenwel niet de enige die zich in
de verwerking van het weerbarstige ebbenhout specialiseerde. In 1653 en 1654 is in de stadsrekeningen bijvoorbeeld sprake van Hendrik Martens, een
‘ebben lijstwerker’ die zich gespecialiseerd had in het
verwerken van ebbenhout in schilderij- en spiegellijsten. In de rekeningen van de stadsrentmeester wordt
hij genoemd in 1653 wanneer hij lijsten voor enkele
schilderijen in het stadhuis levert en in 1654, wanneer hij ebbenhouten lijsten maakt voor het portret
van Ubbo Emmius en voor een afbeelding van de
Martinitoren.44 De stad bestelde in deze periode bij
voorkeur ebben lijsten, zoals in 1666 een betaling
voor dergelijke lijsten aan Berent Berents bewijst.45
Wellicht was ook Berents een lijstwerker die veel met
ebbenhout werkte.
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54. Eikenhouten muurkastje uit een huis in de Oosterstraat in Groningen, vermoedelijk derde kwart zeventiende eeuw,
collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2726, foto John Stoel.
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Getorst of geslingerd houtwerk
De voorliefde voor oppervlakken waarop het spel van
licht en schaduw optimaal naar voren kwam, uitte
zich ook in de toepassing van getorste of geslingerde
elementen op interieur- en meubelwerk. Beeldbepalende interieurelementen zoals bedstedewanden en
kasten werden dikwijls met getorste halfzuilen gedecoreerd en ook voor onderstellen van kabinetten en
poten, sporten en regels van kabinetten en zitmeubilair werden geslingerde vormen in de tweede helft
van zeventiende eeuw populair (afb. 66, 84, 85). De
toepassing van grote geslingerde pilaren onder de
schoorsteen in de grote zaal van de borg Ewsum bij
Middelstum mag hier evenmin onvermeld blijven.46
De populariteit van meubels op gedraaide en ‘hol
gedraaide’ of ‘geslingerde’ poten veroorzaakte een
conﬂict tussen de Groninger stoeldraaiers en leden
van het kooplieden- of kremergilde die zich ‘houtwinkeliers’ noemden.47 Uit de winkel van koopman
Jan Degelenkamp werd door het stoeldraaiergilde in
1691 namelijk ‘goedt’ in beslag genomen, dat ‘gedraaid houtwaar’ bleek te zijn. Het stoeldraaiersgilde
betoogde dat dergelijk werk alleen tijdens de Groninger jaarmarkten door niet-stoel- en wieldraaiers
verkocht mocht worden. Burgemeesters en raad van
de stad Groningen gaven de stoeldraaiers daarin gelijk en geboden Degelenkamp zijn gedraaide houtwaar ‘opgesloten en apart’ te houden tót de jaarmarkt
plaats zou vinden. Hiermee waren de problemen
echter nog niet opgelost: enkele maanden later verzochten de stoeldraaiers andere kremers eveneens gedraaid werk uit hun winkels te halen. Uit de onenigheid die hierop ontstond, vond men pas in november
van hetzelfde jaar een uitweg door een overeenkomst
op te stellen waarin het stoeldraaiersgilde in alle rechten werd bevestigd, maar waarin de kremers wisten
te bereiken dat zij voortaan ‘hol gedraijt’, waarmee
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hoogstwaarschijnlijk ‘geslingerd’ werk werd bedoeld,
mochten verkopen. De kremers verplichtten zich
echter al het gedraaide werk zoveel mogelijk in Groningen te bestellen. Alleen over dat laatste punt vlogen de stoeldraaiers en Jan Degelenkamp elkaar een
jaar later nog weer in de haren, omdat de laatste ‘hol
gedraaide hout’ ‘van Hollant of elders van daer’ had
besteld.
5.3

OPZET

EN INDELING

5.3.1 Huizen in de stad Groningen
De opzet en hoofdindeling van het doorsnee diepe
Groninger stadshuis wijzigden zich in de tweede helft
van de zeventiende eeuw nauwelijks. De traditionele
indeling van voorhuis, middenkamer, achterkamer
en/of achterhuis blijft dan ook de sequentie die in
veel Groninger boedelinventarissen uit de tweede
helft van de zeventiende eeuw naar voren komt (zie
ook afb. 55). Van een eenvoudig huis dat in 1651
aan het Damsterdiep was te vinden, is bekend dat het
bestond uit een voorhuis met daarin een klein voorkamertje, een (kook-) keuken daarachter, vervolgens
het achterhuis en boven de ‘beune’ of zolderverdieping.48 Ook heel eenvoudig was de indeling van het
huis dat kistenmaker Hendrik Rose bewoonde.49 Het
stond in de Nieuwe Ebbingestraat en was in 1653,
het jaar waarin de inventaris van het huis werd opgemaakt, weliswaar twintig jaar oud, maar beslist nog
niet ouderwets. Ook dit pand kende waarschijnlijk
maar één volledige woonlaag en bestond uit een
voorhuis met daarachter een ‘middelcamer’ en aan
de tuinzijde het achterhuis.
In de deftige stadshuizen was de introductie van
de gang die vanaf de voordeur naar achteren liep in
de tweede helft van de zeventiende eeuw de meest
opvallende vernieuwing. Groningen liep hiermee in
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55. Schets van de indeling van de begane grond van
Haddingestraat 15 (voorhuis niet ingevuld), naar een
blauwdruk in de Groninger Archieven,
tekening Johan de Haan. Zie ook afbeelding 60.

de pas met de ontwikkelingen in de rest van de Republiek.50 Dat van voor naar achter lopende gangen
in deze tijd in Groningen nog wel als ongewoon werden ervaren, bewijst de aantekening op een inventaris uit 1676 waarin expliciet melding wordt gemaakt
van een ‘ganck van de voordoer aff ’.51 De bezitter
van dit huis was brouwer Jan Boelens, die volgens
de inventaris van zijn bezittingen voor een eveneens
‘moderne’ inrichting had gekozen.
In veel Groninger huizen, de grootste en deftigste
niet uitgezonderd, kon men echter in de tweede helft
van de zeventiende eeuw nog steeds met de deur in
huis vallen en was de eerste ruimte achter de voordeur nog steeds het brede voorhuis. Dit voorhuis
bleef vanzelfsprekend ook de plaats waar de middenstand winkel hield.52 In huizen waarin geen winkel
gevestigd was, versmalde het voorhuis zich vanaf de
tweede helft van de zeventiende eeuw steeds vaker
tot een inkomsthal en, mogelijk soms wat later, tot
een gang. Met de gang die vanaf het voorhuis naar
achteren liep ontstond een van achteren naar voren
lopende doorloop. In de Groninger dwarshuizen verschenen, anders dan bijvoorbeeld in de dwarshuizen
van Amsterdam, geen gangen die van voordeur naar
achterdeur liepen.53 Dit kwam waarschijnlijk door de
geringe diepte van deze huizen. Bovendien was er in
de hoofdbeuk van deze huizen toch wel voldoende
ruimte voor een royale voorkamer. Wel werd ook
in een groot dwarshuis aan het Guyotplein aan het
einde van de zeventiende eeuw een entreeruimte afgescheiden van de brede zaalruimte.54
De versmalling van het voorhuis tot inkomsthal
of gang betekende een verbreding van de voor- of
1650-1700
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zijkamer. In Groninger inventarissen van na 1650 is
dan ook in vergelijking met de eerste helft van de
zeventiende eeuw steeds vaker sprake van een ‘voorkamer’ in plaats van een ‘voorkamertje’.55 Doordat
men de inkomstruimte, ook als deze versmald was,
gewoon ‘voorhuis’ bleef noemen, worden er in sommige van de Groninger boedelinventarissen in één
enkel huis verscheidene vertrekken genoemd met het
preﬁx ‘voor-’. In het huis van een zeker Dietert Hendriks kwamen in 1653 bijvoorbeeld niet alleen een
voorhuis, maar ook een ‘voorsaell’ en een ‘voorkamertien’ voor.56
Aan de minder belangrijke straten in de stad Groningen bleef men bescheiden dwarshuizen bouwen,
soms met een representatief topgeveltje. Deze kleine
huizen namen soms in vereenvoudigde vorm de opzet en indeling over van de veel grotere huizen die in
de decennia daarvoor in de nieuwe uitleg aan de Ossenmarkt en aan de Spilsluizen waren verrezen. Ook

in decoratief opzicht spiegelden deze huizen zich
soms aan grotere voorbeelden. In het huis Hofstraat
20 kan dat bijvoorbeeld inwendig nog in het oude
voorhuis worden vastgesteld. Dit bescheiden huis
bevat namelijk nog een fraai gesneden halportaaltje
uit 1689, dat in een deftiger huis beslist niet had misstaan (afb. 56).
Een voorbeeld van de manier waarop de iets grotere variant van het dwarse eenlaagshuis was ingedeeld, biedt een huis aan het Martinikerkhof, dat een
topgevel uit de jaren zestig van de zeventiende eeuw
bezit (afb. 57). De hoofdbeuk kent een brede gang in
het midden met aan één zijde een groot vertrek, die
als ‘sael’ te beschouwen is en aan de anderere zijde
een voorkamer en een achterkamer achter elkaar,
waarbij de achterkamer als enige ruimte in het huis
onderkelderd is. Dit type kan eveneens beschouwd
worden als variant van de brede huizen die eerder in
de eeuw in de nieuwe uitleg van de stad Groningen

56. Dubbel halportaal in een huis in de Hofstraat in Groningen, gedateerd 1689, foto Johan de Haan.
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57. Schets van de indeling van de begane grond van de voorbeuk van een huis aan het Martinikerkhof in de stad Groningen, situatie ca. 1662, reconstructie naar een blauwdruk, tekening Johan de Haan.

waren verschenen. Omdat de laatstgenoemde huizen
dieper waren, was daar achter de zaal vaak nog een
achterkamer gesitueerd en waren de afmetingen van
de voor- en de opkamer groter.
Vernieuwende huizentypen werden in de tweede
helft van de zeventiende eeuw in de stad Groningen
nauwelijks gebouwd; eenvoudig opgezette dwarshuizen en diepe huizen bepaalden het architectonische
beeld. Een uitzondering hierop was een aan het begin van de twintigste eeuw afgebroken huis aan de
Oude Ebbingestraat, dat volgens de jaarletters op de
voorgevel in 1675 was gebouwd. Dit huis was in opzet ontworpen naar het Amsterdamse model van een
brede beuk langs de straat met twee diepe beuken
naast elkaar achter deze dwarsbeuk, herkenbaar aan

twee topgevels aan de tuinzijde.57 Helaas is van de
indeling van dit huis verder niets bekend en blijft het
gissen in hoeverre de indeling van dit huis met Amsterdamse voorbeelden overeenkwam.
Inrichting van de ruimten in het huis in de stad
Groningen
Bij welgestelde particulieren bleef de kamer aan de
straatzijde, of die nu voorhuis, voorkamer of ‘voorsael’ werd genoemd, in de meeste gevallen een rijk
ingericht vertrek, net als in de eerste helft van de zeventiende eeuw.58 Bij afwezigheid van een ‘sael’ was
het voorhuis vrijwel altijd het rijkst ingerichte vertrek
van het huis. De inrichting kon bestaan uit sculp1650-1700
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tuur, stoelen met snijwerk en een rijke stoffering. De
inventaris van goederen van doctor Nijkerck uit 1667
is exemplarisch; in het voorhuis dat hierin wordt genoemd was ondermeer ruimte voor tien schilderijen,
een even groot aantal stoelen, twee gipsen kopjes,
een spiegel met een zwarte lijst en een geelkoperen
kroonluchter.59 In een huis in de Herestraat was in
1683 een voorhuis te vinden waarin in ieder geval
elf schilderijen hingen, een beeld in een glazenkastje
stond en waar behalve een spiegel met een notenhouten lijst ook nog acht stoelen met losse kussens te
vinden waren.60 Het voorhuis was ook de plaats voor
het ‘uirwerck’. Vrijwel alle klokken die in Groninger inventarissen genoemd worden, bevonden zich
in deze ruimte.61 Deze klokken hadden nog niet de
vorm van het staand horloge, dat pas na 1700 op enige schaal in de Republiek bekend zou worden.62 De
meeste zeventiende-eeuwse Nederlandse klokken waren zogenoemde stoelklokken. In Groningen werden
deze ondermeer door Jurjen Spraekel gemaakt, die
rond 1665 in de stad werkzaam was. Over het uiterlijk van deze uurwerken zeggen de beschrijvingen in
de inventarissen niet veel: in enkele gevallen worden
uurwerken ‘met gewichten’ genoemd.63 Van één klok
is dankzij een korte omschrijving in een inventaris
uit 1691 bekend dat deze voor de wijzerplaat een ‘een
glas met een vergulden lijst’ had en een ander exemplaar wordt in 1695 beschreven als een ‘messingen
gesneden uirwerk met sulveren plaeten’.64
Een klein kamertje in het voorhuis bleef gebruikelijk; voorkamertjes komen in inventarissen uit de
tweede helft nog steeds voor en een enkele keer wordt
een vergelijkbare ‘sijtcamer’ genoemd.65 In het voorhuis was eveneens nog vaak een hangkamer te vinden; ze worden in de inventarissen althans vaak in de
directe nabijheid van het voorhuis opgevoerd. In een
inventaris uit 1675 is expliciet sprake van een ‘hangh
camer in ’t selve voorhuis’.66 Meer dan vóór 1650 lij1650- 1 7 0 0

ken deze voorkamertjes en -kamers nu daadwerkelijk
bestemd voor het bijhouden van de administratie. In
verschillende inventarissen worden in de voor- of zijkamer namelijk ‘comptoir-tafels’ genoemd.67 In een
enkele inventaris wordt ook het zijkamertje zelf met
de in Groningen verder incourante term ‘comptoir’
aangeduid.68 Niet alle zij- en voorkamertjes zullen
overigens alleen als kantoorruimte gediend hebben,
getuige de fraaie inrichting van het voorkamertje in
het huis van de weduwe van Hendrik Berents Emmelkamp in 1681.69 Dit voorkamertje was geheel in
blauwtinten gestoffeerd en een geelkoperen kroonluchter vormde de voornaamste bron van verlichting. Mogelijk gebruikte de weduwe Emmelkamp
dit vertrekje om het straatgewoel gade te slaan. Het
voorhuis en de voorkamer waren immers uitgelezen
ruimten om over de straat uit te kijken. Een enkele
keer wordt in het voorhuis dan ook een vaste bank
genoemd, die mogelijk aan de binnenzijde van de pui
was vastgemaakt.70 Ook ‘soldertiens’, een verhoogd
‘podium’ waarop een stoel neergezet kon worden,
worden enkele malen in het voorhuis genoemd.71
Zelfs in het landelijke Warffum bevond zich in het
voorhuis van Michiel van Bolhuis zo’n ‘soldertien’.72
Halportalen in het voorhuis
De toepassing van halportalen tegen de achterwand
van de entreeruimte illustreert het belang dat in
steeds sterkere mate aan de entreeruimte werd gehecht. Onno Tamminga van Alberda liet waarschijnlijk in of rond 1699, niet lang na de aankoop van het
huis Oude Boteringestraat 24 in de nieuwe gang een
houten portaal plaatsen (afb. 58).73 Dit portaal bestond uit een boogdoorgang geﬂankeerd door vlakke
pilasters met Ionische kapitelen.74 In huizen waar
men meer ruimte in voorhuis of gang tot zijn beschikking had, konden dubbele halportalen worden

171

58. Zoldering in de gang van het Calmershuis in de Oude Boteringestraat in Groningen, met detail van het inmiddels uitgebroken
halportaal uit waarschijnlijk circa 1700, foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist.

geplaatst, waarbij zowel een doorgang naar achteren
als de trapopgang naar achteren in een uniform, architectonisch decor werden opgenomen.75 In andere
provincies was het halportaal in de tweede helft van
de zeventiende eeuw evenmin een ongebruikelijk
element. Het halportaal paste in het streven van het
Hollands classicisme om de functionele elementen in
het huis in een evenwichtig en architectonisch decor
te vatten. Zo plaatste de bewoner van het een groot
dwarshuis aan de beplante Ossenmarkt, het huidige
Guyotplein, rond 1680 een dubbel portaal met twee
Korinthische pilasters in zijn nieuwe hal, een ruimte
die was afgescheiden van de grote oostelijke kamer
van het huis.76 De linkerdoorgang van dit portaal
leidde via een gangetje met houten tongwelf naar de

tuin en de rechterdoorgang gaf toegang tot de trap
naar de eerste verdieping. Het dubbele halportaal dat
zich in huize Vaartwijk in Westerbroek bevindt, kan
een onderdeel zijn van de oude veenborg die mogelijk de kern van het huis vormt (afb. 59). Hoe het
huis er oorspronkelijk uitzag, is onbekend, maar de
nog in hoofdlijnen bestaande opzet van een lange
smalle beuk met een afhang, komt overeen met de
grote dwarshuizen in Groningen en het is dan ook
verleidelijk om ervan uit te gaan dat dit huis een vergelijkbare indeling kende.
Ook in kleine huizen paste men halportalen toe.
In een bescheiden dwarshuis aan de huidige Hofstraat in Groningen staat het al even genoemde, met
rijk snijwerk versierde dubbele halportaal met de da1650-1700
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59. Dubbel halportaal in een buitenplaats bij Westerbroek, derde kwart zeventiende eeuw (?), foto collectie Stichting Provinciale
Groninger Oudheidkundige Commissie.

tering 1689 (afb. 56).77 Dit halportaal lijkt bijna te
rijk van uitvoering gezien het eenvoudige huis waarin
het is geplaatst, maar er zijn geen aanwijzingen dat
het hier oorspronkelijk niet thuis hoorde. De opzet
van dit halportaal is gelijk aan dat van het exemplaar
aan het Guyotplein; de linker doorgang verleent toegang tot de trapopgang en de rechter doorgang leidt
via een gedeeltelijk overwelfd gangetje naar de voormalige tuin.
In veel Groninger huizen was in de tweede helft
van de zeventiende eeuw echter nog geen sprake van
1650- 1 7 0 0

een modieuze inkomsthal met plaats voor een dubbel halportaal. Een omtimmerde wenteltrap bleef
de verbinding vormen tussen de begane grond en
de eerste verdieping. Zo kreeg in 1653 timmerman
Jan Roelofs 20 caroli gulden en 12 stuivers voor een
houten wenteltrap in het huis van de Ommelander
bode Popko.78 Ook in de nieuwe stadswaag werd in
1664 een wenteltrap geplaatst.79 Deze grenenhouten
trap verbond de waagruimte met de woning van de
waagmeester en de zolder. Het gedeelte van de begane grond tot de eerste verdieping was iets breder
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dan het gedeelte dat van de eerste verdieping tot de
zolder liep: de treden van het onderste deel van de
trap waren 4 Groningse voeten breed en de treden
van het bovenste deel een halve voet smaller. Onder deze trap werd een ‘secreet’ gemaakt, iets waarvoor de ruimte onder de trap zich vaker geleend zal
hebben, maar waarover verder voor Groningen geen
concrete gegevens voorhanden zijn. Soms was de trap
door een muur van het achterste deel van voorhuis
afgezonderd. In een huis aan het Martinikerkhof herinnert de plaatsing van de trap in de entreeruimte
waarschijnlijk nog aan deze oorspronkelijke opzet
(afb. 57). In de aan dit huis verwante nieuwe pastorie
van Warffum moest de trap in 1667 volgens het bestek op een vergelijkbare manier door een muur van
het ‘voorhuis’ worden afgescheiden (afb. 63).
Het ‘saal’ en de ‘beste kamer’
De term ‘saal’ komt in de Groninger boedelstaten
uit de tweede helft van de zeventiende eeuw in vele
samenstellingen voor. Een kamer die als ‘saal’ werd
beschouwd, kon men blijkbaar op verschillende
plaatsen in een Groninger huis aantreffen. Vooral
het woord ‘voorsael’ wordt in de tweede helft van
de zeventiende eeuw vaak in de Groninger boedelinventarissen gebezigd. Het ‘voorsael’ was niet dezelfde ruimte als het voorhuis. In verschillende inventarissen worden namelijk zowel een voorhuis als
een ‘voorsael’ genoemd. Waarschijnlijk moet bij een
‘voorsael’ gedacht worden aan een representatieve variant van de voorkamer. Van een ruimte die vanwege
zijn ligging vóór het échte ‘sael’ de benaming ‘voorsael’ kreeg, zoals later wel eens het geval was, was in
ieder geval in de zeventiende eeuw nog geen sprake.80
Als er in een inventaris een ‘voorsael’ in een huis genoemd wordt, wordt er van een andere zaal op de
begane grond namelijk nooit melding gemaakt.

Het lijkt er op dat de zaal, conform ontwikkelingen in de rest van Nederland, in de stad Groningen steeds vaker aan de achterzijde van het huis, dus
aan de tuinzijde werd gesitueerd. De volgorde van in
boedelinventarissen opgesomde vertrekken lijkt dit
te suggereren. Soms wordt expliciet een ‘achtersael’
genoemd. Ook een situering van de zaal direct achter
het voorhuis kwam trouwens al voor.81
Van de inrichting van de zaal geven sommige inventarissen fraaie voorbeelden. Het ‘beneden sael’ van
een lid van Gedeputeerde Staten, Johan Roebers, was
in 1651 duidelijk voor de pronk ingericht. 82 Er hingen bijvoorbeeld elf schilderijen en enkele snijwerkjes
van albast en ebbenhout aan de muur, er stonden vier
albasten en gipsen beeldjes en acht stoelen waarvan
twee een stoffering bezaten die met messing nagels
was vastgezet terwijl de andere met franje omzoomd
waren. Ook de zaal van advocaat Hondebeeck was in
1666 deftig ingericht, met vier grote schilderijen, een
spiegel met een zwarte lijst, negen beelden van albast
en stoelen waarop kussens met bontgekleurde franjes
lagen.83 Eveneens fraai was de inrichting van de zaal in
het huis van Jan Alberts Eek, waar negen schilderijen
hingen, een grote eiken tafel en een zwarte kast stonden en een kroonluchter aan de zoldering hing.84 Het
‘groote saell’ van Regina Clant, telg van een illuster
Ommelander adellijk geslacht, was als heuse familiezaal ingericht; hier hingen portretten van familieleden
en heraldische afbeeldingen.85
In de zaal was vaak een ledikant geplaatst, maar
bedsteden kwamen ook veel voor.86 De luxueuze
betimmering met bedstede in de collectie van het
Groninger Museum kwam bijvoorbeeld uit een zaalachtige ruimte (afb. 53). Of de ledikanten en bedsteden in de zaal ook daadwerkelijk als slaapplaats in gebruik waren, is twijfelachtig. Waarschijnlijk dienden
ze eerder als pronk of als slaapplaats voor gasten. In
de zaal waar de bedstedebetimmering in de collectie
1650-1700
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60. F.H. Bach, Interieur van de geweermaker Bus (Haddingestraat 15), collectie Groninger Museum, foto collectie Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige
Commissie. Zie ook afbeelding 55.

van het Groninger Museum oorspronkelijk te vinden
was, was bijvoorbeeld geen stookplaats om de ruimte
te verwarmen.
De vermeldingen van bovenzalen in boedelinventarissen bewijzen dat er ook in de tweede helft
van de zeventiende eeuw op de eerste verdieping van
Groninger huizen ruimte was voor een representatief vertrek waarin grotere gezelschappen ontvangen
konden worden. In een inventaris uit 1685 worden
zelfs een ‘sael beneden’ en een ‘groote sael’ op de
verdieping genoemd, waarbij het laatste vertrek niet
alleen zestien schilderijen met allerhande voorstellingen bevatte, maar ook twaalf luxueuze stoelen waarvan er zes met groen geborduurde stof waren bekleed
en zes andere met rood leer.87 In meer gevallen geldt
het ‘bovensael’ als de deftigst ingerichte ruimte van
het huis. Een zeer fraaie bovenzaal was bijvoorbeeld
te vinden in het huis van Claas Eissens, in 1675.88 In
deze ruimte stond porselein opgesteld, was een beeld
van Bacchus te vinden en er hingen tien schilderijen,
waarvan twee in een ovale lijst. Daarnaast waren er
zeven stoelen en een bank in het vertrek geplaatst en
werd de ruimte door twee wandarmen verlicht. De
bovenzaal in het huis van Berend de Sighers was in
1675 geheel met tapijten behangen en ook de twaalf
stoelen waren van tapisserie-bekleding voorzien, net
als de tafel.89
In bescheiden huizen kwam meestal geen vertrek
voor die het predikaat ‘sael’ verdiende. Als de ruimte
het toeliet was er wel vaak een deftiger vertrek te vinden dat als ‘camer’ te boek stond en mogelijk als ontvangstvertrek diende. De keuken fungeerde daarbij

waarschijnlijk als dagelijks woonvertrek. In het huis
Haddingestraat 15 bleef tot in de twintigste eeuw de
benaming voor de drie vertrekken vanaf de straatzijde achtereenvolgens voorhuis, keuken en kamer.90
De kamer grensde aan de tuin en had een positie die
vergelijkbaar was met die van het ‘sael’ in grotere huizen. Een tekening uit 1883 van het interieur van de
gang in dit huis laat zien dat het deurkozijn met zijn
fraaie proﬁlering gedacht moet zijn als een passende
toegang tot de mooie kamer van het huis (afb. 60).
Slaapkamers
Als er één ruimte in de tweede helft van de zeventiende eeuw in opkomst was, dan is het de slaapkamer: de term ‘slaapkamer’ duikt met steeds groter
wordende regelmaat in Groninger boedelinventarissen op, zeker na 1680. Een vroege ‘slaepcamer’ uit
1653 heeft nog een duidelijk het karakter van een
woonkamer.91 Er was veel zilver en goud te vinden,
er hing een schilderij van de ‘Westindische reise’, een
opgezette hertenkop en er stond een ‘kantoor’. De
slaapkamer was dus ook de plaats waar de administratie bijgehouden werd. Dat was niet ongewoon; in
de ‘slaapcamer’ van de weduwe van raadsheer Hendrik Berents Emmelkamp werden volgens de inventaris uit 1681 de ﬁnanciële stukken bewaard.92 De
matten die hier op de vloer lagen bewijzen dat deze
kamer voor dagelijkse bewoning was ingericht. Al
veel meer de indruk van een echte slaapkamer wekt
de overigens niet als slaapkamer aangeduide ‘boven
voor camer’ in het huis van Ernst Ovingh in 1671.93
In deze ruimte hingen weliswaar dertien schilderijen,
maar verder stonden er alleen een ledikant en een glazenkast waarop twee albasten beeldjes.
Veel slaapkamers bleven ook voor andere doeleinden dan slapen geschikt. Een voorbeeld van een
slaap-ontvangstkamer was de ‘slaepcamer’ van bur1650-1700
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gemeester Johan Verrucius in zijn grote huis aan het
Martinikerkhof.94 Deze kamer was in 1682 rondom
met bont behangsel bekleed, voorzien van een eikenhouten ledikant met een eveneens bonte stoffering,
er stonden zeven stoelen, er waren in ieder geval 24
schilderijen en prenten te vinden en aan de zoldering
hing een ‘glasen speculier glas’, wellicht een spiegelende glazen bol. We kunnen deze slaapkamer niet
anders dan als een deftige ontvangkamer zien, zoals
ook de slaapkamer van professor Muntingh geweest
moet zijn.95 In dit vertrek stond een in imitatie schildpad-ﬁneer geschilderde theetafel en hingen prentjes
met gezichten op het paleis van Versailles en twaalf
portretmedaillons van Romeinse keizers.
Ook de stadhouder kreeg in 1682 in zijn Groninger onderkomen de beschikking over een nieuwe
staatsieslaapkamer.96 Deze slaapkamer moet gezien
worden als het belangrijkste onderdeel van een serie
vertrekken die gemodelleerd waren naar het Franse
appartementensysteem. In de Republiek bestond
deze sequentie meestal uit een antichambre, een representatieve slaapkamer voor ontvangst en enkele
kleinere vertrekjes zoals het kabinet, waarin alleen
de meest persoonlijke gasten werden ontvangen.97 In
Groningen kon de stadhouder ook over een ‘kabbenet’ en een ‘guarderobe’ beschikken. De nieuwe stadhouderlijke slaapkamer werd groots opgezet. Om het
staatsieledikant een passende plaats te bieden, werd
een alkoof gebouwd, die van de kamer werd gescheiden door twee hoge zuilen met Korinthische bekroningen, in het bewaard gebleven bestek beschreven
als zuilen ‘geformedt boven met gesneden kapteelen
na de Romeinsche ordre’ (afb. 61).98 Er kwam een
nieuwe schoorsteenpartij – waarvoor de stadhouder
zélf een ontwerp mocht uitkiezen – en op de muren
werd linnen aangebracht, bestemd voor decoratieve
schilderingen. De schoorsteen en de alkoof werden
in 1683 door schilder Johan Sterenborch geschilderd
1650- 1 7 0 0

61. Houten kapiteel van één van de zuilen uit de slaapkamer
van het stadhouderlijk logement aan het Martinikerkhof in
Groningen, 1682, foto Johan de Haan.

en deels verguld en verzilverd, waardoor er ongetwijfeld een ruimte ontstond die aan de hoogste eisen van
representatie kon voldoen.99
Keukens
Behalve aan de slaapkamer is de voortschrijdende
functiescheiding tussen de verschillende ruimten in
het Groninger woonhuis ook af te lezen aan de verscheidenheid aan benamingen waarmee de keuken
werd aangeduid. Net als in het geval van de slaap-
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kamer maakt de in boedelinventarissen genoemde
inrichting van de keuken echter niet altijd duidelijk
waaruit de verschillen tussen keuken van verschillende signatuur en de andere woon- en ontvangstruimten precies bestonden.
In de boedelinventarissen uit de tweede helft van
de zeventiende eeuw wordt daarbij in toenemende
mate onderscheid gemaakt tussen achterkeukens,
‘gewone’ keukens, ‘sommer keuckens’ en ‘peij keuckens’ (gelegen achter het voorhuis, daarvan gescheiden door een ‘pui’ met vensters), veel meer dan in
de eerste helft van de eeuw. In de meeste gevallen
is de keuken nog steeds als woonvertrek op te vatten, als we tenminste afgaan op de objecten die in
de boedelstaten onder het huisraad in de keuken gerekend worden. In de keuken van Jan Lubberts waren bijvoorbeeld in 1654 vijf prentjes, een spiegel en
een bijbel te vinden.100 Ook in de inventarissen van
grotere huizen komen vaak verschillende keukenvertrekken voor. Johannes Borgesius had bijvoorbeeld
de beschikking over een gewone keuken en een ‘somer keucken’, waarin ’s zomers gekookt werd als
men aan extra warmte (en etensgeuren) in huis geen
behoefte had.101 Claes Luitiens had volgens een inventaris uit genoemd jaar eveneens de beschikking
over een zomerkeukentje, waarin een hangkastje en
een slaapbank te vinden waren.102 In de ‘voorkeuken’
van ‘schrijver’ (klerk) Boudron werd waarschijnlijk
evenmin gekookt.103 De advocaat Meinardi had in
zijn woonhuis de beschikking over een ‘eeten keucken’, waarmee waarschijnlijk een eetkamer werd
bedoeld.104 Het woonkarakter van de keuken komt
ook tot uiting in het gebruik van de term ‘keucken
camertien’ in een inventaris uit 1658.105 Alleen in de
grotere huizen worden in de tweede helft van de zeventiende eeuw keukens waarin werd gekookt steeds
vaker expliciet de ‘koock keucken’, of in een enkel
geval de ‘achter keucken’ genoemd.106

5.3.2

Huizen op het platteland

Ommelander borgen
In de borgen lieten de nieuwe ruimtelijk idealen zich
beter aﬂezen dan in de stad, waar men immers veel
sterker aan vastliggende perceelsgrenzen en kavelmaten gebonden was. Het op de grote Franse architectuur geïnspireerde u-vormige landhuis lijkt voor de
Ommelander adel het ideaalmodel te zijn geweest.107
Het nieuwe Asinga in Ulrum werd bijvoorbeeld in
1659 op een u-vormige plattegrond gebouwd en ook
de Fraeylemaborg in Slochteren kreeg in de jaren
tachtig van de zeventiende eeuw een u-vorm door de
bouw van de (linker-)vleugel.108 Ook de borg Rikkerda bij Lutjegast werd door B.J. Prott in 1676
in u-vorm herbouwd.109 In Stedum verrees de borg
Nittersum, door Philips Vingboons in 1669 voor Johan Clant ontworpen.110 Aanvankelijk ook in grote
lijnen als u-vormig complex gedacht, verrees alleen
het corps-de-logis van deze borg, die daarmee naar
het blokvormige huistype vooruit wees dat pas in de
achttiende eeuw aan populariteit zou winnen maar
in Groningen nooit de bestaande beukenbouw met
zadeldak helemaal zou vervangen.111 Recent onderzoek wees uit dat ook het u-vormige Menkema bij
Uithuizen in of rond 1682 werd verbouwd, waarbij
het voorplein tussen de zijvleugels ingevuld werd en
er dus een rechthoekige groepering van bouwvolumes ontstond.112
Niet overal gaven architectonische overwegingen
de doorslag; bij veel borgverbouwingen ging men
pragmatisch te werk en maakte men gebruik van de
bestaande structuren. Derck Clant handhaafde bij
de verbouwing van de Hanckemaborg te Zuidhorn
in of rond 1667 een groot deel van de oude borg,
en modelleerde deze naar het schijnt naar het borgtype Scheltkema-Nijenstein bij Zandeweer dat zijn
1650-1700
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62. Schets van de indeling van de begane grond van de borg
Hanckema bij Zuidhorn, situatie ca. 1660, tekening Johan
de Haan.
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vader in 1633 had gebouwd (afb. 62).113 Ook Henric
Piccardt handhaafde van de borg Klein Martijn bij
Harkstede het oude hoofdgebouw en bouwde daar
rond 1680 een vleugel aan, waardoor een L-vormig
huis ontstond.114 Ook Georg Wilhelm van In- en
Kniphuisen en zijn vrouw Anna van Ewsum, die omstreeks 1679 voor ‘omtrent vijftig duijsent gulden’
de borg Nienoord bij Leek verbouwden, hadden niet
bijzonder veel aandacht voor de architectonische
uitstraling van hun borg. Op oude prenten vertoont
de Nienoord zich althans als een weinig inspirerend
langgerekt gebouw tussen eenvoudige topgevels.115
Een groot deel van de verbouwingskosten zal dan
ook opgegaan zijn aan de interieurafwerking. Hetzelfde zal het geval zijn geweest bij andere borgen;
vele waren ‘schilderachtige’ complexen, waarin het
groeiproces duidelijk herkenbaar was. De afbeelding
van de Warffumborg op het dubbelportret van Louis
Trip en zijn echtgenote, door Hermannus Collenius
geschilderd rond 1700, laat bijvoorbeeld een eigenaardig gebouw zien dat een oudere structuur achteloos met moderne aan het Hollands classicisme ontleende ornamenten combineerde.116
In de indeling zullen de meeste borgen een vergelijkbare mengeling van moderne en traditionele
elementen hebben vertoond. Bij de bouw van Rusthoven bij Wirdum in circa 1686 werd bijvoorbeeld
de traditionele ‘bovensael’ nog gewoon toegepast.117
Aangezien er geen borgen meer bestaan die hun zeventiende-eeuwse indeling hebben behouden en
borg-inventarissen uit deze periode zeldzaam zijn, is
het onmogelijk daar iets concreets over te zeggen. De
heldere en eenvoudige indeling van de geheel nieuw
gebouwde borg Nittersum kan in ieder geval niet als
representatief voor de borgenbouw gelden.
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Dorpsbebouwing en boerderijen
Het zicht op de ontwikkeling van het woonhuis in
de Groninger dorpen en van de boerderijbouw ontbreekt voor de tweede helft van de zeventiende eeuw
grotendeels. In de Ommelanden kwam blijkens de
beschrijving van de verwoestingen door de SintMaartensvloed in 1686 in ieder geval nog vrij veel
houtbouw voor.118 De herbouw van veel verwoeste
huizen en boerderijen op het platteland zal wel voornamelijk in steen zijn uitgevoerd. Verondersteld mag
worden dat de belangrijkste ontwikkeling in de boerderijbouw de opmars van de grote Friese schuur was
en dat de opzet van het woonhuis ten opzichte van
de eerste helft van de zeventiende eeuw in deze periode van economische achteruitgang niet wezenlijk
veranderde.
Het eenvoudige dwarse woonhuis met topgevel,

vergelijkbaar met de bescheiden dwarshuizen in de
stad en het basismodel van de zogenoemde veenborg, kwam in de tweede helft van de zeventiende
eeuw op het platteland steeds vaker voor. De getekende bebouwing op de kaarten die door de ingenieurs Tideman en Haubois in deze periode werden
gemaakt, laten dat zien. In hoeverre de ontwikkeling
en verwerking van de vormen van het dwarshuis in
de stad Groningen hierop van invloed zijn geweest, is
niet helemaal uit te maken, maar de overeenkomsten
tussen de opzet en indeling van de nieuwe pastorie
in Warffum uit 1667 en een huis aan het Martinikerkhof, rond 1660 ingrijpend verbouwd, zijn groot
(afb. 57, 63). Het ‘stadse’ dwarshuistype werd op het
platteland ook gebruikt bij de bouw van rechthuizen.
Zeventiende-eeuwse voorbeelden zijn nog te vinden
in Westeremden en Aduard.119
De nieuwe pastorie in Warffum was een goed

63. Schets van de indeling van
de begane grond van de
nieuwe pastorie, later huize
Van Bolhuis in Warffum,
reconstructie volgens het
bestek van 1667, tekening
Johan de Haan.
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voorbeeld van een Ommelander dwarshuis dat in de
tweede helft van de zeventiende eeuw werd gebouwd
(afb. 63). We weten het nodige over dit huis dankzij
het door ingenieur Jannes Tideman in 1667 opgestelde bestek dat bewaard bleef.120 Uit dit bestek en
de kaart die in 1692 door P. Geerts van huis en tuin
vervaardigd werd, is over de globale vorm en indeling van dit huis veel af te leiden.121 In het bestek is
sprake van de bouw van een noord- en zuidmuur van
45 tot 46 voet lang en een wester- en oostmuur van
in totaal 26 voet lang, waardoor er een rechthoekig
grondplan van 45 bij 26 voet ontstond. Tussen de 20
voet hoge tuitgevels boven west- en oostmuur kwam
een zadeldak. Op de voorgevel werd een arkeneel of
uitbouw in de vorm van een topgevel geplaatst van
onbekende breedte, maar in ieder geval 9 voet hoog
‘onder de beune’ (zoldering) en dus ruim genoeg om
een slaapkamer te bevatten. Achter de hoofdbeuk
kwam een even breed ‘ofdack’ met daarin een gang
waarop twee ruimten uitkwamen. Een daarvan werd
tot kookkeuken bestemd. Het hoofdhuis bestond
uit een centrale, vrij brede middenhal die ‘voorhuis’
werd genoemd, met aan de linker (wester-)zijde een
voorkamer en een opkamer, beide vanuit de hal toegankelijk, en aan de rechterzijde over de hele diepte
de zaal. In de voorkamer, de zaal en de keuken werden schoorstenen gemaakt. In alle ruimten van het
hoofdhuis waren bedsteden te vinden. De nieuwe
pastorie die in 1699 werd gebouwd voor de predikant van de Evangelisch-Lutherse gemeente in Winschoterzijl, kreeg vermoedelijk een vergelijkbare symmetrische opzet. In het helaas verdwenen bestek dat
voor de bouw werd opgesteld was volgens Helbers
sprake van een gebouw van een bouwlaag onder een
pannendak, met een (centraal geplaatste?) deur in de
voorgevel.122 Verder werd er gesproken over vier vertrekken: de ‘vreye’ of ‘beste kamer’, die door middel
van een deur in verbinding stond met de studeerka1650- 1 7 0 0

mer ernaast of erachter, een daagse woonkamer en
een keuken. Mogelijk waren de beste kamer en de
woonkamer aan één kant van de door Helbers niet
genoemde gang gesitueerd en de daagse woonkamer
en de keuken aan de andere.
Dwarshuizen verrezen ook bij enkele boerderijen.
Het bekendste is het woonhuis uit 1661 van de boerderij Zijlbrugge in Westernieland.123 Dit eenlaags
woonhuis bestond uit twee woonruimten, waarvan
de grootste was onderkelderd. In beide kamers waren de bedstedewanden tegen de brede achtergevel
geplaatst. Van een voordeur was geen sprake: waarschijnlijk waren de vertrekken alleen via de schuur
te bereiken. De boerderij Oldenhuis bij Broek kan
eveneens gelden als een vroeg voorbeeld van een
dwarshuis voor een boerderij. Een ander, mogelijk in
de kern nog zeventiende-eeuws dwarshuis is te vinden bij de boerderij Dinghweer bij Lellens, waarnaar
nog geen nader onderzoek is verricht.
Veenborgen
In de tweede helft van de zeventiende eeuw werden
de eerste ‘veenborgen’ gebouwd, huizen die dienden
als buitenverblijven voor welgestelde Groningers
in de Veenkoloniën. Hun ontstaansgeschiedenis is
vergelijkbaar met die van de buitenplaatsen in de
Noordhollandse polders uit de zeventiende eeuw: de
veenborgen ontstonden uit hofsteden waarin ’s zomers families verbleven die betrokken waren bij de
ontginning van de Veenkoloniën door participatie
in compagnieën of ontginningsmaatschappen. De
leden van deze compagnieën behoorden veelal tot
het stadspatriciaat en binnen één of enkele generaties kon de hofstede van de familie uitgroeien tot
een echt buitenverblijf met de allure van een borg.
De buitenplaatsen in de stadsjurisdicties dienden
voornamelijk als plaats van ontspanning, zoals uit
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de naamgeving van sommige van deze huizen is af
te lezen. Burgemeester Johan Verrucius had in het
Westerwoldse Wedde, waar hij eerder als drost had
gezeteld, zelfs een buitenplaats die hij op zijn Spaans
‘retiro’ noemde.124
De vroegste veenborgen waren in de regel eenvoudige huizen. De schetsmatige en zeer kleine afbeelding van de in 1655 door Jan Cornelis Spiel gestichte veenborg ‘Welgelegen’ te Kleinemeer in het
kaartenboek van Tideman uit 1690 laat bijvoorbeeld
een breed, dwarsgeplaatst éénlaags gebouw met zadeldak en een topgevel aan de voorgevel zien, vergelijkbaar met de andere dwarshuizen die in de provincie werden gebouwd.125 De buitenplaats Vosholen,
ook in Kleinemeer, kan als een nog bescheidener
versie van Welgelegen worden beschouwd. Te oordelen naar de tekening in het kaartenboek bestond
het uit één woonlaag met op de vijf venstervakken
brede voorgevel een topgevel.126 Ook het buiten
‘Woelwijk’ in dezelfde plaats onderscheidde zich in
architectonisch opzicht nauwelijks.127 Dat dergelijke
bescheiden huizen toch nog wel wat ruimte boden,
blijkt uit de inventaris uit 1637 van een van de oudste veenborgen, ‘Croonhoven’, die een zestal vertrekken telde.128 Er was een grote zaal, een voorhuis of
eetkamer, een slaapkamer en keuken, alsmede een
achterhuis voorzien van een klein ‘spijskamertje’ en
een hovenierskamer.
De meeste veenborgen ontleenden in deze tijd
waarschijnlijk hun representatieve kracht vooral aan
tuin- en parkaanleg. Michiel van Bolhuis gaf in 1697
een verslag van een reis van Warffum naar Bierum,
tijdens welke verschillende tuinen en ‘hoven’ in Sappemeer waaronder die van patriciër Wijgchel, door
Van Bolhuis en zijn metgezellen werden bezichtigd.129 Ook in achttiende-eeuwse beschrijvingen van
de Veenkoloniën worden vooral de tuinen en het
groen rond de Veenkoloniale borgen geroemd.

Een van de eerste grootser opgezette veenborgen
was de Vredenburg in Hoogezand, waarschijnlijk gebouwd in 1664 door burgemeester Gerhard ten Berge.130 De kruisvormige opzet is te zien op een kaart
die deel uitmaakt van het ‘Caartboeck’van Sappemeer, vervaardigd voor het stadsbestuur door ingenieur Tideman in 1690.131 Uit de bijzondere vorm van
het huis sprak een centraliserende, bij uitstek barokke
architectuuropvatting, die we elders in Groningen in
deze vorm niet tegenkomen en die geïnspireerd kan
zijn op buitenlandse voorbeelden. Het jongere jachtslot Clemenswerth in Sögel, net over de Duitse grens,
is wat bouwvolume betreft vergelijkbaar met de Vredenburg. De Vredenburg bestond blijkens de inventaris die in 1686 werd opgesteld na de vlucht van de
toenmalige bewoner Gerhard Hendrick ten Berge
wegens ﬁnanciële malversaties, uit verschillende fraai
ingerichte en luxueus gestoffeerde kamers.132 Naast
‘het grote zaal’ worden in de inventaris onder andere
een ‘havincks kamer’, het gele kamertje, de groene
kamer, de rode kamer en de slaapkamer genoemd.
5.4

DE

5.4.1

Vensters

VA S T E E L E M E N T E N

Het enkelvoudige ‘kloosterkozijn’ en het kruiskozijn
met in lood gezet glas bleven gedurende de tweede
helft van de zeventiende eeuw de gangbare venstertypen in Stad en Lande. Houten kozijnen werden nog
steeds door kistenmakers vervaardigd, terwijl de stenen exemplaren door steenhouwers werden gehouwen. Steenhouwers leverden ook vaak de blokjes natuursteen waarin de haken voor de luiken gezet werden. We mogen aannemen dat de onderste venstervakken in de tweede helft van de zeventiende eeuw
in de regel al van naar binnen draaibare glasvensters
waren voorzien, maar in eenvoudiger huizen was een
1650-1700
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luik aan de buitenzijde nog de enige afsluiting van
het onderste venstervak. Binnenluiken waren alleen
in de deftigste huizen te vinden. In het huis van de
commandeur van Delfzijl werden aan het eind van de
jaren zestig van de zeventiende eeuw bijvoorbeeld alleen geschaafde delen als ‘blindt vensters’ in het ‘beste
ruim’, de mooiste kamer van het huis, aangebracht.133
Op de vensterbanken werden dikwijls tegels gelegd;
in de woning van de Groninger waagmeester kregen
de vensterbanken in 1664 witte tegels.134
De toepassing van glas-in-lood leende zich uitstekend voor het gebruik van gebrandschilderd glas; de
dunne loodstrippen verstoorden nauwelijks de eenheid van uit verschillende glaasjes bestaande geschilderde voorstellingen. Het schenken van wapenglazen
door regeringscolleges en particulieren zorgde voor
een bloeiende glazenmakersindustrie in Stad en Lande. Zelfs in een kleine plaats als Uithuizen was aan
het einde van de zeventiende eeuw een glazenmaker
actief die tot fraai werk in staat was.135 Wellicht is het
wijdverbreide gebruik van gebrandschilderde ruitjes
in Groningen één van de redenen geweest voor de
vóórtdurende toepassing van kruiskozijnen en glasin-lood. Het gebruik van houten glasroeden is vóór
het einde van de zeventiende eeuw in Groningen in
elk geval niet aantoonbaar en ook het schuifvenster
zou pas ver na 1700 in Stad en Lande zijn intrede
te doen.
Het gebruik om glazen te schenken ter gelegenheid van de voltooiing van een verbouwing of van
nieuwbouw bestond in de tweede helft van de zeventiende eeuw nog steeds. De Ommelander regering
schonk bijvoorbeeld in 1660 glazen ‘in de borch’
Asinga in Ulrum, die door jonker Abel Coenders
Lewe vanaf 1659 vanaf de grond opnieuw was opgetrokken.136 Misschien had ook de schenking in 1668
aan Artus de Horne van een glas met Ommelander
wapen voor zijn huis in de jonge veenkoloniale ne1650- 1 7 0 0

derzetting Veendam hiermee te maken.137 Er zijn
eveneens verschillende glasschenkingen bekend die
niet met een verbouwing of nieuwbouw in verband
gebracht kunnen worden. In 1674 bijvoorbeeld werd
glazenmaker Annes Derx door Ommelanden betaald
voor twee glazen in de borg Nittersum in Stedum,
die op dat moment al zes jaar oud was.138 Ook borg
Feringa in Grootegast was al minstens zes jaar oud
toen de heren van de Ommelanden in 1680 een glas
aan de bewoner Daniël de Hertoghe schonken.139
Eisso Jarges tenslotte woonde al veel langer op de borg
Meima in Raskwerd, toen hij in 1689 van de Ommelanden een vrij duur glas van 25 caroli gulden en
4 plakken gemaakt door glazenmaker Arent de Vriese
ten geschenke kreeg.140 Het blijft echter mogelijk dat
de borg rond 1689 werd verbouwd; op de weinig betrouwbare tekeningen van het exterieur van het huis
is een classicistisch poortje te zien dat in het laatst van
de zeventiende eeuw tot stand kan zijn gekomen.
Niet alleen regeringscolleges, ook familieleden of
vrienden van borgbewoners schonken gebrandschilderde glazen. In het ‘sael’ op de eerste verdieping van
de borg Ewsum bij Middelstum waren tot de afbraak
van de borg in 1863 in ieder geval acht gebrandschilderde ramen met wapens van Ommelander families
te vinden. Deze dateerden uit de tweede helft van de
zeventiende eeuw – één droeg het jaartal 1687 – en
bevinden zich nu in de collectie van het Groninger
Museum.141 Van de wapenglazen in de borg Asinga
bleven tekeningen bewaard, gemaakt voor de sloop
van de borg in 1808.142 Naast het glas dat in 1660
door de Ommelander regering aan bewoner Abel
Coenders Lewe was geschonken, was er een glas met
het wapen van prinses Albertine Agnes te vinden. Dit
was in het onderste raamvak geplaatst en ging vergezeld van het wapen van haar echtgenoot, stadhouder Willem Frederik. Twee broers en een zwager van
Abel Coenders Lewe hadden eveneens een eigen glas
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geschonken. Net als in het geval van de stadhouder
en zijn vrouw, waren de mannenwapens in het bovenste venstervak aangebracht en de vrouwenwapens
in het onderste venstervak.
Dat niet-adellijke families eveneens glazen met
wapens in hun huizen lieten plaatsen, bewijzen gebrandschilderde glazen uit een huis in Middelstum
en een huis aan de Turfsingel in Groningen. De tekst
op de vier glaasjes uit Middelstum is zeer persoonlijk:
‘Cornellis Janss Backer tot Nijenhoofe
mede diakon geweest in de geminte Jesu Christi
en is eigenaar van
die molen aldaer Anije Pieters sijn overleden huisfrou Anno 1692
Godt wiet het nu gewis of daer noch een lieﬁen
weer voor mijn lichaem
is want heeft de Heere genomen hij kan ook weer
[geven].143

borduurden voort op de traditie van de fraaie kistenmakersdeuren uit de eerste helft van de zeventiende
eeuw. Wel lijkt het erop dat men steeds meer naar
verﬁjning in de proﬁlering zocht. In het bestek uit
1670 voor een nieuw provinciaal gestoelte in de Martinikerk werd de deur omschreven als ‘met posten
en richels uit gelasiert’, dus van geproﬁleerde stijlen
en regels voorzien.146 Opvallend bij de deuren van
het Ommelander gestoelte uit 1654 is de accentuering van de lijn die de schuingeschaafde bossing van
het paneel scheidt door een geproﬁleerd latje. Deze

Prozaïscher is de voorstelling van glazen uit een inmiddels verdwenen huis aan de Turfsingel in Groningen. Hierop lieten in 1677 predikant Abraham
Trommius en zijn echtgenote hun wapens schilderen.144 Hoe groot de voorliefde voor het plaatsen van
wapenglazen was, blijkt ook uit de beschrijving uit
het begin achttiende eeuw van de gebrandschilderde
ramen met wapens en namen in het oude wijnhuis
op de Grote Markt in Groningen en de naburige herberg De Grote Toelast.145
5.4.2

Deuren

Paneeldeuren uit de tweede helft van de zeventiende
eeuw onderscheiden zich nauwelijks van de deuren
die vóór 1650 zijn gemaakt. De kistenmakers die de
deuren voor de raads-, staten-, en Ommelander gestoelten in de stadskerken van Groningen maakten,

64. Tegelwand in de kelder van een huis in de Oude
Boteringestraat, laatste kwart zeventiende eeuw of eerste
kwart achttiende eeuw, foto Taco Tel.
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geproﬁleeerde latjes komen ook voor op de kastenwanden uit 1699 in de Gedeputeerdenzaal van het
Provinciehuis. Hier zijn de panelen echter al veel
groter en is de bossing veel smaller, zodat het accent
nauwelijks meer opvalt.
De deuren in de Gedeputeerdenzaal passen in
het beeld van de vlakke, ingetogen paneeldeuren die
vanaf het laatste decennium van de zeventiende eeuw
in Stad en Lande werden toegepast. De panelen van
deze deuren zijn vlakker én groter dan die van hun
voorgangers en de proﬁlering op de stijlen en regels
waarin de panelen zijn gevat, is verdwenen. Het totaalbeeld was uiteindelijk veel rustiger. Toegepast als
onderdeel van bedstede- en kastenwanden moest de
deur een eenheid vormen met de rest van de betimmering, zoals aan de wand in de collectie van het
Groninger Museum te zien is (afb. 53). Deze deur
is dan ook naar analogie met de panelen op de rest
van de wand met ebbenhout geﬁneerd en van dikke
‘kussens’ voorzien. Het is bij gebrek aan voorbeelden
niet bekend of deuren met kussenpanelen in Stad en
Lande ook als zelfstandige binnendeuren werden toegepast.
Vlakke, uit opgeklampte houten stroken samengestelde deuren kwamen meer voor dan de dure paneeldeuren. In het bestek dat ten behoeve van de bouw
van de nieuwe Groninger stadswaag in 1664 werd
opgesteld, is sprake van uit grenen delen opgebouwde deuren in het woonhuis van de waagmeester.147
De opsteller van het genoemde bestek was kennelijk
in een poëtische bui toen hij rijmend optekende dat
de aannemer voor de vervaardiging van deze deuren
‘goede droege greinnen deelen’ moest ‘gladt schaven ende ploegen [en] in malcander voegen’. Zeven
klampen moesten de deur bij elkaar houden en door
middel van een ijzeren slot met klink en sleutelplaat
was de deur afsluitbaar.
Strokendeuren kwamen ook in deftige huizen
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65. Beschilderde deur uit de borg Hanckema bij Zuidhorn, ca.
1660-1670, eigendom gemeente Zuidhorn, bruikleen aan
de Wierenga van Hamsterborg Stichting in Den Ham, foto
Johan de Haan.
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voor; ze leenden zich goed voor een beschildering. Er
bleven enkele beschilderde Groninger strokendeuren
uit de tweede helft van de zeventiende eeuw bewaard.
Eén uit de borg Nienoord, twee uit een huis aan de
Oude Ebbingestraat en drie uit de Hanckemaborg te
Zuidhorn (afb. 65). Op al deze deuren zijn levensgrote ﬁguren afgebeeld. De drie deuren van de Hanckemaborg zijn beschilderd met allegorische ﬁguren
voor, waarvan de betekenis vooralsnog niet duidelijk
is. Wellicht moet die gezocht worden in de functie
van de ruimten die achter de deuren gelegen waren:
het ‘sael’, de sterrenkamer en nog een andere kamer
(zie ook afb. 62). In zijn schilderboek uit 1707 stelde
de Hollandse schilder Gerard de Lairesse immers dat
in de beschildering van de deur een passende verwijzing naar de functie van achterliggende ruimten kan
worden opgenomen.148 De twee beschilderde deuren
uit het huis aan de Oude Ebbingestraat dragen afbeeldingen van Cloelia en Caius Mucius Scaevola,
mythologische ﬁguren.149 Beide afgebeelde ﬁguren
staan in relatie tot de Etruskische koning Porsenna,
die hun de vrijheid schonk als beloning voor hun
dapperheid. Deze deuren waren bedoeld om vanuit
de woonruimte te bekijken; de gangzijde werd later
in een imitatie mahonienerf beschilderd.
Binnendeuromlijstingen uit de tweede helft van
de zeventiende eeuw zijn in Groningen nauwelijks
bewaard gebleven. Een tekening uit 1883 van de
achtergang in het huis Haddingestraat 15 in de stad
Groningen laat een classicistische deuromlijsting
om de toegang naar de opkamer zien (afb. 60). De
toepassing van ‘oren’ aan de bovenhoeken maakte
deze deur vergelijkbaar met Hollandse voorbeelden.
Dezelfde vormgeving bezat een deuromlijsting in de
hal van een huis aan de Hofstraat, afgebeeld op een
negentiende-eeuwse aquarel.150 Mogelijk dateerde
deze deuromlijsting uit 1689, het jaartal dat is aangebracht op het wél bewaard gebleven halportaal in de-

zelfde ruimte. Snijwerk werd vaker gebruikt om een
deuromlijsting allure te geven. In de borg Dijksterhuis was tot de sloop in 1903 een houten deuromlijsting in classicistische stijl te vinden, bestaand uit twee
pilasters met ranken, bekroond door een fors bovenlicht waarin een uurwerk was aangebracht en dat verder geheel met gesneden loofwerk was gevuld.151 Ook
andere materialen dan hout werden ingezet om deuren of doorgangen tot meer dan louter functionele
interieurelementen te maken. In de collectie van het
Groninger Museum bleef bijvoorbeeld een terracotta
poortje bewaard, dat waarschijnlijk voor plaatsing in
een gang was gedacht.152 Als terracotta in de juiste
tint werd geschilderd, kon het voor natuursteen of
marmer doorgaan.
Het plaatsen van schilderstukken boven deuren
lijkt in de tweede helft van de zeventiende eeuw in
Stad en Lande nog niet algemeen te zijn geweest.
Vermeldingen ervan zijn in ieder geval zeldzaam.
Een inventaris uit 1680 spreekt van ‘2 schilderijen
hangende boven de beijde doeren’; deze schilderijen
waren nog niet vast aangebracht.153 Vooral in huizen
waar wanden en deuren als eenheid werden opgevat, kwamen bovendeurstukken voor. Als onderdeel
van de beschilderde wanden van de danszaal van de
Nienoord, uit circa 1680-1685, bleven bijvoorbeeld
twee bovendeurstukken bewaard.154 Op een van deze
aan Hermannus Collenius toegeschreven stukken is
Venus te zien die haar zoon Amor straft en op het
andere is ze hem aan het liefkozen. Deze voorstellingen sloten thematisch aan op de scènes die op de
wanden waren geschilderd (zie paragraaf ‘Wanden en
wandbekleding’).
5.4.3 Wanden en wandbekleding
Het wandbeschot bepaalde met de schoorsteen een
belangrijk deel van de aanblik van een vertrek. In veel
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woonvertrekken werd een muur of een gedeelte daarvan door een wandbeschot met daarin bedstede(n)
en kasten aan het oog onttrokken. De plaats van de
wandbeschotten is bij oudere huizen op het platteland vaak nog aan de buitenkant van de huizen af
te lezen. De voorgevels van de door de provincie gebouwde ‘sarrieshutten’ (woningen voor de inner van
de belasting op het gemaal) werden bijvoorbeeld niet
helemaal symmetrisch omdat het bedbeschot aan
een van de lange zijden van de voorkamer werd geplaatst.
In eenvoudige huizen bevatten de wandbeschotten vaak niet meer dan een enkele bedstede en een
kast. Vaak was deze kast de ‘spijskamer’ waarin het
voedsel werd bewaard. De wandbetimmering in het
huis van de commandeur van Delfzijl bestond in
1680 uit een ‘bedde beschot & spijs camer’, net als
de betimmeringen die in 1679 voor cherchershuizen
in de provincie gemaakt werden.155 In ruimere huizen was plaats voor grotere beschotwanden, waarin
twee bedsteden vaak aan weerszijden van een kast
werden geplaatst. In het bestek van de nieuwe pastorie in Warffum werd bepaald dat er in de zaal twee
bedsteden moesten komen, met een ‘kleyne spijskamer’ of ‘spinde’ tussen de beide bedsteden in.156 Om
voedselbederf te voorkomen werd, volgens een bestek uit de jaren zeventig van de zeventiende eeuw,
een deurtje ‘met uitgesneden tralijen’ voor de spijskamer in het beschot gevoegd.157 Hoe een spijskamer
kon zijn ingedeeld, is af te lezen aan het bestek voor
de spijskamer die in 1680 in het commandeurshuis
van Delfzijl op de plaats van een voormalige bedstede
werd ingebouwd.158 Tegen de wanden werden rondom vier boven elkaar geplaatste planken aangebracht
en er werd een vloer van ongeglazuurde rode tegels
gelegd. De kast werd uiteindelijk voorzien van een
goed afsluitbare deur.
In deze periode begon ook de alkoof of bednis
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zijn intrede te doen: in een resolutie van burgemeesters en raad van de stad Groningen uit 1678 worden
‘alcovens’ voor het eerst genoemd.159 Ze werden toen
onder de werken geschaard die alleen door de kistenmakers mochten worden gemaakt. Dat de alkoof in
de tweede helft van de zeventiende eeuw ook op het
platteland werd toegepast, bewijst de vermelding van
wand met een ‘alcooviesche beddestede’ in het helaas zoek geraakte bestek dat in 1699 werd opgesteld
voor de bouw van de Evangelisch-Lutherse pastorie
in Winschoterzijl.160 Deze wand was in de studeerkamer van de predikant gedacht, die kennelijk tevens
als belangrijkste slaapkamer dienst deed; in de andere
vertrekken van het huis waren gewone bedsteden te
vinden.
Bedsteden werden in deze periode nog niet door
deuren afgesloten.161 Bedgordijnen en beddegoed
speelden daardoor een belangrijke rol in het aanzien
van de beschotwand. In boedelinventarissen worden
bedgordijnen, bijna altijd met rabatten of bovenranden, veel genoemd. Ze kwamen in allerlei kleuren
en vormen voor, en waren in deftige huizen in de
tweede helft van de zeventiende eeuw in toenemende
mate met franje afgewerkt. Zo waren de waren de
groene bedstedegordijnen in het voorkamertje van
het huis van Johan Roebers voorzien van gele en
groene franje en hadden de blauwe gordijnen voor
de bedstede in de ‘beste camer’ van het huis van Jan
Jochum in 1665 ‘sijden franien’.162 De blauwe gordijnen en het bijbehorende rabat in een ander huis
in de stad hadden volgens de beschrijving in 1687
‘lange franien’.163 Ook in de manier waarop het bed
was opgemaakt, kon men zijn welvaart tonen. Dat
verklaart ongetwijfeld een deel van de bewerkte spreien en de kussens die in boedelinventarissen worden
genoemd. In de weelde-bepalingen die in 1659 door
de Oud-Vlaamse Doopsgezinden werden uitgevaardigd tijdens de synode van Loppersum, heeft de eer-
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ste bepaling over huiselijke weelde dan ook wellicht
niet geheel toevallig betrekking op de ‘pronckussens’
die ‘daags op de bedden en snagts op de tafel of kiste
leggen’ en de ‘versyringe in de kussenteecken of costelijcke spreetens of deeckens op de bedden, dat toe
versyringe dient’.164
De meeste wandbeschotten en bedstedebetimmeringen waren vrij eenvoudig vormgegeven en bestonden uit eenvoudig geschaafde planken van eiken- of
grenenhout. In het huis van de luitenant van Delfzijl
moest aan het eind van de jaren zestig van de zeventiende eeuw volgens het bestek de beide bedsteden in
het ‘beste ruim’ met ‘deursneden delen glat geschaaft’
bekleed worden.165 Waarschijnlijk was dit beschot
van eikenhout, net als de wand in het huis van de
commandeur die in 1680 genoemd wordt. Verschil
moest er natuurlijk zijn; de nieuwe bedstede in de
‘hutte’ van de eenvoudige soldaat Jannys Poles in dezelfde plaats werd van simpele gladgeschaafde grenen
planken gemaakt.166 In representatieve kamers werd

er speciﬁek aandacht besteed aan het materiaal waaruit dergelijke betimmeringen waren opgebouwd.
Voor de kastenwanden die in 1686 voor de Statenzaal werden gemaakt door kistenmaker Allert Meijer
moest bijvoorbeeld goed en gaaf wagenschot gebruikt
worden, ‘sonder spint, vuir ofte streepen en droogh
hout’.167 Het eikenhout moest hier dan ook zichtbaar
blijven. Beschotwanden van mindere kwaliteit werden geverfd, zoals de – overigens wel in eikenhout
uitgevoerde – wand in het commandeurshuis van
Delfzijl, die volgens een bestek uit 1680 geheel met
kastanjebruine verf bestreken moest worden.168
Deftige bedstede- en kastenwanden werden dikwijls met snijwerk versierd. In de tweede helft van de
zeventiende eeuw was de toepassing van een pilasterstelling daarbij zeer gebruikelijk. De grenenhouten
bedstedewanden die in 1664 in de keuken en het
‘sael’ van de bovenwoning in de nieuwe Groninger
stadswaag werden geplaatst, werden geleed door pilasters met Ionische kapitelen.169 Het bestek vermeldt

66. O. Eerelman, schets van een bedstede- en kastenwand uit ca. 1650-1660 in een onbekend huis in Groningen, ongedateerd, uit:
Peters 1921, p.147.
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dat deze ‘platte pilasters’ en de bijpassende ‘basen’ en
‘capiteelen’ ‘cijrlijck gearbeijdt’ moesten worden en
dat de aannemer de bovenzijde van de wand van een
passende bekroning ‘met een arketrave frijse [fries]
en cornis’ moest voorzien. In de grote keuken van
de borg Hanckema in Zuidhorn was voor de sloop
in 1877 een betimmering met ‘gedraaide’ pilaren te
vinden, die in de jaren zestig of zeventig van de zeventiende eeuw vervaardigd moet zijn.170 Dergelijke
pilaren werden eveneens toegepast bij de beschotwand waarvan Otto Eerelman in de negentiende
eeuw een schets maakte (afb. 66). In de keukens van
het Hinckaertshuis aan de Oude Kijk in’t Jatstraat en
het Huis De Drie Vlasblommen aan de Hoge der A
in de stad Groningen, kan men nog een idee krijgen
van het uiterlijk van dergelijke wanden (afb. 67).
Een uitzonderlijk rijk voorbeeld van een door
materiaalgebruik en decoratie opvallende betimmering is het al enkele malen ter sprake gekomen wandbeschot uit een huis aan de Brugstraat in Groningen,
dat vervaardigd is voor de katholieke Jan Derks Zeyl,
die het huis in 1669 grondig liet verbouwen (afb.
68).171 De in eikenhout uitgevoerde wand is geheel
met palissander- en ebbenhout geﬁneerd en de panelen van de deuren die de kast en de toegang tot
de gang ontsluiten, hebben forse opgelegde kussens,
afgezet met robbellijsten, die op het hele beschot in
overvloed voorkomen. De kussens van de dubbele
kastdeuren zijn bovendien nog met snijwerk versierd.
In het ojief van het fries zijn leeuwenkopjes geplaatst.
Het beschot bevat daarmee elementen die ook op
kasten uit deze periode te vinden zijn. Dergelijke
kasten waren ook in Ostfriesland te vinden en worden daar zelfs beschouwd als inheems goed.172 Het
is verleidelijk de betimmering als Groninger werk te
beschouwen, maar aanwijzingen daarvoor – en voor
het tegendeel – ontbreken.
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67. Kastenwand in de huidige keuken van het huis Hoge der A
7 in Groningen, ca. 1660 (verbouwing van het huis), foto
Johan de Haan.

De plint en de lambrisering
Vanaf in ieder geval de jaren zestig van de zeventiende eeuw werden in Groningen beschilderde of witte
tegels toegepast als verhoogde plint of lambrisering;
bij de vernieuwing van de daagse slaapkamer van het
commandeurshuis in Delfzijl lieten Gedeputeerde
Staten in het bestek opnemen dat de commandeur
‘bonte’, dus beschilderde tegels uit mocht zoeken, die
‘2 a 3 hoogh’ als lambriseringsrand langs de muren
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68. Bedstede- en kastenwand, gefineerd met ebbenhout en palissander, afkomstig uit een kamer op de eerste verdieping van
een huis in de Brugstraat in de stad Groningen, ca. 1669, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2261, foto Groninger
Archieven. Zie ook afbeelding 53.

gezet moesten worden.173 In het huis van commandeur Schaij in Delfzijl lieten Gedeputeerde Staten
in 1682 de gang tot 5 voeten hoog met witte tegels
bekleden.174 Enkele jaren eerder waren in de slaapkamer en de keuken van het commandeurshuis al
nieuwe tegellambriseringen van beschilderde tegels
geplaatst.175 De hoogte van de vensterbanken moest
hierbij volgens de tekst van het bestek als leidraad
voor de hoogte van de lambrisering dienen. De 1250
witte ‘steenties’ die in 1661 voor de nieuwe kamer

van het stadhuis werden geleverd, kunnen gedeeltelijk eveneens tot een lambrizering zijn verwerkt.176 In
hout uitgevoerde lambriseringen waren in de tweede helft van de zeventiende eeuw in Stad en Lande
nog zeldzaam, net als in Holland overigens, waar de
lambrisering pas rond 1680 enigszins ingeburgerd
raakte.177 De vroegste vermelding van een in hout
uitgevoerde lambrisering in de bestekboeken van
Gedeputeerde Staten dateert uit 1682 en heeft betrekking op de herinrichting van de slaapkamer van
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de stadhouder in het stadhouderlijk onderkomen
aan het Martinikerkhof.178 Net als bij de betegelde
lambriseringen in het commandeurshuis van Delfzijl in 1682 gaf de hoogte van de vensterbanken de
bovenrand van de lambrisering aan, die in de beste
kwaliteit eikenhout moest worden uitgevoerd. Dat
een lage, rondlopende houten lambrisering in deze
tijd nog iets uitzonderlijks was, blijkt uit het feit dat
in een minder belangrijke ruimte van het Prinsenhof
pas zeventien jaar later, in 1699, ‘de matten tegen de
muir’, die tot dat moment als een wandbekleding
dienst hadden gedaan, werden vervangen door een
grenenhouten lambrisering van 4 Groninger voeten
hoog.179 Deze lambrisering moest volgens de bepalingen in het bestekboek van boven met een lijst worden afgewerkt en met olieverf in een bruinrode kleur
worden geschilderd.
Behang
De tweede helft van de zeventiende eeuw laat een toename van het aantal toegepaste en toepasbare wandbehangsels zien. Wandbekleding bleef niettemin een
elitaire aangelegenheid. Voor een belangstellende
Groninger als de welgestelde Abel Eppo van Bolhuis
waren het dan ook vooral de behangsels die tijdens
zijn bezoeken aan de grote huizen van de adel in Gelderland de aandacht verdienden.180 In verreweg de
meeste Groninger woonhuizen zullen gepleisterde
muren gebruikelijk zijn geweest. Het was niet voor
niets dat in een bestek waarin de werkzaamheden in
het huis van vaandrig Coenders in Delfzijl in 1670
werden beschreven, Gedeputeerde Staten lieten bepalen dat de muren ‘netjes’ moesten worden bepleisterd.181 Soms werden gepleisterde muren beschilderd.
De restanten van een beschildering met hoekpilasters
op een okergele grond in het Hinckaertshuis in de
stad Groningen lijken daar althans op te wijzen.182
1650- 1 7 0 0

Ongetwijfeld de meest prestigieuze vorm van
wanddecoratie waren op hout of linnen geschilderde
voorstellingen. Een goede indruk daarvan geven nog
de deels bewaard gebleven en op houten delen geschilderde wanddecoraties uit de danszaal van de borg
Nienoord, uitgebroken bij de gedeeltelijke sloop van
de borg in 1846.183 Deze schilderingen werden in de
jaren tachtig van de zeventiende eeuw door Hermannus Collenius vervaardigd en stellen verschillende gebeurtenissen uit de Metamorphosen van Ovidius voor
(afb. 69, 70).184 Op de lange wand, die vermoedelijk
tegenover de raamwand gedacht moet worden is de
ontdekking door de godin Diana van haar nimf Callisto’s zwangerschap weergegeven, op de twee kortere
zijwanden de overrompeling van Diana door Actaeon en een voorstelling van de zonnegod Apollo die
Endymion verwondt. De schilderingen hebben als
gemeenschappelijk kenmerk dat een ‘mindere’ door
een ‘meerdere’ op de een of andere wijze wordt gestraft voor gedrag dat de sociale grenzen overschreed.
Eekhout interpreteerde de voorstellingen dan ook als
een waarschuwing om vooral binnen de morele grenzen van de eigen stand te blijven.185 Een wijze les die
goed paste in de context van het groeiende standsbesef van de Ommelander adel in de tweede helft van
de zeventiende eeuw.
Een wand kon niet alleen met beschilderde planken worden versierd maar ook worden bespannen
met linnen waarop voorstellingen waren geschilderd.
In de borg Nittersum wordt in 1698 de ‘schilderde’
kamer bijvoorbeeld een ‘blauw cupidoos behangsel’
genoemd, een behangsel dat kennelijk met engelenﬁguurtjes, putti of Cupido’s was beschilderd.186 Op
een helaas spoorloos verdwenen behangsel uit vermoedelijk het laatst van de zeventiende eeuw, aangebracht in een inmiddels afgebroken huis aan de
Turfsingel, waren volgens een vermelding uit 1904
‘Italiaansche rotslandschappen’ te zien.187 Het is on-
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69. H. Collenius, Apollo verwondt Endymion, wandschildering voor de danszaal van de borg Nienoord bij Leek, ca. 1680-1685, foto
Groninger Archieven.
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bekend van welk soort schilderingen de wanden van
de nieuwe slaapkamer van de stadhouder in 1682 werden voorzien. In de provinciale bestekboeken wordt
alleen de wijze van bevestiging van de wanddecoratie
genoemd. Vreemd genoeg werd in deze kamer éérst
het onbeschilderde linnen op een latwerk aangebracht
‘om er op te schilderen’, het behang werd dus niet
kant en klaar bevestigd.188 De betaling aan schilder
Johan Sterenboch in 1683 voor schilderen, vergulden
en verzilveren van de nieuwe stadhouderlijke slaapkamer heeft dan ook misschien deels betrekking gehad
op het maken van wandschilderingen.189
Goudleer
Goudleerbehang kreeg in de tweede helft van de zeventiende eeuw een steeds belangrijker plaats in het
deftige Groninger interieur. De populariteit van het
materiaal blijkt eveneens uit de talrijke vermeldingen
van in dit materiaal uitgevoerde accessoires. In het
voorhuis van Gerhardus Roswinkel lagen in 1654 bijvoorbeeld drie ‘kussens van golden leder’.190 Ook in
de beste kamer van Jan Hiddens waren in 1655 twee
‘golden leeren kussens’ te vinden, net als in de voorkamer van Jannes Abelius in 1680.191 Peter Everts bezat
in 1662 een ‘bloem pott van gouden leer’.192 Mogelijk
was dit een paneel dat als wanddecoratie was bedoeld;
in een inventaris uit 1675 wordt melding gemaakt
van een ‘vergulden leeren schilderije’.193 Goudleer
werd soms ook als meubelstoffering toegepast, zoals
bewezen wordt door de vermelding van zes Spaanse
stoelen met een bekleding van zilverleer in de zeer
beknopte inventaris van Sibrandus Meinardi en zijn
vrouw Renske Wiarda uit 1673.194 Kleinere objecten
konden eveneens met goudleer zijn bekleed, zoals bijvoorbeeld het kamkokertje van Marije Huisingh die
in 1684 woonde in de Nieuwe Kijk in’t Jatstraat.195
Als wandbekleding had goudleer ontegenzegge1650- 1 7 0 0

lijk het meeste effect. Dat er in de stad Groningen
huizen met meer dan één goudleerkamer voorkwamen, bewijst onder andere de koopacte uit 1698 van
een huis aan het Martinikerkhof, waarin sprake is van
‘vier camer behanghsels waer onder drie van goud en
leder’.196 De welgestelde ‘vrouw Herema’, geboren
Van Fürstenbergh, bezat in haar helaas niet meer te
localiseren Groninger huis twee kamers met goudleerbehang.197 Zowel de ‘voorcamer’ als de ‘tweede
voorcaemer’ waren hiervan voorzien. In de Groninger boedelinventarissen is echter meestal maar sprake
van één goudleerkamer, die vaak fraai was ingericht.
Zo kende de kamer in het huis van de weduwe Emmelkamp die in 1680 ‘golden leers camer’ werd genoemd, een luxueuze inrichting bestaande uit onder
andere een grote spiegel, zes ‘groote roode trijpen
stoelen’ en een messing ‘crone met pijpen’ aan het
plafond.198 Secretaris Ringhels had in 1682 in zijn
‘goldenleerscamer’ elf stoelen met een gele trijpen bekleding staan en aan de wand een vergulde spiegel
hangen.199 Soms stonden in de goudleerkamer stoelen
die heel passend met goudleer waren bekleed. In het
voorhuis en de sijtcamer van de woning van Gerhard
Wildervanck stonden in 1682 in totaal vijf stoelen
die ‘met golden leer betrocken’ waren en volgens de
aantekening bij het huis hoorden.200 Deze hoorden
waarschijnlijk in de ‘golden leers camer’ waarvan de
inrichting, bestaande uit onder andere een spiegel,
een geelkoperen kroonluchter en een met goudleer
beklede tafel, eveneens tot het huis behoorde.
Ook in Ommelander borgen werd goudleerbehang in de tweede helft van de zeventiende eeuw toegepast. Van de borg Ludema bij Usquert is bijvoorbeeld bekend dat er in de tweede helft van de zeventiende eeuw goudleerbehang te vinden was.201 Ook de
borg Hanckema in Zuidhorn, in de jaren zestig van
de zeventiende eeuw ingrijpend verbouwd, bezat bij
de sloop in 1877 twee vertrekken met zeventiende-
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eeuwse goudleren behangsels, die waarschijnlijk uit de
tijd van de grote verbouwingen van het huis in 1660
en 1675 dateerden.202 In 1700 werd het goudleerbehang in deze borg bij een boedelscheiding expliciet
genoemd.203 In de borg Nittersum in Stedum tenslotte, was in 1698 niet alleen goudleer aangebracht in de
eetkamer maar ook in de ‘daagse’ kamer.204
Hoe kostbaar goudleer was, blijkt uit de betaling
in 1686 van maar liefst 662 caroli gulden en 7 stuivers aan de Haagse handelaar Derk van Kessel nadat
deze de vergaderzaal van Provinciale Staten in het
provinciehuis van goudleer had voorzien.205 Van dit
goudleer, dat in 1823 werd verwijderd, is een klein
reepje te vinden in de archieven van de Rijksgebouwendienst. 206 Het is echter te klein om het patroon
vast te kunnen stellen.
Jonker Jelius van Lycklama had in 1684 enige
losse bladen goudleer op zolder liggen, waarschijnlijk als reservemateriaal voor als het behangsel in de
voorkamer, ‘geheel met golden leer behangen’, beschadigd zou raken.207 Ook Gerhard Hendrick ten
Berge had extra goudleer in voorraad, dat in een kast
van zijn borg bij Hoogezand lag.208 Daarmee was Ten
Berge zeker van reservemateriaal voor het geval dat er
met het goudlederen behang dat de ‘rode caemer’ en
‘het grote zaal’ van zijn weelderig ingerichte veenborg
sierde, iets zou gebeuren.
Hoe het goudleer dat in de tweede helft van de
zeventiende eeuw in Groningen werd toegepast eruit zag, is bij gebrek aan bewaard gebleven voorbeelden niet meer vast te stellen. We weten alleen dat
bloemmotieven in blauw en goud voorkwamen op
het waarschijnlijk zeventiende-eeuwse goudleer in de
sterrenkamer van de Hanckemaborg te Zuidhorn.209
In huize Vredeveen bij het Drentse Nietap, dat grenst
aan het Groningse dorp Leek, was nog in het begin
van de twintigste eeuw een (hergebruikt) goudleren behangsel te vinden dat wellicht afkomstig was

uit een afgebroken borg in de buurt (de oude borg
Nienoord lag enkele honderden meters van het huis
verwijderd). Het behang was identiek aan het goudleerbehang uit de Rozijnkorf in Dordrecht.210 Als dit
behang al niet uit een Groningse borg afkomstig is,
is het wellicht via de stad Groningen in het huis in
Nietap terechtgekomen.
Tapijtbehang
Tapijtbehangsels kwamen in de tweede helft van de
zeventiende eeuw volop in Groningen voor, al blijft
het de vraag of Regina Clant in 1666 de twee losse
‘olde tapieten’ in haar bezit nog aan de muur had hangen.211 Denys ’t Hooft beschouwde de stad Groningen in 1683 in ieder geval als een potentieel geschikt
afzetgebied voor wandtapijten, tafelkleden en beklede
stoelen toen hij met de Goudse tapijtwever Steven de
Lange een overeenkomst sloot.212 In de boedelinventarissen worden meer tapijtbehangsels in woonhuizen in de stad Groningen genoemd. Pieter Rentenier
en zijn vrouw hadden in 1669 bijvoorbeeld in hun
voorkamer vijf tapijten hangen.213 Burgemeester Johan Verrucius bezat in 1684 in zijn rijk ingerichte
woning zelfs een vertrek dat naar de wandbekleding
‘tapijten camer’ heette.214 In de inventaris van goederen van jonker Berend de Sighers wordt in 1675 het
‘boven voorsaal’ genoemd ‘welke rontom met tapet is
behangen’. 215 De rest van de stoffering in deze kamer
was trouwens op de wandtapijten afgestemd door de
toepassing van een ‘tapijten’ tafelkleed over de tafel
en twaalf ‘tapeten’ stoelen. In de zaalruimte ‘boven
achter’ in Sigers’ huis werd geen tapijtbehangsel aangetroffen, maar er waren wel tien ‘tapeten’ stoelen en
een tafel met een ‘tapiet’ te vinden. Dat wandtapijten
vooral een adellijke aangelegenheid waren, bewijzen
eveneens de ‘7 stucken tapiet ‘ in 1678 in het bezit
van Elisabeth Magdalena Aitzema, getrouwd geweest
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met jonker Dato de Mepsche.216
In de grootste Ommelander borgen hingen in de
tweede helft van de zeventiende eeuw vanzelfsprekend
ook tapijtbehangsels. Zo weten we dat zich tot 1687
een groot behangsel van tapijten in de borg Farmsum bevond. In dat jaar verzochten de schuldeisers
van wijlen jonker Ripperda van Farmsum namelijk
om toestemming aan de Hoofdmannenkamer om dit
‘behangsel van tapeten’ dat al aan het ‘bedarven’ was,
te mogen verkopen.217 Het feit dat volgens de crediteuren een ‘coopman’ interesse had getoond, geeft aan
dat ook oude tapijten nog goed te verhandelen waren.
De zaal van de geheel vernieuwde Hanckemaborg
kreeg waarschijnlijk rond 1676 een groot behang
van tapijten, waarin naast genoemd jaartal de wapens
van Derck Clant en zijn toen al overleden echtgenote
Margareta Josina (Gesina) Ripperda waren geweven.218 Clant is voor deze tapijten waarschijnlijk in
contact getreden met een Hollandse tapijtwever. De
tapijten van de Hanckemaborg waren volgens een beschrijving zogenoemde ‘verdures’, tapijten met bostaferelen; er was onder andere een vijver met zwanen en
eenden op te zien en in de bomen zaten exotische vogels met rode of groene veren. Tapijten hingen eveneens in de prestigieuze borg Nittersum te Stedum, die
vanaf 1669 voor Johan Clant werd gebouwd. In een
document uit 1698 worden de ‘tapeten’ ‘in ’t groote
zaal’ en ‘boven’ genoemd.219
Andere behangsels
Deftige vertrekken konden ook van behangsels van
geweven stoffen met decoratieve patronen worden
voorzien. In de borg Nittersum werd in 1698 bijvoorbeeld ‘Rouaensch tapeet’ in de slaapkamers op
de hoofd- en eerste verdieping genoemd.220 Het laatste was volgens de beschrijving ‘nieuw’. Met dit ‘Rouaensch tapeet’ werd ‘tapisserie de Rouen’ bedoeld,
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een grof geweven maar zeer sterk wollen textielbehangsel.221 De van elders bekende benamingen ‘tapisseries de Bergame’ en ‘Doornix’ waren op hetzelfde
type weefsel van toepassing en werden net als de ‘tapisseries de Rouen’ gemaakt in Noord-Franse steden
als Amiens, Elbeuf, Roubaix, Rouen en Lille en in de
Zuidelijke Nederlanden in Doornik.222 Een behangsel van ‘Rouaensch tapeet’ bestond uit aan elkaar
genaaide verticale banen van maximaal anderhalve
meter breed, soms voorzien van randen in een al dan
niet contrasterende kleur. Op deze behangsels waren
grote decoratieve patronen aangebracht zoals het bekende granaatappelpatroon, een streepmotief of de
zig-zag-motieven van het ‘Point d’Hongrie’.223
Met de in enkele Groninger inventarissen genoemde ‘bonte’ behangsels zullen ook wel eens behangsels
van ‘Rouaensch tapeet zijn bedoeld. Burgemeester
Johan Verrucius bezat in zijn luxueus ingerichte huis
aan het Martinikerkhof 1684 verschillende van deze
bontgekleurde behangsels.224 De voorkamer van doctor Van Coehoorn was in 1689 eveneens behangen
met ‘bonte’ wandbekleding.225 Wellicht had men,
net als met goudleer wel eens het geval was, soms een
reservevoorraad van dit behang. De in of vlak voor
1690 in ﬁnanciële problemen geraakte dr. Petrus Nicolai a Wijckma had in het ‘boovensael’ van zijn huis
in de Ebbingestraat in ieder geval een ‘groote rolle
van bondt goedt om een Camer daar mede te betrecken’ liggen.226 In Groningen kon men dergelijke
rollen behangsels tegen het einde van de zeventiende
eeuw waarschijnlijk ‘gewoon’ in de winkel kopen. De
in de stad gevestigde Franse ‘lakenkoper’ Du Boijs,
waarschijnlijk één van de eerste Groninger ‘kamerbehangers’ of stoffeerders, had in 1690 volgens de inventaris die van zijn goederen werd opgemaakt twee
bonte behangsels ‘tot kamers’ in voorraad.227
De kamerbehanger kon ook stof leveren voor de
zogenoemde ‘streepte kamers’, kamers voorzien van
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gestreept textielbehang. In Holland kwamen dergelijke kamers veel voor en ook in Stad en Lande moet
men ze hebben gekend.228 Er is echter maar één geheel met gestreepte stof beklede kamer uit Groningen
bekend. Deze wordt genoemd in de inventaris van
de weduwe van rentmeester Paulus van der Marck,
in 1674.229 In deze ‘betrocken’, dat wil zeggen behangen kamer wordt dan namelijk het ‘streept stoft
om de muiren’ genoemd. Vaker zal de gestreepte stof
toegepast zijn als los toepasbaar interieurtextiel. De
weduwe van Henric Ludolph Gockinga bijvoorbeeld
bezat in 1680 een gestreept tafelkleed en een dito
haardkleed.230 Raadsheer Elema en zijn vrouw Anna
Emmius hadden na hun huwelijk op 23 juni 1683
zelfs een ledikant met bont gestreept behangsel en
een bont gestreept tafelkleed aangeschaft.231 Ook het
‘paviljoen’ uit hun bezit, een bed met een apart tentvormig baldakijn dat aan het plafond werd gehangen,
bezat een gestreepte stoffering.
Monochroom, dus in één kleur uitgevoerd textielbehang kwam in de tweede helft van de zeventiende
eeuw eveneens in Stad en Lande voor.232 In de veenborg Vredenburgh te Hoogezand waren volgens de
inventaris die in 1686 van de goederen van de frauderende Gerhard Hendrick Ten Berge werd opgemaakt,
naast twee goudleerbehangsels twee effen gekleurde
behangsels te vinden.233 In het ‘gele kamertjen’ op de
verdieping was geel kamerbehang te vinden en in de
slaapkamer beneden hing groen behang. Ten Berge
had wellicht, toen hij namens de stad in 1685 afgevaardigd was naar de admiraliteit te Amsterdam, goed
rondgekeken in Holland, waar dergelijk textielbehang
op dat moment bijzonder modieus was.234
5.4.4

Zolderingen

De balkenzolderingen die in de eerste helft van de
zeventiende eeuw nog vaak met sjabloon- of bloem-

motieven beschilderd werden, kregen in tweede helft
van de zeventiende eeuw steeds vaker een monochrome behandeling, waarbij door middel van een
contrasterende kleur de contouren van de balken
en/of consoles en sleutelstukken werden aangegeven. In de kamer naast de ‘nieuwe’ kamer van het
Groninger stadhuis bijvoorbeeld werd in 1669 de
zoldering parelkleurig geschilderd en kregen de balken vermiljoenrode biezen.235 Een vergelijkbare afwerking kende het plafond van een opkamer in het
commandeurshuis van Delfzijl, dat in 1680 volgens
het bestek met een kastanjekleurige olieverf werd bestreken, waarna de balken met een ‘fraije geele verve’
moesten worden afgezet.236 Betekenisvol werd er aan
de tekst van het bestek toegevoegd: ‘als behoort’. De
zoldering van het ‘sael’ van de in de jaren zestig van
de zeventiende eeuw vernieuwde Hanckemaborg bij
Zuidhorn was in een egale karmozijnkleur geschilderd ‘met steunsels van rood en goud’, waarschijnlijk
in de vorm van biezen.237
Er bestonden echter ook andere, fantasievollere,
manieren om de zolderingen te decoreren. De balkenzoldering in een kamer op de begane grond van
een groot huis aan het Guyotplein in de stad Groningen zou aan het einde van de zeventiende eeuw
bijvoorbeeld nog een beschildering met ﬂorale motieven hebben gekregen.238 Opmerkelijker was de
beschildering van de balklaag van de sterrenkamer
van de Hanckemaborg in Zuidhorn. De balken en
de tussenliggende vakken waren blauw geschilderd
en versierd met sterren en een maansikkel die in verguld hout of lood waren uitgevoerd.239 In de Fraeylemaborg kwamen enkele jaren geleden de restanten
van een vergelijkbaar plafond tevoorschijn.240 Hier
waren de balken zwart geschilderd en waren op een
eveneens donkergekleurd fond sterren van hout of
papier aangebracht. Vermoedelijk heeft de in 2004
teruggevonden balkbeschildering van sterren op een
1650-1700
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blauw fond in de Menkemaborg in Uithuizen deel
uitgemaakt van een soortgelijke zoldering.241
Plafonds met illusionistische schilderingen, waarbij de balkenconstructie door een ondertimmering
van planken aan het oog was onttrokken, zijn uit de
zeventiende eeuw in stad en provincie Groningen
niet bewaard gebleven. Ze zijn er vermoedelijk wel
geweest. Uit 1699 dateert de vermelding van een
schilderij ‘tegen het plafond’ in de borg Nittersum in
Stedum.242 Ook van het plafond van de eetzaal in de
borg Nienoord is bekend dat het was beschilderd.243
Volgens een negentiende-eeuwse beschrijving was dit
plafond in acht vakken verdeeld en beschilderd met
bloemen, Romeinse goden en putti met de familiewapens van de heer en vrouwe van de Nienoord.244
Onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat Hermannus Collenius de vervaardiger van deze schilderingen
was.245
5.4.5 Vloeren
In veel huizen in de stad en op het platteland waren
in de tweede helft van de zeventiende eeuw vloeren
van gebakken en geglazuurde plavuizen te vinden: de
‘zaal’ en de ‘kamer’ van de nieuwe pastorie in Warffum kregen volgens het bestek uit 1667 bijvoorbeeld
‘steen’ op de vloer, waarmee waarschijnlijk estriken
werden bedoeld.246 Tegels hadden als voordeel dat ze
niet veel onderhoud vergden en dat ze minder gevoelig waren voor optrekkend vocht dan houten vloeren. Tegels bezaten ook een brandwerende functie,
vermoedelijk de reden waarom ze in de voorkamer
op de eerste verdieping van het Hinckaertshuis op de
houten vloeren werden gelegd.247
Vooral groene en gele estriken werden in Stad
en Lande veel toegepast. De houten vloeren van alle
vertrekken van het woonhuis op de eerste verdieping
van de Groninger stadswaag werden in 1664 bijvoor1650- 1 7 0 0

beeld belegd met groene en gele vloertegels met zijden van 7 duim.248 Ook in de bestekboeken van de
provincie worden vloeren van groene en gele estriken
veel genoemd. Bij de reparaties van de huizen van de
luitenant en de commandeur in Delfzijl moest in de
jaren zestig van de zeventiende eeuw door de aannemer voor de vernieuwing van de vloer bijvoorbeeld
een complete ‘nieuwe estreick vloer van geel en groen’
worden geleverd.249 De tegels van deze vloer waren
kleiner dan de tegels die in 1664 in de Groninger
stadswaag werden gebruikt; ze moesten volgens de
bepalingen zes duim groot zijn. In het huis van vaandrig Coenders moest enkele jaren later eveneens een
vloer van groene en gele tegels worden gelegd, net als
in het huis van de konstapel van de vesting Delfzijl
in 1676.250
Utilitaire ruimten werden wel met eenvoudige
bakstenen bevloerd. Zo kreeg de kelder onder de
nieuwe pastorie in Warffum een eenvoudige vloer van
‘platte backsteen’.251 En ook de achterbeuk van dit
huis, waarin onder andere de keuken ondergebracht
werd, kreeg een vloer van ‘backsteen klinckert’, die in
zand werd gelegd.
Veel deftiger waren vloeren van natuursteen, die
alleen in de grootste huizen voorkwamen en dan nog
waarschijnlijk vrijwel uitsluitend in ruimten die ten
dienste van de logistiek stonden, zoals voorhuizen en
gangen. De in de jaren zeventig of tachtig van de zeventiende eeuw gecreëerde voorhal van een huis aan
het Guyotplein heeft nog altijd een waarschijnlijk
authentieke, met marmeren platen belegde vloer. De
platen van rode Bremer zandsteen die in 1700 door
steenhouwer Jacobus van Zanden werden verwerkt
en geplaatst in verschillende huizen in stadsbezit,
waaronder het huis van stadsbouwmeester Matthias
Kruyff, zijn vermoedelijk voornamelijk in gangen en
keukens geplaatst.252 In afrekeningen van leveranties
van Groninger steenhouwers aan stad of provincie
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71. Grenenhouten vloerdelen in de bovenzaal van de borg Rusthoven bij Wirdum, mogelijk 1686, foto Johan de Haan.

komt ook de paarse Öland-steen uit Zweden met
enige regelmaat voor. In 1663 werd Vincent Willems door de Ommelander rentmeester betaald voor
een ‘sweetse vloer’ in het huis van de Ommelander
bode.253 In hetzelfde jaar kreeg rentmeester De Mepsche van de stad Groningen opdracht om ruim 400
gulden te betalen aan de Amsterdamse steenkoper
Jan van Dalen voor een ‘Sweetsche vloer’ die bestemd was voor het huis van de drost van het WoldOldambt in Zuidbroek.254
In woonvertrekken kwamen natuurstenen vloeren alleen bij hoge uitzondering voor. Een voorbeeld
daarvan was de sterrenkamer in de borg Hanckema
in Zuidhorn, waarvan de aankleding wellicht in 1660

tot stand kwam, het jaartal dat aan de binnenzijde
van de bewaard gebleven schoorsteenbetimmering uit
deze kamer is gekerfd. De sterrenkamer had volgens
beschrijvingen bij de afbraak van de borg in 1877
een witmarmeren vloer en ook de vensterbanken
in deze ruimte waren van dit materiaal.255 De vloer
van witmarmeren en blauwe hardstenen vloertegels
die rond 1903 uit de kamer van een huis uit 1669
in de Brugstraat in Groningen werd gesloopt, lijkt
eveneens authentiek. De witte en zwarte vloertegels
vormden hier een patroon van geometrische vakken
en waren vergelijkbaar met vloeren die zichtbaar zijn
op schilderijen van tal van bekende Hollandse meesters (zie afb. 53).256
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In huizen van enige pretentie waren grenenhouten vloeren in de woonvertrekken het meest gebruikelijk. In de borg Rusthoven is in de bovenzaal nog
de deels uit 1686 daterende grenenhouten vloer te
vinden (afb. 71). In het stadhouderlijk hof hadden
in de tweede helft van de zeventiende alle vertrekken
van de stadhouderlijke familie grenenhouten vloeren
en bij de verbouwing van de slaapkamer van de stadhouder in 1682 werden de oude houten vloerdelen
door nieuwe vervangen.257 In hetzelfde jaar kregen
de twee nieuwe vertrekken onder de galerij van het
stadhouderlijk hof eveneens houten vloeren.258 Het
voornaamste nadeel van houten vloeren was dat ze
veel vatbaarder voor vocht waren dan tegelvloeren.
In de provinciale bestekboeken vinden we dan ook
regelmatig vermeldingen van houten vloeren die wegens gebreken ‘opgenomen’ en gerepareerd moesten
worden, zoals in het huis van vaandrig Valck rond
1666 en in het logement van de luitenant van Delfzijl
in 1670.259
5.4.6

Schoorstenen

Het traditionele schouwtype van een hangende
schouw met een hoge open stookplaats werd na 1650
nog veelvuldig in huizen in Stad en Lande toegepast.
In het bestek van de nieuwe pastorie van Warffum uit
1667 is bijvoorbeeld sprake van de vervaardiging van
een ‘hangende’, hoog in de muur opgelegde schoorsteenbalk met een gemetseld rookkanaal daarboven
in de zaal.260 In het Calmershuis in de Oude Boteringestraat bleef de afdruk van het proﬁel van een bij
een dergelijk schoorsteentype behorende schouwbalk bewaard; het laat een gebombeerde proﬁlering
zien, vergelijkbaar met het hoofdgestel van staande
bergmeubels uit deze periode.261 De vorm van het
grenenhouten lijstwerk dat in 1664 tegen de schoorsteenbalken in de woning van de waagmeester in de
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nieuwe Groninger stadswaag werd bevestigd, moest
volgens het bestek afgestemd worden op de ‘lijste,
friese en arketrave’ van de bedsteden.262
In de deftigste huizen in Stad en Lande werd de
schoorsteen met een door vrijstaande pilaren ondersteunde kap in de tweede helft van de zeventiende
eeuw gebruikelijker, net als in Holland het geval
was.263 Vooral met natuursteen of marmer kon een uiterst representatief effect worden bereikt. Al in 1651
werd natuursteen gebruikt bij de nieuwe schoorstenen van het prinsessekwartier van het stadhouderlijk
hof. We weten dat de pilaren van de schoorstenen
onderdelen van albast bezaten omdat in 1698 een
‘albastert stuck soo van de pedestall van de pilair bij
de schoorsteen los is’ en in opdracht van Gedeputeerde Staten weer vastgezet moest worden.264 Het
is op grond van deze vermelding goed denkbaar dat
de pilaren in het Prinsessekwartier uit verschillende
soorten natuursteen bestonden. Ook de pilaren die
de kap van een vermoedelijk van elders afkomstige
en waarschijnlijk in de negentiende eeuw geplaatste
schoorsteen in een bovenzaal in een huis aan de Hoge
der A in Groningen ondersteunen, bevatten onderdelen van verschillende soorten marmer (afb. 72).
In de Hanckemaborg in Zuidhorn kon men tot de
sloop in 1877 in de grote zaal een schouw met massieve roodmarmeren pilaren onder de rookvang aantreffen. Mogelijk dateerde deze schouw uit 1678, het
jaartal dat was ingeweven in de tapijten waarmee deze
ruimte was behangen.265 Natuursteen of marmer kon
ook geïmiteerd worden, zoals het geval geweest moet
zijn bij de schoorsteen die in de grote bovenzaal van
de borg Ewsum bij Middelstum te vinden was. Volgens een negentiende-eeuwse beschrijving van het
interieur van de borg betrof het hier een ‘kolossale
schoorsteenmantel welke rustte op twee gedraaide pilaren van kalk’, die stellig de indruk moesten wekken
dat ze van blank marmer waren.266 Voorbeelden van
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72. Schouwkap in de voorkamer op de eerste verdieping van het huis Hoge der A 7 in Groningen, herplaatst, zuilen waarschijnlijk
zeventiende-eeuws, foto Johan de Haan.

schoorstenen met geslingerde pilaren zijn ondermeer
nog in enkele zeventiende-eeuwse poppenhuisinterieurs te bewonderen.267
Onder de schouwbalk konden eveneens terracotta
‘pilaren’ worden geplaatst. Vermoedelijk werden met
deze term vooral tegen de muur geplaatste halfzuilen
of pilasters bedoeld. Daarop wijst althans de vermelding van twee ‘afgevallene’ pilaren van de schoorsteen
in het commandeurshuis van Delfzijl, die in de jaren
zeventig van de zeventiende eeuw door twee nieuwe
‘pottebackers pijlaars, soo met loofwerck sijn afgebeeldt’ moesten worden vervangen.268 Het gebruik
van terracotta schoorsteenpilasters was in de tweede

helft van de zeventiende eeuw waarschijnlijk niet uitzonderlijk; ze waren een goedkoop alternatief voor
gebeeldhouwde pilaren of pilasters van natuursteen.
Zo werd de prijs van de ‘twee gedruckte steenen pilaren hardt gebacken’ die in 1664 volgens het bestek
voor de nieuwe stadswaag in de schoorstenen van het
woonhuis van de waagmeester werden geplaatst, op
6 caroli gulden bepaald.269 Het gebruik van de benaming ‘gedruckte steenen pilaren’ in hetzelfde bestek
verwijst naar het gebruik van mallen waar de zachte
klei in werd ‘gedrukt’ om de pilaren hun vorm te
geven. De eveneens in het aangehaalde bestek in verband met de schoorsteenpilaren genoemde ‘pedesta1650-1700
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les capiteelen ende basementen neffens haer cijraedt’
werden hoogstwaarschijnlijk ook met behulp van een
mal vervaardigd.
‘Nieuwmoodse’ schoorstenen
Al in het begin van de zeventiende eeuw werden
schoorsteenpartijen deels met hout bekleed, maar
pas in de jaren veertig van de zeventiende eeuw ontwikkelden de houten schoorsteenbetimmeringen
zich tot nieuwe typen. In de al eerder aangehaalde
resolutie van de Groninger stadsregering uit 1648
werden voor het eerste de ‘nieuwmoodse’ in hout
uitgevoerde ‘becleidsels van Italiaansche, Fransche
(...) schoorsteenen’ genoemd.270 Over het uiterlijk
van deze ‘Italiaansche’ en ‘Fransche’ schoorsteenbetimmeringen is weinig met zekerheid te zeggen.
Duidelijk is wel dat ze in de Groninger context niet
zondermeer gelijk te stellen zijn aan het in het derde
kwart van de zeventiende eeuw steeds populairder
wordende schoorsteentype met geheel gesloten zijwanden, dat in de Nederlandse interieurgeschiedenis
bekend staat als het Frans-Italiaanse gesloten type.271
Dat bewijst bijvoorbeeld de in 1686 vervaardigde en
nog steeds bestaande schoorsteen in de Statenzaal, die
in het bestek als een ‘sierlicken fransche schoorsteen
mantel’ wordt omschreven, terwijl de op schorende
wangen steunende, hangende kap (in de achttiende
eeuw aangepast) de schoorsteen juist tot een ander
destijds modern type maakt, dat door de Franse ontwerper-decorateur Daniel Marot ‘à la Hollandoise’
werd genoemd (afb 73).272 Vergelijkbaar zijn twee
andere, waarschijnlijk door kistenmaker en latere
stadsbouwmeester Allert Meijer ontworpen schouwen met schorende wangen in het Groninger provinciehuis, daterend uit 1699 en 1700.273 De laatste
heeft net als de schoorsteen in de Statenzaal en bekende Franse voorbeelden een ovale omlijsting voor
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73. Schoorsteenbetimmering in de Statenzaal van het
Provinciehuis in Groningen, 1686, foto Groninger
Archieven.

een schilderstuk, die in het bestek werd beschreven
als een ‘rond of ovale compartement, om welke een
cierlijke belexel lijstewerk’.274
Wat men in Stad en Lande precies onder het begrip ‘Fransche’ en ‘Italiaansche’ schoorsteen verstond,
is dus lastig te achterhalen. Mogelijk werden met de
genoemde houten ‘becleidsels’ van deze schoorsteen-
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typen alleen de betimmering van de boezem en de
schoorsteenbalk, het bovenste gedeelte van de schoorsteenpartij, bedoeld. Het onderlinge verschil tussen
Franse en Italiaanse schoorstenen kan in dat geval van
decoratieve aard zijn geweest. Misschien werd met
de Franse schoorsteen een klassiek-ingetogen gedecoreerde schoorsteenbetimmering bedoeld terwijl de
Italiaanse schoorsteen een barokker decoratieschema
kende.275 De genoemde ‘Fransche’ schoorsteen in het
provinciehuis kent in ieder geval een rijk maar evenwichtig decoratieschema en is voorzien van klassieke
ornamenten als gesneden pilasters met ranken en een
in een ovale omlijsting gevat schilderstuk.
Hoe het ook zij, men maakte wel degelijk onderscheid tussen ‘Fransche’ en ‘Italiaansche’ schoorstenen. In 1682 werd in het bestek voor de inrichting
van de nieuwe vertrekken onder de galerij van het
stadhouderlijk hof expliciet melding gemaakt van
‘Franse bossems’.276 En in hetzelfde jaar lieten de Staten van Stad en Lande de stadhouder zélf bepalen
of hij een ‘Franse’ of een ‘Italiaanse’ schoorsteen in
zijn vernieuwde slaapkamer wilde hebben.277 Welk
model de stadhouder uiteindelijk koos, weten we
niet maar door een vermelding uit 1710 is bekend
dat deze schoorsteen voor een deel in natuursteen
was uitgevoerd. Er is dan namelijk sprake van herstelwerkzaamheden aan de ‘sarken schoorsteen’ in de
stadhouderlijke slaapkamer.278 We kunnen veronderstellen dat de stoel van de schoorsteen omwille van
de brandveiligheid van ‘sark’ was en dat de bekleding
van de boezem en de schoorsteenbalk in hout waren
uitgevoerd. De schoorsteen in de vergaderzaal van
Provinciale Staten kent een vergelijkbare opzet (afb.
73)
Hoewel een ‘Fransche’ of ‘Italiaansche’ schoorsteenbetimmering in Stad en Lande niet ondubbelzinnig als een modern schoorsteentype met dichte
zijwanden te interpreteren is, wil dat niet zeggen dat

de mode van de ‘gesloten’ schoorsteen aan Stad en
Lande voorbijging. De twee bewaard gebleven Groninger schoorsteenbetimmeringen van dit type zijn
in vergelijking met de rest van Nederland zelfs vroeg
te noemen. De eerste, afkomstig uit de Sterrenkamer
van de Hanckemaborg in Zuidhorn, draagt aan de
binnenzijde een beslist authentiek huismerk en het
jaartal 1660.279 De architectonische opbouw, de
toepassing van festoenen en bladranken van deze
schoorsteen doen denken aan de schoorsteenmantel in de grote zaal van het Huis in’t Noordeinde in
Den Haag, waarvan de Hollandse schilder-architect
Pieter Post een afbeelding opnam in zijn Schoorsteenwercken uit 1664 (afb. 74, 75).280 Het ontwerp van
deze schoorsteenbetimmering kan dus alleen vervaardigd zijn door iemand die het werk van Post en
toonaangevende tijdgenoten uit eigen aanschouwing
kende.281 Het tweede Groninger voorbeeld van een
moderne schoorsteenbetimmering met gesloten zijwanden zal gemaakt zijn omstreeks 1665, het jaartal
dat de Groninger schilder Adam Camerarius op het
bijbehorende schoorsteenstuk zette.282 Deze schoorsteen is afkomstig uit een huis in de Poelestraat, het
huidige nummer 29, in Groningen. Vermoedelijk
stond de schoorsteen in de zaal, die in 1912 gesloopt
werd om een nieuwe achterbouw mogelijk te maken.283 Boven de stookopening zijn de wapens van
Tjaart Gerlacius en Beerta Alting aangebracht, het
echtpaar dat het huis tussen 1656 en 1675 bewoonde
(afb. 76, 77).284 Op het genoemde schoorsteenstuk
zijn de oudste kinderen van dit echtpaar afgebeeld.
Gesloten zijwanden of niet, alle modieuze schoorsteentypen uit de tweede helft van de zeventiende
eeuw hebben de lagere plaatsing van de schouw- of
schoorsteenbalk met elkaar gemeen. Al in 1667 had
Jannes Tideman een schoorsteen met een laaghangende rookvang opgenomen in het bestek voor de
nieuwe pastorie van Warffum.285 In het bestek werd
1650-1700
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74. Schoorsteenbetimmering uit de borg Hanckema bij Zuidhorn,

75. Schoorsteenbetimmering in de Grote Zaal van het Huis in’t

aan de binnenzijde gedateerd 1660, collectie Groninger

Noordeinde, gravure van Jan Mathijs naar voorbeeld van

Museum, inv. nr. 1903.0103, foto Groninger Archieven.

Pieter Post, uit: Galland 1889.

deze schoorsteen een ‘smuiger’ genoemd; eigenlijk
was het een gewone schouw met hoge rookvang
waarin het rookkanaal naar beneden werd doorgetrokken. De gerichte stralingswarmte die een lage
rookvang gaf, moet in dit geval de doorslag hebben
gegeven voor de keuze van een smuiger. De ‘kamer’
1650- 1 7 0 0

van de nieuwe Warffumer pastorie had dan ook een
intiemer karakter dan de zaal, waarin wél een traditionele schouw met een brede en hoge rookvang werd
geplaatst.
Het gevolg van de lagere plaatsing van de schoorsteenbalk was dat de boezem langer werd, en er een
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76. Schoorsteenbetimmering uit het huis Poelestraat 29 in Groningen, ca. 1668 (datering schoorsteenstuk), collectie Groninger
Museum, inv. nr.0000.1064, foto Groninger Archieven.
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77. Detail schoorsteenbetimmering uit het huis Poelestraat 29
in Groningen, ca. 1668, collectie Groninger Museum, inv.
nr 0000.1064, foto John Stoel.

schildering op geplaatst kon worden. In inventarissen komen schoorsteenstukken in de tweede helft
van de zeventiende eeuw dan ook steeds vaker voor.
Ook in koopacten van Groninger huizen worden
schoorsteenstukken steeds vaker genoemd als vast
onderdeel van de interieurinrichting. Wicher Pott
kocht in 1698 bijvoorbeeld een huis aan het Martinikerkhof inclusief vier behangsels en ‘de schilderien
in de schoorsteen’.286 Vaste spiegels op schoorsteenboezems, die voor het eerst in 1684 in het paleis van
Versailles werden toegepast, kwamen vóór 1700 in
Nederland nog maar weinig voor.287 Een schoorsteenmantel van enigszins duistere herkomst, die in
het laatst van de zeventiende eeuw vervaardigd kán
1650- 1 7 0 0

78. Schoorsteenbetimmering in de borg Nienoord bij Leek,
herkomst onzeker, ca. 1700, foto Johan de Haan.

zijn en volgens overlevering uit de Nienoord afkomstig is, bezit een smal spiegeltje boven de stookopening (afb. 78).
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Tegels in de haard
De achterwand van de stookplaats werd in de tweede helft van de zeventiende eeuw dikwijls met witte
of beschilderde tegels bekleed. In 1667 werd in het
bestek voor de nieuwe pastorie in Warffum bijvoorbeeld bepaald dat de aannemer de schoorstenen met
‘bonte stenen’ moest ‘besetten’, ‘soo veel als de besteder daer toe sal geven’.288 Bij de verbouwing van het
huis van de vaandrig in Delfzijl werd bepaald dat de
aannemer voor de vernieuwde haard veertien ‘bonte
steentjes’ (tegels) voor tegen de achterwand moest leveren.289 In 1664 werd de achterwand van de stookplaatsen in de woning van de waagmeester in Groningen aan elke zijde van de ijzeren roetbaan bekleed
met drie rijen witte tegels.290 Witte tegels waren aan
het einde van de zeventiende eeuw in de stad Groningen waarschijnlijk het meest modieus; vrijwel alle
stookplaatsen in het Groninger stadhouderlijk hof
werden in 1698 met witte tegels bekleed.291 Berent
Hartsmeulen was een belangijke importeur van dergelijke tegels. Aan de stad leverde hij jarenlang bonte
en witte tegels, soms voor forse bedragen zoals 314
caroli gulden in 1672.292 In 1664 leverde hij tegels
voor het stadshuis van de drost van Wedde.293
Om de achterwand van de stookplaats tegen de
hitte van het vuur en roetaanslag te beschermen,
werd vaak een ijzeren, geschilderde of met donkere
tegels beklede roetbaan tegen de achterwand gezet.
Dikwijls werd hiertegen nog een ijzeren haardplaat
geplaatst (afb. 79). Net als voor de eerste helft van de
zeventiende eeuw geldt dat we niet weten of de vele
vermeldingen van ‘iseren platen’ in de bronnen betrekking hebben op de ongedecoreerde ijzeren roetbanen of op de losse, gegoten haardplaten. Wat wel
duidelijk is, is dat de ‘iseren plate’ vaak tegelijkertijd
met de tegelbekleding van stookplaats werd geleverd.
In 1662 bijvoorbeeld leverde Henrick Wijtses voor

79. Haardplaat van gietijzer met allegorische voorstelling
van de Vrede van Münster, zeventiende eeuw, collectie
Groninger Museum, inv. 1997.V.1, foto John Stoel.

33 caroli gulden en 3 stuivers naast ‘bonte steentjes’
ook een ‘isere plate’ voor een haard in de stadsgeweldige, het militaire tuchthuis.294 Ook Berent
Hartsmeulen leverde voor een vernieuwde schouw in
één van de gebouwen van de Ommelander regering
in 1663 witte ‘steenties’ én een ‘ijseren plaete’.295
IJzeren haardplaten vertegenwoordigden in veel
gevallen een aanzienlijke waarde en werden vaak afzonderlijk in koopacten genoemd. In deze acten is
dan meestal sprake van liggende en staande platen.
Met ‘liggende’ platen werden de platen bedoeld die
in toenemende mate op de vloer van de stookplaats
werden gelegd. Hierop werd hout of de turf gestapeld
om te branden.296 De vermelding van een ‘groote
1650-1700
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liggende plaete met messing voeten en ringen’ uit
1681 heeft betrekking op een haardbodemplaat op
pootjes: de (natuurstenen) haardvloertegels werden
daarmee beschermd tegen de hitte van het vuur.297
In eenvoudige huizen werd de vloer van de stookplaats net als in de eerste helft van de zeventiende
eeuw vaak met dikke estriken of tegels bevloerd. Dit
was bijvoorbeeld het geval in de luitenantswoning
in Delfzijl rond 1670: de haardvloer moest daar met
rode ‘ﬂappers’ en groene estriken worden belegd.298

het huis van Menso Wilgenborch kwamen volgens
de inventaris uit 1701 verschillende geschilderde
haardplanken voor; in het voorkamertje stond een
‘geschilderde planck’ in de haardplaats en in de middenkamer waren in de haard zelfs een staand én een
liggend beschilderd ‘bredt’ (bord) geplaatst.304 Het
aardigst was niettemin de vulling van het stookgat in
de bovenvoorkamer, in de vorm van een ‘vercierde
citroen boom’.
Schoorsteenkleden

Aankleding van de stookplaats
In de regel werd in de schoorstenen een open vuur
van hout of turf gestookt. IJzeren kachels kwamen
waarschijnlijk nauwelijks in het Groninger interieur voor. In de inventarissen worden ze in de tweede
helft van de zeventiende eeuw althans niet genoemd.
We weten alleen dat er voor het stadhouderlijk hof in
1684 drie kachels werden aangeschaft, terwijl er toen
in ieder geval al één in de ‘hofcamer’ stond.299
Als in de haard niet gestookt werd, en dat zal met
name ’s zomers het geval geweest zijn, kon men ervoor kiezen het stookgat van de haard met een decoratief object of een schildering op te vullen. In de
inventarissen van de rechterlijke archieven vinden we
hiervan verschillende vermeldingen. In een inventaris
van 1658 is bijvoorbeeld sprake van een‘geschilderde
bloem pott in de schoorstien’.300 In een andere inventaris wordt een ‘heertstuck met de penne gewerckt’
genoemd.301 Van ‘een bloempott in de heerdt’ is ook
sprake in een inventaris uit 1669 en een vermelding
uit 1674 betreft een ‘bloem pot in de schoorsteen’.302
Andere vermeldingen dateren uit 1689 en 1691
en 1704.303 De vermelding uit 1689 laat niets aan
duidelijkheid te wensen over; het betreft een ‘holten geschildert bloempott staande in de heerdt’. In
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De hoge schoorsteenkap werd aan de onderzijde vaak
van een schoorsteenkleed voorzien. Het schoorsteenkleed wordt in Groninger boedelinventarissen met
de termen ‘kliedt’,‘rabat’ en ‘spriet’ aangeduid. Het
is niet mogelijk te bepalen waaruit het onderlinge onderscheid kan hebben bestaan. Verschil moet er wel
zijn geweest; in een inventaris uit 1662 worden in een
keuken zowel ‘een schorstien kliedt’ als ‘een rabatt
om de heerdt’ genoemd.305 Het schoorsteenkleed was
waarschijnlijk oorspronkelijk bedoeld om te voorkomen dat de rook zich door het vertrek verspreidde
voordat het het schoorsteenkanaal had bereikt maar
in de schoorsteentypen met lage stookopening en gesloten stoel waren schoorsteenkleden niet direct meer
nodig. Door de blijvende populariteit van de hangende schouwboezem was het schoorsteenkleed in de
meeste huizen echter niet weg te denken.
Mogelijk hebben de verschillende benamingen te
maken met het feit dat er steeds vaker twee schoorsteenkleden aan de schoorsteenkap werden gehangen; in boedelinventarissen uit de tweede helft van de
zeventiende eeuw worden steeds vaker twee schoorsteenkleden paarsgewijs genoemd. De buitenste was
het ‘overkleed’ in een monochrome of bonte tint, en
de onderste was het ‘onderkleed’, vaak uitgevoerd in
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witte stof met een rand van kant.306 Het onderkleed
was in de meeste gevallen vervaardigd van gemakkelijk wasbaar linnen en had niet alleen een decoratieve
functie maar beschermde het buitenste schoorsteenkleed tegen de rook en de walm van het vuur.307 Vermeldingen van boven- en onderkleden vinden we in
talrijke inventarissen. In een niet eens zo spectaculaire inventaris uit 1685 worden bijvoorbeeld een
‘groen rabbat voor de schoorsteen, een linnen daer
onder’ genoemd.308 En in het huis van hoogleraar
Petrus Eyssonius hing in 1695 een rood schoorsteenkleed, waaronder een ander exemplaar van wit linnen
met een kanten randje bevestigd was.309 Weelderiger
combinaties kwamen ook voor. Bijzonder was bijvoorbeeld de combinatie van een groen en een rood
‘rabbat om de schorstien’, die in 1655 in de ‘middelkamer’ van een Groninger huis worden genoemd.310
Een schoorsteenkleed kon zich ook in de toepassing
van passement en franje onderscheiden, zoals het geval was bij het rode exemplaar met franje in de achterzaal van het huis van David van Vervou in 1678.311
Bijzonder luxueus moet het effect zijn geweest van
een ‘bonte rabbat’ met franje en een wit exemplaar
van kant daaronder; zo’n combinatie was in 1682 te
vinden in een deftige haardpartij in de bovenvoorzaal
van een huis in de stad Groningen.312
5.5

DE

LOSSE INRICHTING

5.5.1 Stoffering: een uniform beeld
Vertrekken die benoemd werden aan de hand van de
kleur waarin de stoffering was uitgevoerd, waren in de
tweede helft van de zeventiende eeuw geen uitzondering meer.313 In één tint gestoffeerde kamers kwamen
in alle typen huizen en in alle soorten en maten voor.
Niet alleen de zaal of beste kamer maar ook kleinere

en eenvoudiger ruimten waren in de tweede helft van
de zeventiende eeuw dikwijls in één tint gestoffeerd
of voorzien van stoffering met een uniform kleurenbeeld. De keuze aan kleuren voor de stoffering lijkt
groter te worden, al blijven volgens de gegevens uit de
inventarissen groen, rood en blauw het beeld van de
stoffering bepalen (voor een indruk van de toegepaste
kleuren in deze periode, zie bijlage I). Opvallend is de
opkomst van de kleur geel vanaf de jaren zeventig van
de zeventiende eeuw. Geheel gele kamers komen in
de jaren tachtig enkele malen voor. Met name de gele
kamer in de Vredenburg bij Hoogezand spreekt tot
de verbeelding.314 In deze ruimte stonden niet alleen
met gele stof beklede meubels, maar was ook geel behang op de wanden aangebracht.
De toenemende aandacht voor de textiele aankleding van het interieur, die ook op het gebied van
meubelstoffering duidelijk tot uitdrukking kwam,
maakte van Groningen een groeimarkt op dit gebied. Niet voor niets wordt Groningen in 1683 als
één van de reisdoelen van Denys ’t Hooft genoemd
wanneer deze met tapijtwever Steven de Lange uit
Gouda overeenkomt dat laatstgenoemde hem tapijten en met tapisserie gestoffeerde stoelen zal zenden
zodra ’t Hooft de markt voor tapijtwerk in Friesland
en Groningen heeft afgetast.315 In 1694 betaalt de
Joodse koopman Levi Joseph het stadsbestuur zelfs
90 caroli gulden om vrij te handelen in zijden stoffen
in de stad Groningen.316 Enkele jaren eerder dienden
Isaac en Jacob de Hospij al een rekest bij de Groninger stadsregering in voor een octrooi op het uitvoeren
van lakens en andere manufacturen ‘door dese stad
op Italien’.317
Het Groninger stadsbestuur stimuleerde de textielnijverheid eveneens door passementwerkers,
bombazijnwerkers en Franse refugiés na de ophefﬁng
van het Edict van Nantes naar de stad te lokken door
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ze allerhande privileges in het vooruitzicht te stellen.
Hoewel de textiel- en zijde-industrie in Stad en Lande maar moeizaam van de grond kwam en zelfs uiteindelijk op niets uitliep, is toch voorzichtig vast te
stellen dat stoffeerders in het Groninger interieur van
de tweede helft van de zeventiende eeuw een rol van
toenemend gewicht gingen spelen. De boedels van
enkele Franse refugiés bevatten in ieder geval modieuze elementen en mogelijk was een zekere Lammert
du Boijs een van de eerste Franse ‘kamerbehangers’ in
Groningen. Hij had volgens een inventaris van zijn
goederen ondermeer twee losse rollen bontgekleurde
kamerbehangsels in voorraad.318
5.5.2

Kasten

In de tweede helft van de zeventiende eeuw was de
tweedeurskast waarschijnlijk het meest voorkomende

80. Eikenhouten kist, volgens
overlevering gemaakt door
timmerman Lammert
Houtuin uit Groningen
voor zijn dochter, laatste
kwart zeventiende eeuw,
particuliere collectie, foto
Johan de Haan.
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type bergmeubel in welgestelde Groninger huishoudingen. Het aantal van vier deuren van een ‘eeken
kaste’ was in 1690 in een Weeskamerinventaris bijzonder genoeg om speciaal vermeld te worden.319 In
dit geval moet het een kast zijn geweest die was opgebouwd uit een boven- en een onderkast. Onduidelijker is wat we ons moeten voorstellen bij de ‘halve’
kasten die enkele malen in de Groninger inventarissen voorkomen.320 Mogelijk ging het om losse onderkasten. Het betrof in ieder geval een kasttype dat niet
ouderwets werd gevonden, want er worden onder andere een modieus ‘swartte’ en een ‘notebomen’ exemplaar genoemd. Bij de uit 1682 daterende vermelding
van een ‘plat trisoer op model als een viercante tafel’
kunnen we aan vergelijkbaar laag, commode-achtig
kasttype denken.321 De termen ‘trisoer’ en ‘schap’,
die vóór 1650 nog als synoniem voor ‘kast’ werd gebruikt, komen we in de inventarissen uit de tweede
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helft van de zeventiende eeuw overigens minder vaak
tegen dan in oudere inventarissen.
Kisten worden in inventarissen nog wel genoemd,
maar in de grotere vertrekken en rijkere huizen kwamen ze steeds minder voor. De voor 1650 in inventarissen vaak genoemde ‘Dantsiger kist’ verdween zelfs
nagenoeg geheel uit de Groninger huizen: hier en
daar wordt er nog een exemplaar op zolder genoemd.
Toch was er nog wel degelijk vraag naar kisten. Zo
bestelde de secretaris van de Ommelanden in 1654
een kist om het boekenbezit van de Ommelander
regering in op te bergen.322 En ook in de inventaris
van kistenmaker Urbanus Vos uit 1696 wordt nog
een ‘nieuwe pijlders kiste’, een kist met pilaren, opgevoerd.323 In een particuliere collectie bevindt zich
verder nog een kist die volgens de traditie aan het
einde van de zeventiende eeuw door de provincietimmerman Lammert Houtuin moet zijn gemaakt,
mogelijk als bruidskist voor zijn dochter, wier initialen in de decoratie zijn verwerkt (afb. 80).324
Opvallend is de toename van het aantal vermeldingen van kasten waarin ebbenhout verwerkt was,
die hiermee waren ‘ingelecht’ of zelfs helemaal ‘swart’
waren. Van één exemplaar in de boedelinventarissen
in de jaren vijftig van de zeventiende eeuw groeit dit
aantal naar respectievelijk veertien en vijftien in de
jaren zeventig en tachtig. In het voorhuis van Willem van de Linde stond in 1671 bijvoorbeeld zo’n
‘eeken tresoor, met eenigh swartt hout ingeleght’.325
De zwarte kasten kunnen betrekking hebben op geheel met het donkere ebbenhout geﬁneerde exemplaren, maar de populariteit van ebben zorgde ervoor
dat ook eiken zó werd behandeld dat het een vrijwel
zwarte kleur kreeg, getuige de vermelding van een
‘een swartte eiken kaste’ die in het huis van rekenmeester Quintus te vinden was.326 Inlegwerk van verschillende houtsoorten op één meubel wordt in de
inventarissen uit deze periode minder vaak genoemd.

De vermelding van een kast met inlegwerk van ebbenhout en ‘sakerdanen’ is voor Groningen uitzonderlijk.327 In een andere inventaris wordt een zwarte
kast met een eiken lijst genoemd.328
In de jaren tachtig van de zeventiende eeuw duiken in de inventarissen de eerste kasten op die met
een andere houtsoort dan ebben waren geﬁneerd:
vooral notenhout werd steeds vaker toegepast. Ook
kasten van notenhout werden aanvankelijk net als eikenhouten exemplaren wel eens ‘behandeld’om het
donkere ebben te imiteren, getuige de vermelding
uit 1682 van een ‘swartte noteboomen kaste’.329 Ebbenhouten kasten raakten in het laatste kwart van de
zeventiende eeuw waarschijnlijk uit de mode; kasten
met ‘zwart’ of ebbenhouten inlegwerk worden in de
inventarissen uit de Oud-rechterlijke archieven in de
jaren negentig van de zeventiende eeuw weliswaar
nog regelmatig genoemd, maar de inventarissen uit
de Weeskamer-archieven maken na 1690 vrijwel alleen nog maar melding van ‘neutebomen’ en ‘sakerdanen’ kasten.330 Omdat er daarbij in enkele gevallen
van getaxeerde boedels sprake is, weten we dat vooral
notenhouten kasten in het laatste decennium van de
zeventiende eeuw een aanzienlijke waarde vertegenwoordigden. Het laagst getaxeerde exemplaar was in
1698 100 caroli gulden waard, andere exemplaren
werden in 1696 op maar liefst op 125 caroli gulden
en in 1698 op 160 caroli gulden gewaardeerd.331 Om
een idee van de waarde van dergelijke kasten te krijgen: voor een timmerman was 125 caroli gulden bij
benadering een jaarloon. Het enig getaxeerde ‘sakerdanen’ meubel dat uit deze periode bekend is, een
kabinet, werd weliswaar lager getaxeerd maar was
met een waarde van 50 caroli gulden nog altijd een
duur meubel.
Dat beschilderde en gemarmerde kasten eveneens
voorkwamen, bewijzen vermeldingen in de archieven
van de Weeskamer. In 1693 is bijvoorbeeld sprake
1650-1700
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81. Kast gemaakt voor de familie Alberda, gedateerd 1689, collectie Rijkmuseum Amsterdam, inv. nr.onbekend, foto Rijksmuseum
Amsterdam.
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van een ‘bont marmelt kassien’.332 In 1695 wordt een
‘bruin gemarmelt vuiren kastien’ genoemd, en in dezelfde inventaris komt ook een kastje voor dat geheel
in parelmoerkleur was geverfd.333
Kussenkasten en rankenkasten
De schaarse in Groninger collecties bewaarde kasten
of kasten waarvan een band met Groningen aantoonbaar is, bevestigen het beeld dat aan de hand van gegevens uit inventarissen kan worden geschetst. In de
Fraeylemaborg wordt de (achttiende-eeuwse) toegang
tot de grote zaal bijvoorbeeld geﬂankeerd door een
imposante, geheel met ebben geﬁneerde kussenkast,
voorzien van getorste frontzuilen en een niet minder
indrukwekkende kast waarvan de kern met ebben en
palissanderhout is bekleed. Dergelijke kussenkasten
werden ook in Ostfriesland veel aangetroffen en worden daar als een typerend streekproduct gezien.334 In
Ostfriesland. Weites Land an der Nordseeküste wordt
een verband gelegd tussen deze kasten en de Hollandse invloed die uit het uiterlijk spreekt. Dergelijke
kasten zullen in ieder geval deels vanuit de Republiek
zijn ingevoerd: Emden had niet alleen een goede vaarverbinding met Delfzijl maar ook met Amsterdam. Al
met al is het onduidelijk of geﬁneerde kussenkasten
ook als Gronings product beschouwd kunnen worden: het is niet zeker of Groninger kistenmakers zelf
in staat waren dergelijke pronkstukken te vervaardigen. De al eerder vermelde overeenkomsten tussen
onderdelen van een bedbeschot uit de Brugstraat in
de stad Groningen (afb. 68) en dit kasttype laat er in
ieder geval geen twijfel over bestaan dat men in Stad
en Lande bekend was met de verschijningsvorm van
de geﬁneerde kussenkast.
De gedateerde kast die in of rond 1689 waarschijnlijk in opdracht van de Ommelander jonker
Mello Alberda werd vervaardigd, is een zogenoemde

82. Eikenhouten kast in het Geertruidsgasthuis in Groningen,
vermoedelijk eerste kwart achttiende eeuw, foto Johan de
Haan.

rankenkast, die zijn naam ontleent aan de toepassing
van pilasters met festoenen of ranken (afb. 81).335
Deze kast maakte tot 1902 deel uit van de inventaris
van de Menkemaborg in Uithuizen en is geheel met
palissander geﬁneerd. De kast wordt wel aan Allert
Meijer toegeschreven, de kistenmaker die eveneens
verantwoordelijk gehouden wordt voor de verbouwing van de Menkemaborg rond 1705 in opdracht
van Mello’s zoon Unico Allard.336 Concrete aanwijzingen zijn evenwel niet voorhanden.
Als afgeleide van de rankenkast geldt het onver1650-1700
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en volkskundige Harm Tiesing (1853-1936) wist
te vertellen dat deze koppen door ‘Drentsche timmerlieden’ in Groningen werden gekocht.337 Een
kast uit vermoedelijk circa 1720, met in het interieur
een ajourgesneden deurtje met het stadswapen van
de stad Groningen, toont in ieder geval aan dat kasttypen die in Holland op dat moment al als ouderwets
werden ervaren, in de eerste helft van de achttiende
eeuw nog tot het repertoire van de Groninger kistenmakers behoorden (afb. 83).338
De opkomst van het kabinet

83. Eikenhouten kussenkast, gefineerd met palissander, waarschijnlijk gemaakt voor de Groninger stadsregering, vermoedelijk eerste kwart achttiende eeuw, particuliere
collectie, foto D.H.J. Ninck Blok.

sierde kasttype waarvan een voorbeeld in de voormalige eetzaal van het Geertruidsgasthuis in de stad Groningen staat (afb. 82). Het is van hetzelfde type als de
Alberda-kast maar niet van snijwerk op de pilasters
voorzien. Dit type staat tegenwoordig onder de naam
Drentse of pastoorskast bekend maar werd vermoedelijk in de zeventiende en de achttiende eeuw ook in
Groningen vervaardigd. Er zijn exemplaren bekend
die zijn voorzien van leeuwenkopjes in het fries van
het hoofdgestel. De Drentse landbouwer, schrijver
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Het kabinet, een kastmeubel(tje) op een hoog, open
onderstel, lijkt in Stad en Lande in vergelijking met
Holland pas laat zijn intrede te hebben gedaan: in
1674 wordt voor de eerste maal in een Groninger
inventaris de term ‘kabinettien’ gebruikt.339 Dit kabinetje was eigendom van de Zwolse architect Abraham
de Cock die in opdracht van de Groninger stadsregering een nieuwe toren voor de A-kerk ontworpen
had en de bouw daarvan begeleidde. Het meubeltje
stond in het fraai ingerichte huis van De Cock aan
het Martinikerkhof , was volgens de omschrijving
‘gebloemt’, dus van zogenoemde bloemmarquetterie
voorzien en had ‘verscheiden’ laden. In een inventaris uit 1679 wordt een vergelijkbaar meubeltje genoemd, omschreven als een ‘veerkant cabinettien met
diverse ladeties’.340 Het kabinet moet in deze jaren in
Groningen een representatief meubel zijn geweest. In
1679 vroeg schilder David Simons toestemming aan
de Groninger stadsregering om een ‘cierlijck cabinet
waer van de laeden met silveren ringen sijn voorsien’
te mogen verloten.341
De relatief late eerste vermelding van een kabinet in een Groninger boedelinventaris, betekent niet
dat kabinetachtige bergmeubels, kastjes die op een
onderstel of losse voet waren geplaatst, niet al eerder
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84. O. Eerelman, schets van een kabinet uit het laatste kwart van de zeventiende eeuw in de borg Klein Martijn bij Harkstede
(opschrift: ‘nootenboom pulmtrum ingelegd met ivoor’), ongedateerd, huidige verblijfplaats onbekend, foto P.B. Kramer, collectie Groninger Archieven.
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in Groningen voorkwamen. In 1652 tekende een inventarisant bijvoorbeeld een ‘eecken spintjen met een
voet daer onder’ op en in hetzelfde jaar is in een andere inventaris sprake van een ‘kleyner [kast] staande
op een eecken voet’.342 Het waren vooral schrijfmeubels die een los onderstel werden geplaatst. In een
deftige inboedel uit 1663 is bijvoorbeeld sprake van
een ‘pulpitrum met voeten’.343 Van een in 1698 vermeld pulpitrum weten we dat deze op ‘een gedraide
holle voet’ stond: waarschijnlijk moeten we hierbij
denken aan een onderstel met geslingerde poten dat
zo karakteristiek is voor het grote Nederlandse kruisvoetkabinet.344 Overigens kwamen ook pulpitrums
zonder open onderstel voor, zoals een vermelding uit
1690 van een ‘pulpitrum met een besloten voet’ bewijst.345 Mogelijk hebben we hier met een nieuw type
schrijfmeubel te maken, dat wat later, in 1708, als
één van de nieuwe Groninger kistenmakersproeven
werd aangenomen.346
Grote kabinetten op een open onderstel kwamen in de jaren zeventig van de zeventiende eeuw
eveneens al in Groningen voor (zie ook afb. 84). In
1678 werd in een inventaris een groot zwart kabinet
opgetekend dat 23 laden had.347 In een Weeskamerinventaris van 1690 is voor het eerst sprake van een
’ kaebynet kast’, waaruit blijkt dat de afmetingen en
de functie van het kabinet de kast steeds meer benaderden.348 In 1691 is in een Groninger inventaris
sprake van een ‘notebomen cabinet’ waaraan door
de inventarisant volledigheidshalve de omschrijving
‘op een holle voet’ wordt toegevoegd.349 Het op een
voet geplaatste pulpitrum en kabinet bleven in Stad
en Lande tot ver in de achttiende eeuw populair en
leefden voort in de achttiende-eeuwse bergmeubels
die tegenwoordig bekend staan als het Westerwolds
pulpitrum en het Westerwolds kabinet.350
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5.5.3

Stoelen en ander zitmeubilair

De verscheidenheid aan zitmeubilair blijft in de Groninger boedelinventarissen uit de tweede helft van de
zeventiende eeuw onveranderd groot. Alleen houten
zitbanken met of zonder leuningen werden duidelijk
minder populair. Vanaf de jaren tachtig van de zeventiende eeuw kwamen ze volgens de inventarissen
in de woonvertrekken zelfs helemaal niet meer voor.
Voor stoelen kwam in de tweede helft van de zeventiende eeuw waarschijnlijk de hogere, soms schildvormige rugleuning in de mode, net als in Holland
het geval was.351 Een onbekende, maar ongetwijfeld
hooggeboren vrouw werd door Collenius omstreeks
1690 geportretteerd zittend op zo’n stoel met hoge
rugleuning, waarvan de bekleding door middel van
grote koperen nagels was vastgezet.352 Van sommige
stoeltypen weten we niet precies hoe ze eruit zagen.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de ‘Vriesche’ stoelen die
in enkele Groninger huizen werden aangetroffen en
die niet in grote aantallen lijken te zijn voorgekomen. In Weeskamerinventarissen uit 1692 en 1699
worden twee van dergelijke stoeltjes, uitgevoerd in
pruimbomenhout, genoemd.353 Stoelen met snijwerk
waren alleen bij de elite te vinden en vervulden waarschijnlijk vooral een representatieve functie. Niet
voor niets liet Onno Tamminga van Alberda zich in
het begin van de achttiende eeuw door Hermannus
Collenius in een stoel met gesneden leuningen portretteren.354
Nieuw waren de geslingerde of getorste poten,
sporten en regels, die in het derde kwart van de zeventiende eeuw in Groningen hun intrede deden.
‘Gedraaide’ en ‘geslingerde’ stoelen bleven echter
voorbehouden aan de elite, getuige de zeldzaamheid
ervan in Groninger inventarissen.355 De weduwe van
dr. Erpecum bezat in 1690 vier ‘gedraeijde’ stoelen,
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en de weduwe van Egbert Koning had in de fraai
ingerichte voorkamer van haar huis in de Haddingestraat maar liefst zes gedraaide stoelen staan, waarop rode kussens lagen.356 Louis Trip liet zich rond
1700 door Hermannus Collenius in een modieuze
stoel met gedraaide poten en dito regels portretteren
tegen de achtergrond van zijn woonstede, de Warffumborg bij Warffum.357 Ook op het portret van een
anonieme familie, waarschijnlijk ook door Collenius
geschilderd, zitten de ouders op vergelijkbare stoelen
heel modieus van een kommetje thee te genieten.358
Het verwondert niet dat de zogenoemde stadhoudersstoel van de stad Groningen eveneens van geslingerde poten en stijlen is voorzien (afb. 85).359
Ook in materiaalgebruik deden zich veranderingen voor. In de laatste decennia van de zeventiende
eeuw werden stoelen van pruimboomhout algemener. De eerste vermelding dateert uit 1682 en daarna
worden ze veel vaker genoemd, vaak in aanzienlijke
aantallen per boedel.360 In de Weeskamerinventarissen uit de jaren negentig van de zeventiende eeuw
is pruimbomenhout zelfs de meest genoemde houtsoort voor stoelen. 361 Er worden geen ensembles van
minder dan zes stoelen van deze houtsoort genoemd.
Notenhout werd in de jaren negentig van de zeventiende eeuw eveneens vaker gebruikt voor de vervaardiging van stoelen, zoals uit de inventarissen valt af
te lezen. Stoelen van pruimbomenhout en notenhout
vormden het representatieve zitmeubilair bij uitstek;
in de boedelstaten van de Weeskamer zijn het juist
de stoelen die in deze houtsoorten zijn uitgevoerd
die voorkomen in combinatie met een deftige tapisserie-bekleding en het modieuze trijp.Volgens een
inventaris uit 1692 bezat commies provinciaal Ficko
Veldtman ‘ses tapieten stoelen van neutebomen hout’
en ‘twalff trijpen stoelen van neutebomen hout’.362
Eenvoudiger en waarschijnlijk goedkoper waren

85. Zogenoemde stadhoudersstoel, afkomstig uit het bezit van
de gemeente Groningen, vermoedelijk laatste kwart zeventiende eeuw, collectie Groninger Museum, inv. 0000.1195,
foto Groninger Archieven.

stoelen van essenhout, die we zo nu en dan eveneens
in redelijk grote ensembles in de inventarissen kunnen aantreffen. In inventarissen uit 1695, 1698 en
1699 is sprake van sets van acht en zeven ‘esschen
stoelen’ of ‘stoelen van esschen hout’.363 Een speciale
behandeling kon ook stoelen van deze houtsoort een
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deftiger uiterlijk geven. In een Weeskamerinventaris
van 1695 worden bijvoorbeeld bruingeverfde en ‘gedraaide’ stoelen van essenhout genoemd.364 In andere
kleuren geschilderde stoelen kwamen eveneens voor,
al is niet altijd duidelijk of de kleuren waarmee zitmeubels gekwaliﬁceerd worden, betrekking hebben
op de kleur van het houtwerk, of naar de bekleding
verwijzen. Met de gladde stoelen die voorkomen in
een inventaris uit 1698 werden wellicht ongeverfde
en opgewreven exemplaren zonder stoffering bedoeld; gladde stoelen worden in andere inventarissen althans telkens in combinatie met losse kussens
genoemd.365 Wellicht hadden deze gladde stoelen de
vorm van de bekende ‘knopstoel’.366
‘Gevarvede stoelen’ hebben ook in Groninger
huizen gestaan. Stoeldraaier Wessel Frits had in 1661
een voorraad van geverfde én ongeverfde exemplaren.367 In de keuken van weduwe Rolina ter Horst
stonden in 1692 maar liefst ‘17 gevarvede stoelen’.368
Soms schilderde men stoelen in een kleur die bedoeld
was als imitatie van een dure houtsoort. In enkele inventarissen worden stoelen met een zwarte afwerking
genoemd die mogelijk als nabootsing van ebbenhout
was bedoeld.369 Echte ebbenhouten stoelen zijn in
Groningen, evenals elders, een grote zeldzaamheid
geweest. Ze worden alleen expliciet genoemd in een
Weeskamerboedel uit 1690.370 In deze inventaris is
ook een geheel ebbenhouten rustbank te vinden.
Mogelijk speelde de achtergrond van de bezitter van
deze stoelen, vice-admiraal Doede Star, hierbij een
rol en ging het om Indische stoeltjes. Uit de rest van
de inventaris van Star spreekt eveneens een exotische
belangstelling, tot uiting komend in bijvoorbeeld
twee ‘Oostindische schilderijen’.
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Stoelbekleding
De van een vaste bekleding voorziene Spaanse stoel
wordt in inventarissen uit de tweede helft van de zeventiende eeuw onverminderd vaak genoemd. In de
inventaris die in 1684 werd opgemaakt van de goederen van Bouwina Aldringa, telg uit een aanzienlijk
Gronings geslacht, komen bijvoorbeeld in totaal 24
Spaanse stoelen voor.371 Ook in andere inventarissen is sprake van aanzienlijke hoeveelheden Spaanse
stoelen: van 21 (1667), 31 (1669) tot zelfs 33 (1679)
Spaanse stoelen in één huis.372 De inmiddels hoogbejaarde stoelmaker Ede Symens, die in de eerste helft
van de zeventiende eeuw al de belangrijkste leverancier van Spaanse stoelen in Groningen was, had over
klandizie niets te klagen. Hij leverde in 1671 voor 28
gulden nog vier stoelen voor de stadspondskamer.373
De boedelinventarissen uit de tweede helft van
de zeventiende eeuw laten zien dat de mogelijkheden
op het gebied van stoelbekleding groter werden. Met
name trijp, geschoren ﬂuweel, werd in deze periode
populair. Deze stof was in allerlei kleurvariëteiten
beschikbaar. Zo stonden in het huis van Egbert Entens in 1660 in het ‘voorsaal’ zes Spaanse stoelen met
‘bunt trijp’.374 De twaalf stoelen die Pieter Rentenier
in 1669 in zijn ‘voorsael’ had staan, waren ondermeer met ‘grauw’ (grijs) trijp bekleed.375 Jonker Van
Lycklama bezat in 1684 veertien notenhouten stoelen die met parelkleurig trijp waren overtrokken.376
Dat trijp een dure bekleding was bewijst de taxatie
van elf met rood trijp beklede stoelen in een huis in
de Oude Boteringestraat. Deze werden in 1698 als
set op 100 caroli gulden getaxeerd.377 Ook tapisserie
en leer werden als stoelbekleding toegepast, zoals de
vermeldingen bewijzen van ‘4 spansche stoelen met
tapeet betrocken’ en vier dito ‘met leder betrocken’
in een inventaris uit 1664.378 Vanzelfsprekend waren
de twaalf stoelen die volgens een inventaris uit 1675
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waren opgesteld in de ‘boven voor sael welke rontom
met tapet is behangen’ met hetzelfde materiaal als
de wanden bekleed.379 Geborduurde stoelbekleding
kwam eveneens voor. Zes stoelen met groene stoffering uit het bezit van advocaat Hubbelingh waren
volgens de beschrijving uit 1685 met bloemen geborduurd.380 David van Vervou bezat volgens een
inventaris uit 1678 zes losse, donkerblauwe en geborduurde stoelkussens om het zitmeubilair mee op
te sieren.381
Stoelbekleding en kussens waren soms van franje
voorzien. In het voorhuis van gedeputeerde Johan
Roebers worden in 1651 bijvoorbeeld ‘vier blaeuwe
stoelen met franien’ genoemd.382 Ook de Spaanse
stoelen in het ‘beneden sael’ van Roebers’ huis bezaten
een stoffering met franje. In de zaal van advocaat Hondebeek stonden in 1666 negen zwarte stoelen, waarop
groene stoelkussens met bonte ‘franien’ lagen.383
Gegevens uit Groninger inventarissen uit het
laatste decennium van de zeventiende eeuw suggereren dat de diversiteit op het gebied van de decoratieve afwerking van stoelbekleding sterk toenam.
Zo worden in een inventaris van een huis aan de
Oude Ebbingestraat in 1691 acht stoelen genoemd
die bekleed waren met zwart ﬂuweel en voorzien van
‘klockjes’.384 Waarschijnlijk worden hiermee klokvormige passementen mee bedoeld. De vermelding
in dezelfde inventaris van ‘6 bont genaeide stoelen
met campaen’ sluit op deze veronderstelling aan.385
Onder ‘campaen’ of ‘campagne’ werden namelijk de
baldakijn- of klokvormige versieringen verstaan die
door hofontwerper Daniel Marot in deze periode aan
het hof van de Oranjes werden geïntroduceerd.
Om de kostbare stoelstoffering tegen vuil te beschermen, gebruikte men soms hoezen. In een huis
aan de Zwanestraat stonden in 1682 zeven rode
Spaanse stoelen ‘met kleden daer over’.386 De Spaanse stoelen in het bezit van een weduwe in de Here-

straat waren in 1683 eveneens met kleedjes ‘overtogen’, net als een jaar later het geval was met twee
Spaanse stoelen uit het bezit van Bouwina Aldringa
en de met blauw trijp beklede stoelen van de weduwe
van Gerhardus Boelens à Feddema, genoemd in een
inventaris uit 1687.387 Ook de negen met ‘sangen’
(‘sanguin’: bloedrood) trijp beklede stoelen van Jantien Geerts waren in 1687 ‘met doecken bedeckt’.388
De zes trijpen stoelen die in een Weeskamerinventaris in 1694 worden genoemd, waren met ‘twalf
doeken omwonden’ en bezaten per stoel dus twee
hoezen: één voor de rugleuning en één voor de zitting.389 Niets aan duidelijkheid te wensen over laat
tenslotte de vermelding in de Weeskamerinventaris
van goederen van de echtgenote van Valerius Elema
in 1695.390 Deze dame bezat zeven Spaanse stoelen
die met parelkleurig ﬂuweel waren bekleed en vergezeld gingen van ‘katuinen kleeden daer toe om over
te trecken’.
5.5.4

Rustbanken en ledikanten

Slaap- en rustbanken komen in Groninger inventarissen in de tweede helft van de zeventiende eeuw met
enige regelmaat voor, vrijwel altijd in combinatie met
een matras en een kussen.391 In enkele inventarissen
uit het laatste decennium van de eeuw worden zeer
luxueus uitgevoerde slaapbanken genoemd, zoals een
gedeeltelijk met ebbenhout is ingelegde eikenhouten
slaapbank in een inventaris uit 1692.392 Ook de in
notenhout uitgevoerde rustbank vermeld in een inventaris uit 1696, was ongetwijfeld een modern en
duur meubel.393
Op slaapbanken werd waarschijnlijk niet de nacht
doorgebracht. Daarvoor waren bedsteden en ledikanten geschikter. Ledikanten werden echte pronkmeubels, waar een stoffeerder zich ﬂink op kon uitleven
en worden in de tweede helft van de zeventiende
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eeuw aanmerkelijk vaker in de Groninger boedels
genoemd dan in de periode daarvoor. De Groninger
exemplaren zullen niet wezenlijk verschild hebben
van wat in de rest van de Republiek gebruikelijk was:
een rechthoekige constructie voorzien van vier stijlen
op de hoeken, een hemel daarboven, gordijnen om
het geheel af te sluiten en bovenop voorzien van siervazen of bollen, verguld of gestoffeerd; in 1660 lagen in het huis van Egbert Entens de twee ‘ledekants
knopen [bollen], bekledet’, in een andere inventaris
worden twee losse ‘vergulden knoppen op een ledecandt’ genoemd en uit 1681 dateert een vermelding
van vier ‘knopen van een ledikant’.394 Waarschijnlijk
ouderwetser dan de geheel gestoffeerde bedden was
het in 1666 genoemde ‘ledekant met hout rondt
omme heen bekleet’.395 De gordijnen van het ledikant konden over losse ijzeren roeden schuiven, zoals
de vermelding bewijst van ‘het holt van een ledecant,
met iseren roeden’ in de inventaris van Berent Seuvenstern in 1674.396 Waar de twee zilveren haken ‘tot
een ledekant’ in het bezit van Doede Star in 1690
voor dienen, is niet helemaal duidelijk, misschien om
de gordijnen mee bijeen te houden.397
Belangrijk voor het aanzien van een ledikant
waren de kleur en uitvoering van de stoffering. In
de boedelstaten uit de oud-rechterlijke archieven
komen verschillende ledikantbehangsels voor. Deze
worden voornamelijk in de tinten blauw, rood, of
‘bont’ genoemd. 398 Het ledikant op de blauwe kamer in het huis van jonker Berend de Sighers was
vanzelfsprekend geheel met blauwe zijde bekleed.399
Bijzonder zijn de vermeldingen van ledikanten met
‘geel saij behang’.400 De weduwe van jonker Dato de
Mepsche had zo’n ‘ledecant met geel behangsel’.401
Een ledikant met groene gordijnen komt eveneens
voor en Hendrick van Loon bezat een ledikant dat
met stemmige grijze stof was behangen; het stond in
1680 in de opkamer van zijn huis. 402
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Kleurencombinaties in de ledikantsstoffering
kwamen steeds vaker voor. In de geel-en-blauwe kamer van het huis van de heer Elema in de Turftorenstraat stonden bijvoorbeeld twee ledikanten die
dezelfde kleuren gestoffeerd waren.403 Gewaagdere
kleurencombinaties kende het bed in het bezit van
ritmeester Van der Merwe dat zich in de bovenzaal
van een huis aan de Ossenmarkt bevond.404 Het had
rode zijden gordijnen en was aan de binnenzijde geheel met groene zijde gevoerd. De vermelding van
een ‘groen sijden geborduirt kleedt over ’t ledicant’
doet vermoeden dat het in Groningen net als in
Holland gebruikelijk was dat de kleur van de binnenzijde van het bed en van de losse sprei een geheel
vormden.405 Heel exotisch moet voor de Groningers
het ledikantbehang van ‘indiaanse’ stof zijn geweest,
waarmee soms in India bedrukte sits bedoeld zal zijn.
Sibrandus Meinardi en zijn vrouw Renske Wiardi
bezaten volgens de inventaris van hun goederen uit
1673 zo’n ‘indaensch behangsel tot een ledecant’.406
Het vurenhouten exemplaar van Maria Elisabeth
Lodovici was ook met een veelkleurig zijden ‘Oost
Indisch’ behangsel bekleed.407 Gestreepte ledikantbehangsels kwamen eveneens voor.408 Zo had Gerhard Hendrick Ten Berge in zijn luisterrijke veenborg te Hoogezand een ledikant dat voorzien was van
zijden gordijnen met een streepmotief.409
5.5.5 Tafels
Tafels werden in de tweede helft van de zeventiende
eeuw net als kasten en stoelen steeds vaker uitgevoerd
in exotische houtsoorten of voorzien van inlegwerk.
Duidelijk is echter dat het toepassen van andere
houtsoorten dan het gebruikelijke eiken- en vurenhout bij de vervaardiging van tafels nooit zo belangrijk geworden is als bij kasten en kabinetten. Hoe dan
ook, in 1665 is in de ‘beste camer’ van een zekere Jan
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Jochum een ‘swarte’ tafel te vinden, die ofwel met
ebben geﬁneerd was ofwel, en dat is waarschijnlijker,
op de een of andere wijze zoals bijvoorbeeld met ijzeroxide, zwart was gemaakt om het dure ebbenhout te
imiteren.410 Net als bij het zitmeubilair het geval is,
wordt in inventarissen uit het laatste kwart van de
zeventiende eeuw, notenhout steeds vaker genoemd.
Jantien Gerrits bezat in 1687 een notenhouten tafel
die was ‘ingelecht’.411 De in Groningen gevestigde
Fransman Lammert du Boijs beschikte in 1690 over
verschillende meubels van noten- en olijfhout, waaronder een tafel van olijfhout, die in de voorkamer
stond.412
In de grote collectie avondmaalstafels in Groninger kerken zijn goede voorbeelden te vinden van
grote tafels uit de tweede helt van de zeventiende
eeuw.413 Daarvan kunnen onder andere de tafels in
de Hervormde kerken van Adorp, Leens, Niebert en
Zuidbroek worden genoemd: forse exemplaren met
gedraaide, balustervormige poten die door een dubbel y-vormig kruis met elkaar zijn verbonden.414 De
tafel in de kerk van Zuidbroek onderscheidt zich van
de andere exemplaren door de met ebbenhout ingelegde velden op de regels en de bovenste huizen. De
tafel in Niebert is een trektafel, voorzien van twee
uitschuifbare tafelbladen. Dit tafeltype wordt vooral
in Groninger inventarissen uit het derde kwart van
van de zeventiende eeuw veel genoemd.415
De genoemde tafels zijn zogenoemde bolpoottafels, maar dat wil niet zeggen dat de tafelpoten in
deze periode geen andere vorm konden krijgen. In
Groninger kerken zijn bijvoorbeeld vrij veel tafels
te vinden met vierzijdig afgeplatte gedraaide poten,
onder andere in Den Horn, Ulrum en Zuidbroek.
Ook de veel slankere variant van de gedraaide poot,
waarvan de middellijn niet groter is dan die van bovenste en de onderste huizen, wordt op Groninger
avondmaalstafels aangetroffen, ondermeer in Niezijl

en Visvliet. Deze tafels dateren vermoedelijk uit het
derde kwart van de zeventiende eeuw: De tafel in
Niezijl is waarschijnlijk het exemplaar dat in 1663
of 1664 voor de toen juist gereed gekomen kerk door
kistenmaker Augustinus Thomas werd geleverd.416
Voorbeelden van Groninger tafels met getorste of geslingerde poten zijn nauwelijks bewaard gebleven; we
kunnen alleen de inmiddels verdwenen avondmaalstafel uit de kerk van Wirdum en de avondmaalstafel
in de kerk van Slochteren noemen.417 In Groninger
inventarissen worden tafels met geslingerde poten
overigens nooit expliciet genoemd. Toch zullen dergelijke poten wel degelijk bij tafels zijn toegepast.
Getorste of geslingerde elementen kwamen in Groningen tenslotte ook op andere meubelstukken zoals
kasten en stoelen voor.
Tafels met gebeeldhouwde voetstukken komen
we in Groninger inventarissen uit de tweede helft
van de zeventiende eeuw nauwelijks tegen. Dat ze
in in Stad en Lande echter wel degelijk bekend waren, laten enkele schilderijen zien en maken ook de
gebeeldhouwde exemplaren in de kerken van Aduard en Garnwerd en de collectie van het Groninger
Museum duidelijk (afb. 86).418Al deze tafels bezitten
een onderstel dat bestaat uit vier overhoeks geplaatste
gebeeldhouwde poten die met elkaar verbonden zijn
door vier met snijwerk versierde regels. Hermannus
Collenius beeldde een dergelijke tafel af op een dubbelportret van een dame en een heer.419 Het effect
van de door hem geschilderde tafel met gesneden
voet, marmeren blad en het opzettelijk wat opgeschoven ‘Turkse’ tafelkleed is bijzonder representatief te
noemen. Dat geldt ook voor het nog juist zichtbare
gebeeldhouwde onderstel van de tafel op een ander
door Collenius vervaardigd portret.420
De gebeeldhouwde tafels in Groningen onderscheiden zich in niets van vergelijkbare tafels die in
de rest van Nederland worden aangetroffen: de tafel
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86. Avondmaalstafel in de Hervormde kerk van Garnwerd, ca. 1660-1690, foto Johan de Haan.

van Aduard laat zich bijvoorbeeld goed vergelijken
met een tafel in kasteel Amerongen in de provincie
Utrecht en een tafel uit de in 1999 geveilde Schermerhorn-collectie.421 De Garnwerder avondmaalstafel
is ongebruikelijker van vorm – met poten die op een
bal- en klauwvoet rusten – maar de motieven in het
snijwerk verschillen niet van wat op de meeste andere
tafels van dit type gebruikelijk is: bloemguirlandes en
een prominent op de voorregel geplaatste adelaar.
Natuurlijk kwamen er ook andere, minder kapitale tafeltypen voor. Bij de veelal in voorkamertjes
geplaatste kantoortafels die in enkele Groninger inventarissen voorkomen, moeten we waarschijnlijk
denken aan een tafel waarin onder het blad een bergruimte was gemaakt.422 Het blad was vaak verwijderbaar om bij de inhoud van de tafel te kunnen. Dit
blad wordt enkele malen als een vurenhouten ‘deksel’
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omschreven.423 De avondmaalstafel in de kerk van
Midwolda uit het midden van de zeventiende eeuw
is een goed voorbeeld van een dergelijke kantoor- of
betaaltafel.
Veel tafels bestonden in de tweede helft van
de zeventiende eeuw nog uit losse tafelbladen met
schragen of voeten. In de boedel van Clara Blencke
worden in 1695 een ‘ovael bladt op een tafel’ en een
‘langh bladt van 1 tafel met 2 schragen’ genoemd.424
Tafelbladen van natuursteen worden veelvuldig in
inventarissen vermeld, met name marmer komt
veel voor. In een boedel uit 1692 wordt er één genoemd.425 In het huis van Abraham de Cock was een
‘roode marmelde steenen tafel’ te vinden, waar een
‘holten voet’ bij hoorde.426 Zeer bijzonder moeten
de twee ‘albasten’ tafelbladen uit het bezit van burgemeester Johan Verrucius geweest zijn; deze ston-
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den op ‘gepleisterde’ voeten.427 Waarschijnlijk waren
deze onderstellen uitgevoerd in een op een houten
kern gemodelleerde gipscompositie. Naar de toepassing van gesso op Nederlands meubilair is nog geen
onderzoek verricht maar we kunnen een Engelse invloed vermoeden: vanaf het einde van de zeventiende
eeuw kende gesso met name in Groot-Brittannië een
groot succes en werd het op stoelen, spiegellijsten en
spiegeltafels veelvuldig toegepast.428
Opvallend zijn de vermeldingen van ‘gemarmelde’ tafels en tafelbladen, geschilderd alsof ze van marmer waren. Ze duiken vooral vanaf de jaren tachtig
van de zeventiende eeuw in Groninger inventarissen
op.429 Vermeldingen van monochroom beschilderde
tafels en tafelbladen zijn in de Groninger boedels niet
veel te vinden. In een Weeskamerinventaris uit 1690
worden twee ‘gevarvede’ tafels genoemd.430 De geheel
in een appelbloesemtint geverfde tafel uit het bezit
van de in of voor 1695 overleden Clara Blencke en
haar echtgenoot Valerius Elema paste bij een eikenhouten bank die ook in deze tint was geschilderd.431
Naarmate de tweede helft van de zeventiende
eeuw vordert, treffen we in de inventarissen steeds
vaker tafels met tafelbladen in een afwijkende vorm
aan. Tafeltjes met achtkante bladen worden in de
oud-rechterlijke inventarissen uit jaren vijftig van de
zeventiende eeuw bijvoorbeeld nog maar vier keer
genoemd, maar in de jaren zestig al veertien keer.432
Opvallend is de toename van ovale tafelbladen, die
vooral in inventarissen uit de laatste twee decennia
van de zeventiende eeuw worden vermeld.433 In deze
gevallen ging het soms om afzonderlijke tafelbladen
die bedoeld waren om los op een voet te zetten, zoals
de vermelding van een ‘ovael bladt op een tafel’ laat
zien.434 Opklapbare tafels worden zelden genoemd.
De ‘ovaelen tafel met 1 toeslaende voet’ uit 1695 is
er een uitzondering op.435
Tenslotte moeten nog de kleine thee- of schenk-

tafeltjes genoemd worden die vanaf het midden van
de jaren zeventig van de zeventiende eeuw steeds vaker in de boedelstaten voorkomen. Deze kleine tafeltjes waren kennelijk een welkome aanvulling op het
groeiende repertorium van tafelvormen en -typen. In
de inventaris uit 1699 van de inboedel van Magdalena Catryna Kemmeren en assessor Kruidener wordt
niet alleen melding gemaakt van ‘een tafeltyn van
saekerdanen hout’, maar eveneens van een ‘dagstafel’, een ‘schencktafeltjen’, een ‘the tafel’ en zelfs een
‘kinder the tafeltyn’. Een dergelijke assortiment aan
tafeltypen in één huis was enkele decennia eerder nog
ondenkbaar geweest.436 Opvallend vaak hebben de
vermeldingen van thee- en schenktafeltjes betrekking
op kleine tafels die van een imitatieschildering waren
voorzien. De meeste waren volgens de vermeldingen‘gemarmelt’ en zullen doorgaans van vurenhout
zijn gemaakt.437 In de inventaris van goederen van
Gerhard Wildervanck uit 1683 wordt een dergelijk
‘vuiren gemarmert tafetien’ genoemd, net als in een
andere inventaris uit hetzelfde jaar, waarbij gesproken
wordt van een ‘vuiren gemarmert schencktafeltien
met een lidt’.438 Er komt in de inventarissen ook een
schenktafeltje voor dat in imitatie-schildpadﬁneer
was beschilderd; het stond in 1690 in de slaapkamer
van professor Muntingh.439
5.5.6

Guéridons en triades

De opkomst van de guéridon, een meubeltje dat bestaat uit een klein houten blad op een hoge voet, wijst
op een toenemende Franse invloed op de vormgeving
van het Groninger interieur in de laatste twee decennia van de zeventiende eeuw.440 Dat guéridons vooral
de modebewuste Groningers aanspraken, kan afgeleid worden uit de zorg en aandacht die uit de overige
meubilaire inrichting van Groninger guéridonbezitters spreekt. In een inventaris uit 1687 bijvoorbeeld,
1650-1700
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waarin twee guéridons voorkomen, worden eveneens
negen ‘stoelen met doecken bedeckt’ genoemd, een
modieuze notenhouten kast en dito tafel met inlegwerk.441
Vanaf 1684 komen in ieder geval acht vermeldingen van guéridon-paren in de onderzochte Groninger inventarissen voor. Dat guéridons vooral als
noviteit aandacht gekregen zullen hebben en niet
vanwege hun kostbaarheid toont een taxatie uit 1698
aan, waarbij twee guéridons samen op het vrij lage
bedrag van 6 caroli gulden werden gewaardeerd.442
De vroegste vermelding van een paar guéridons in
een Groninger boedel is ook meteen de meest spectaculaire. Het gaat om twee ‘gepleisterde’ guéridons,
in 1684 opgesteld in het ‘voorsael’ van het huis van
burgemeester Johan Verrucius.443 In deze ruimte
stonden ook de twee tafels met bladen van ‘albast’
die net als de guéridons op gepleisterde onderstellen
waren geplaatst.
Guéridons, waarop vooral kandelaars werden
neergezet, kwamen vaak in tweevoud voor en werden
dan gecombineerd met een spiegeltafel. Dit ensemble wordt aangeduid met de term ‘triade’en kwam
ook in Groninger interieurs voor. In 1690 worden
twee olijfhouten guéridons in het huis van Lammert
du Boijs genoemd. 444 Waarschijnlijk vormden deze
gueridons een eenheid met de olijfhouten tafel die in
dezelfde ruimte stond en met de notenhouten spiegel
die er boven gehangen zal hebben. De guéridons in
het bezit van commies-provinciaal Ficko Veldtman
in 1692 lijken ook bij een in de inventaris genoemde
tafel te horen, ze worden er althans in één adem mee
genoemd: ‘een tafel met twee gerridons’.445
5.5.7

Spiegels en lijsten

Het derde kwart van de zeventiende eeuw was de
bloeiperiode van toepassing van ebbenhout, niet al1650- 1 7 0 0

leen op meubels maar ook op lijstwerk voor schilderijen en spiegels. Er waren in Groningen verschillende ‘ebben lijstwerkers’ actief. Een van hen, Hendrik Martens, werd in 1654 betaald voor twee lijsten
om schilderijen in het bezit van de stad; één om het
portret van Ubbo Emmius en één om een tekening
van de Martinitoren.446 Deze Martens heeft van zijn
beroep blijkbaar prima kunnen bestaan, want nog in
1685 bestelde de stad voor 24 caroli gulden bij hem
een lijst voor een schilderij dat in de raadszaal werd
opgehangen.447 Naast ebbenhouten lijsten worden,
zij het iets minder vaak, vergulde exemplaren in de
Groninger laat-zeventiende-eeuwse inventarissen
genoemd: in de jaren zeventig, tachtig en negentig
is er sprake van een verhouding van ongeveer één
staat tot drie. Overigens zat de kostbaarheid van de
spiegel vooral in het spiegelglas: het was erg moeilijk
spiegelplaten van enige omvang te vervaardigen. Het
hoge bedrag van 75 caroli gulden dat de heren van de
Ommelanden in 1672 aan Roelof Roberts betaalden
voor een spiegel met vergulde lijst, zal dan ook vooral
bepaald zijn door de grootte van het spiegelglas.448
Uit andere materialen of houtsoorten vervaardigde spiegellijsten komen verhoudingsgewijs niet veel
in de Groninger boedelinventarissen voor. In 1671
wordt een spiegel met een lijst van schildpad vermeld.449 Jaren later treffen we nog eens een spiegeltje
met een met schildpad belijmde lijst aan.450 De ‘spiegel met walvischbenen lijste’ die in een inventaris uit
1654 wordt genoemd, was stellig gedacht als imitatie
van een spiegel met een ebbenhouten lijst: Van elders is het gebruik van gekleurd walvisbalein als vervanging van het dure ebbenhout namelijk bekend.451
Dat ebben ook op andere wijze ten behoeve van de
vervaardiging van spiegellijsten werd geïmiteerd, bewijzen de vele vermeldingen van ‘swartte’ spiegellijsten, die waarschijnlijk van eiken of vuren waren en
met ijzeroxide of verf zwart werden gemaakt.
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Na 1680 schijnen andere houtsoorten voor spiegellijsten gewoner te zijn geworden. In 1683 komt in een
Groninger inventaris de eerste spiegel met een notenhouten lijst voor.452 In 1690 wordt in de oud-rechterlijke archieven het tweede exemplaar genoemd.453 In
laatstgenoemde boedel is eveneens een spiegel met een
lijst van olijfhout te vinden, waarvan ook een exemplaar in een Weeskamerinventaris van enkele jaren later genoemd wordt.454 Er is maar één spiegel met een
dure ‘sakerdanen’ lijst in de boedelstaten te vinden.455
Spiegels had men in verschillende vormen, waarbij de staande rechthoek denkelijk het meest gebruikelijk was. Achtkantige exemplaren treffen we echter
ook veelvuldig aan, onder andere in inventarissen uit
1650, 1653, 1680, 1681 en 1683.456 Ovale spiegels
worden vermeld in inventarissen uit 1680 en 1690
en in 1664 was blijkbaar ook de vorm van een vierkante spiegel de moeite van het vermelden waard.457
In enkele gevallen kon de spiegel met deurtjes worden afgesloten.458 Hoe de vorm van spiegels en spiegellijsten zich in de tweede helft van de zeventiende
eeuw ontwikkelden, kan uit de inventarissen helaas
niet precies worden afgeleid. In 1672 wordt alleen
‘een spiegel nae d’oude maniere’ genoemd.459 Mogelijk dat de ‘groote spiegel met een smalle vergulden
lijste’, die voorkomt in een inventaris uit 1689, naar
de nieuwe ‘maniere’ verwijst.460
Doorgaans hingen spiegels aan de wand. In enkele gevallen wordt melding gemaakt van de manier
waarop. In 1669 worden bijvoorbeeld in een inventaris drie messing schroeven ‘waer aen de spiegel
heeft gehangen’ opgevoerd, kennelijk geelkoperen
schroefhaken.461 En een jaar later wordt een spiegel
met twee messing haken genoemd.462 Men bezat ook
spiegels die niet werden opgehangen, blijkens de uit
1675 daterende vermelding van een groen kussentje
voor onder een spiegel.463 Ook het achtkantige spiegeltje met een draperie, genoemd in een boedel in

1679, stond waarschijnlijk als een soort kapspiegel
op een tafel.464
5.5.8 Verlichting
Kroonluchters
In Stad en Lande lijken zich in vergelijking met de
eerste helft van de zeventiende eeuw op het gebied
van de verlichtingsmogelijkheden maar weining veranderingen te voltrekken. Olielampen en kandelaars
in alle soorten en maten worden in de Groninger inventarissen genoemd. Ook schoorsteenarmpjes worden in deze periode nog vermeld, zij het in een steeds
lagere frequentie.465
Opmerkelijker waren de aan de zoldering hangende kroonluchters. Soms hadden deze de vorm van
een gewei, zoals het geval was met de kroonluchter in
het ‘zalet’ van Willem Lubberts’ huis aan het Zuiderdiep, genoemd in een inventaris uit 1658 of 1659.466
Dezelfde kroon wordt in een andere inventaris van
Lubberts’ goederen, uit 1664, een ‘harts crone’ genoemd.467 Vertrouwder is het beeld van de in geelkoper uitgevoerde kroonluchter, door veel Hollandse
schilders in de zeventiende eeuw op genrestukken afgebeeld.468 Deze geelkoperen of messing kroonluchter komt in Groninger inventarissen vrij veel voor. In
het grote huis van de weduwe van Hendrik Berents
Emmelkamp aan de Oosterstraat waren rond 1680
zelfs twee kroonluchters te vinden, één in het voorkamertje en één in de kamer die met goudleer was
behangen.469 De omschrijving van de kroonluchter
is meestal summier. Zo wordt de kroon die in het
voorhuis van Jurjen Spandow hing, in 1656 simpelweg een messing ‘kroene’ genoemd.470 Slechts enkele
vermeldingen zijn wat speciﬁeker. Zo bezat zilversmid Coenraad Heideman een vrij kleine ‘messingen
croene met 5 pijpen’ die in de ‘beste camer’ van zijn
1650-1700
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huis hing.471 Met de ‘messinge crone met ene pijpe’
uit het bezit van Geert Roelants was ongetwijfeld iets
aan de hand.472 Mogelijk waren de twee losse ‘keersepijpen’ die Roelants bewaarde ooit onderdeel van
deze kroonluchter geweest.
Kronen hingen vaak in het als pronkvertrek ingerichte voorhuis. Dit was bijvoorbeeld het geval in het
huis van Marrichien Hartijes in 1666.473 Een zekere
doctor Nijkerck had een jaar later eveneens een messing kroon in zijn voorhuis hangen.474 Jonker Datho
Broersema had volgens de inventaris van zijn goederen uit 1657 eveneens het voorhuis uitgekozen als
ruimte om een kroonluchter op te hangen.475 In welk
vertrek de kroonluchter uit het bezit van de deftige
juffer Tette Alberda, in Groningen nog bekend van
het door haar gestichte juffer Tette Alberda gasthuis,
zich bevond, is onduidelijk; al haar goederen werden
zonder bijgaande plaatsvermelding na haar dood in
1666 geïnventariseerd.476
Natuurlijk was ook in de zaal de kroonluchter
op zijn plaats. Wijntapper Willem Titsinck had volgens een inventaris uit 1666 het ‘sael’ van zijn huis
op de hoek van de Guldenstraat in Groningen als
plaats gekozen voor zijn kroonluchter.477 In het ‘sael’
van Jan Alberts Eek hing in 1679 eveneens een ‘messinge croone’.478 We vinden kronen ook in andere
vertrekken die aan te merken zijn als representatieve
ruimten. Zo had Gerhard Wildervanck volgens een
inventaris uit 1682 in zijn goudleerkamer een kroonluchter van messing hangen.479 Lubbert Julsinck had
de fraai ingerichte ‘tweede camer’ van zijn huis uitgekozen als plaats voor de kroonluchter, terwijl het
veel kleinere messing ‘kroontien’ van klerk Boudron
in de ‘voorkeuken’ van zijn huis hing.480 Ook in de
voorkamer van het rijk ingerichte huis aan het Martinikerkhof dat de aannemer van de herbouw van de
A-toren, Abraham de Cock uit Zwolle, bewoonde,
ontbrak de kroonluchter niet.481
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De koperen kroonluchter verdwijnt na 1682 opmerkelijk genoeg geheel uit de Groninger inventarissen. De reden daarvoor is onduidelijk. Feit blijft dat
er in Groningen tussen 1620 en 1682 een kleine dertig vermeldingen van geelkoperen kronen en kroontjes in particuliere boedels te vinden zijn: in de allerdeftigste boedels ontbreekt de kroonluchter zelden.
Dit gegeven vormt een contrast met de conclusies die
op grond van schaarse vondsten van vermeldingen
van grote kroonluchters in inventarissen van elders in
de Republiek zijn getrokken.482 De geringe hoeveelheid kroonluchters in Hollandse boedelinventarissen
heeft er toe geleid dat nu algemeen wordt aangenomen dat koperen kroonluchters in het profane Hollandse interieur in de zeventiende eeuw vrijwel niet
voorkwamen. Het Groninger beeld lijkt hiervan op
grond van de nu beschikbare gegevens af te wijken.
Het is zeer waarschijnlijk dat in Groningen werkzame kopergieters voor een groot deel aan de vraag
naar kroonluchters hebben voldaan. Als gildeproef
die de geelgieters moesten maken om als zelfstandig
meester in Groningen te kunnen werken, werd namelijk in 1654 een twaalf-armige koperen kroonluchter
(‘een kroene van twalfve armens’) ingesteld, die in
1663 prominent op de omslag van de ‘rolle’ van het
koperslagersgilde werd afgebeeld (afb. 87).483 Of de
messing kroon van koperslager/geelgieter Hindrick
Thijes, die volgens een inventaris uit 1668 in zijn
‘camer’ hing, misschien van eigen fabricaat was, is
niet meer te achterhalen.484 De Groninger geelgieters
waren in ieder geval in staat kroonluchters te repareren en te onderhouden, zoals blijkt uit de betalingen
van het stadsbestuur aan geelgieter Willem Jacobs de
Vrije, die de luchter in de raadzaal regelmatig reinigde. Hij kreeg ‘voor het schoonen van de messinge
croone’, ‘gelijck ordinaris alle jaren weert gedaan’ in
1650 nog 5 caroli gulden, maar later steevast 6 caroli
gulden.485
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zijn geweest. Hij was namens de stad Groningen betrokken bij de onderhandelingen over de instelling
van de twaalfarmige kroon als gildeproef voor de kopergieters en zijn weduwe bezat, zoals we al zagen, in
1680 nog twee geelkoperen kroonluchters. Wellicht
waren deze kronen vergelijkbaar met de twaalfarmige
kroonluchter uit de consistoriekamer van de Martinikerk, die in 1898 aan het Groninger Museum werd
geschonken en tegenwoordig in de linker voorkamer
van de Menkemaborg hangt (zie ook afb. 53).489
5.5.9

87. Afbeelding van een kroonluchter op het gildeboek van de
koperslagers, 1663, Groninger Archieven, Oud-archief der
gemeente Groningen, Archivalia van de stad betrekking
hebbende op de gilden, inv. 92, foto Johan de Haan.

Ook van enkele kroonluchters die een kerkelijke
bestemming vonden, is een Groninger oorsprong
aannemelijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor de in de
negentiende eeuw verkochte koperen kroonluchter
met dertig armen die door het kremergilde aan de
Martinikerk werd geschonken.486 Deze kroonluchter woog maar liefst 827 pond en werd in 1665 in
het koor van de kerk opgehangen. In hetzelfde jaar
werd de door hoofdman Hendrick Berents Emmelkamp geschonken koperen koorafsluiting in de kerk
geplaatst.487 Volgens een reisbeschrijving uit de achttiende eeuw was dit opengewerkte koperwerk gesigneerd door de Groninger geelgieter Haycke Reeuwens.488 Emmelkamp moet een liefhebber van koper

Schilderijen en ‘stucken aan de wand’

In vrijwel geen van de Groninger boedelinventarissen uit de tweede helft van de zeventiende eeuw ontbreken prenten, tekeningen, schilderijen en andere
vormen van wandversiering. Zelfs een relatief eenvoudige kelderwoning werd met kunstwerkjes opgesierd, zoals geïllustreerd wordt door de vermelding
van ‘2 geschilderde schrivende handen’ die in 1674
in de ‘voorkelder’ van Harmanny Blockius hingen,
misschien te duiden als ‘pennewerk’ van een professionele schoonschrijver.490
In Groninger inventarissen worden enkele malen
geborduurde stukjes als wandversiering genoemd. Zo
worden in een inventaris uit 1679 ‘vier geborduirde
pourtretten clein en groodt’ genoemd en waren er in
de opkamer van de weduwe van dr. Erpecum in 1680
‘2 geborduirde schilderieties met vergulden lijsten’ te
vinden.491 Ook knipselwerkjes werden als wanddecoratie toegepast. In de ‘boven camer’ van het huis van
een wantscheerder in de Steentiltraat hing in 1654 bijvoorbeeld een ‘gesneden pampyren beltwerck, met een
ebben lijste’ en in de ‘jufferen slaepcamer’ in het huis
van ‘jonker van Sissinck’ bevonden zich in 1689 ‘3
stucken van papier gesneden met een swarte lijste’.492
Zoals de bovenstaande vermelding van ‘geborduirde schilderieties’ laat zien, bleef de term ‘schil1650-1700
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derij’ in de tweede helft van de zeventiende eeuw op
allerlei vormen van wandversiering van toepassing.
Robert Birza’s weduwe bezat in 1655 bijvoorbeeld
twee ‘schilderijtjes’ van gips, in een boedelstaat uit
1666 worden ‘schilderijen van albast’ genoemd en
uit 1679 dateert een wel zeer curieuze vermelding
van een ‘alabastert schilderstuck’.493 Ter bescherming werden prenten of tekeningen en schilderijtjes
op papier soms achter glas ingelijst. De weduwe van
kastelein Remmers bezat bijvoorbeeld een ‘roosen
stuckien waer voor een glas’ en een ‘porduirt stuckien waer voor een glas’.494 Om dezelfde reden werd
er voor schilderijen soms een gordijntje gehangen of
een opslaand deurtje aan de lijst bevestigd. Zo is er in
een inventaris uit 1672 sprake van ‘1 schilderije met
een gordijntie’, wordt in een boedel uit 1667 ‘een
schilderije met een venster’ genoemd en ﬁgureert in
een in 1689 opgemaakte inventaris ‘’t pourtret van
de moeder Maria waar voor twie deurtjes’.495 Schilderijgordijntjes worden in een enkel geval als los element in een inventaris opgevoerd. In een kast in de
bovengang van het huis van Jan Alberts Eek lagen
in 1679 vier ‘gordijnties om voor de schilderijen te
hangen.’496
Schilderijen, tekeningen en prenten waren niet
altijd rechthoekig van vorm. Achtkantige, ronde en
ovale schilderijen en prenten worden in Groninger
boedelstaten eveneens vermeld. Zo is er in een inventaris uit 1675 sprake van ‘4 acht cantige schilderien’
en behoorden in 1674 ‘2 ovael stuckies’ tot het bezit
van Beren Seuvenstern.497 Wilhelmus Tettema bezat
in 1680 ondermeer ‘een schilderije ovaels wijze’ en
‘een rondt schilderietien’ en tot de goederen van de
weduwe van Hendrik Berents Emmelkamp behoorden een jaar later ‘6 achtcantige schilderien’.498 In de
bovenzaal van Wicher Wichers hingen in 1686 ‘2
stucken in ronde ebben lijsten’.499
Een speciale categorie van de zeventiende-eeuwse
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interieurdecoratie wordt gevormd door de soms levensgrote, geschilderde en uitgezaagde ﬁguren die
tegenwoordig bekend staan als haardpoppen. Deze
werden op speciaal op maat gezaagde planken geschilderd en daarna van een steun voorzien, zodat ze
vrij in de ruimte konden staan. In het huis van waagmeester Johannes Brongers, die de bovenverdieping
van de waag op de Brede Markt bewoonde, waren in
1701 verschillende van deze geschilderde ‘poppen’ te
vinden.500 Zo stond er in de waag zelf een geschilderde houten ‘juffer’ en was er in het woonhuis van de
waagmeester een geschilderde houten ‘vis opmaeckster’ te vinden. De in een boedel in 1700 genoemde
‘twe gescilderde papegajen’ waren misschien vergelijkbaar met deze beschilderde ﬁguren.501
Situering van wanddecoratie
In het voorhuis hingen, net als vóór 1650, in de
tweede helft van de zeventiende eeuw nog relatief
veel schilderijen. In het algemeen zijn ook de representatieve ontvangstvertrekken zoals de zaal goed herkenbaar aan de daar aanwezige schilderijen. Familieportretten en schilderijen met heraldische motieven
werden in ieder geval altijd in een ruimte geplaatst
die tot het formele circuit behoorde. In intiemere
zit- en slaapkamers kwamen vaker geborduurde en
geknipte stukjes voor.
Vanaf in ieder geval de late jaren zeventig hing
men soms losse schilderijen boven de deuren, zoals een
vermelding in een inventaris van 14 december 1680
bewijst. 502 Daar is sprake van ‘2 schilderijen hangende
boven de beijde doeren’. Ook op de schoorsteenboezem deed een schilderij het goed, getuige de vele vermeldingen van schilderijen ‘voor de schoorsteen’ en
het steeds vaker voorkomen van schoorsteenstukken.
In het laatste geval maakte het schilderij onderdeel uit
van de houten schoorsteenbetimmering.
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Schilderijen werden waarschijnlijk dikwijls vlak
tegen en boven elkaar opgehangen, gezien de hoeveelheden die in inventarissen soms per vertrek werden genoemd.503 Soms blijkt dat men de schilderijen
boven elkaar hing. In een boedel uit 1687 is bijvoorbeeld sprake van ‘2 boven schilderieties’ en ‘2 dito
schilderijen daer onder’.504 In een boedel uit 1686 is
sprake van een ‘een schilderijgien hangende booven
de grote spiegel’, die te vinden was in de voorzaal van
het huis van Wicher Wichers.505 In het ‘beneden sael’
van het huis van gedeputeerde Roebers hingen in
1651 ‘seven, om hoog hangende schilderien’.506 Deze
schilderijen hingen misschien hoog aan de muur,
vlak onder de zoldering. Het is niet waarschijnlijk
dat hier om een plafonddecoratie ging. Dit was wel
het geval met ‘het schilderie tegen de solder’ dat in
1699 als deel van de roerende boedel van de borg
Nittersum werd genoemd.507
Een overzicht van de onderwerpen op schilderijen, tekeningen en prenten in Groninger huizen
In veel deftige Groninger huizen hingen familieportretten aan de muren. Van één huis is bijvoorbeeld
bekend dat in 1664 het hele gezin in portretten in
het voorhuis te bewonderen was.508 Ook in het voorhuis van doctor Nijkerck waren de leden van zijn
gezin te zien op ‘een schilderije waar in Nijkerck met
sijn familie is inbegrepen’.509 Commies-provinciaal
Veldtman noemde uit het bezit van zijn overleden
echtgenote Johanna Maria Meijer ‘ses oude portretten’ waarop haar voorouders waren afgebeeld en
nam daarnaast eveneens de portretten van hemzelf,
zijn vrouw en zijn vader in de opsomming op.510 Familieportretten konden overal in huis hangen. De
familieportretten van Regina Clant hingen in 1666
bijvoorbeeld ‘in ’t groote saell’, de familieportretten
van de weduwe van Henric Ludolph Gockinga in de

voorkamer en de vijf schilderijen van de vader van
Simon Gerrijts en zijn vijf kinderen waren in 1666
in de ‘boven camer’ van zijn huis te vinden.511 Jan
Boelens Mullinck had in 1676 een portret van zijn
vrouw een plaats gegeven in de gang van zijn huis.512
Afbeeldingen van illustere personen bleven vanzelfsprekend een vaste plaats innemen in het Groninger interieur. Gedeputeerde Roebers bezat een
portret van de bekende Groninger humanist Rudolf
Agricola, dat hij in zijn het voorhuis had hangen.513
Voor het overige trof men vooral vorstenportretten
in Groninger huizen aan. De weduwe van ritmeester Adrian van der Merwe bezat in 1686 een portret
van de koning van Frankrijk, Lodewijk XIV.514 In de
boedel van Doede Star was in 1690 een ‘stuk goud’
in een zilveren doosje te vinden dat het portret van de
Zweedse koning Gustaaf Adolf droeg.515 Zilversmid
Coenraad Heideman had een portret van de koning
van Zweden in de ‘beste’ kamer van zijn huis hangen.516 Wat de hertog van Alva in de voorkamer van
zijn huis deed, blijft gissen; deze zestiende-eeuwse
Spaanse veldheer had in Nederland en zeker ook in
Groningen een slechte reputatie. Veel beter verklaarbaar zijn de schilderijen of prenten met portretten
van de stadhouders en andere leden van de families
Oranje-Nassau en Nassau-Dietz. Een portret van
prins Maurits was in 1664 bijvoorbeeld te vinden in
de ‘beneden zael’ van een huis in de stad Groningen.517 De weduwe van kastelein Remmers was ongetwijfeld prinsgezind, want ze had zowel in de voorkamer als het voorhuis van haar woning een prentje
van de ‘prins van Nassau’ in een vergulde lijst opgehangen.518 Het schilderij van ‘Prins Willem de jonge’
dat in 1666 in het voorhuis van Jan Peter Oostelingh
te vinden was, kan niet anders dan een portret van de
latere stadhouder Willem III zijn geweest.519 De weduwe van Henric Ludolph Gockinga bezat in 1680
‘twie plaeties van de prince en princesse van Orange
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met vergulden lijsties’, portretten van Willem III en
zijn vrouw Mary Stuart.520 Dezelfde prins van Oranje
hing in 1682 – zonder zijn vrouw – in het huis van
vaandrig Alexander Engelbrecht.521 Willem III werd
in 1688 koning van Engeland en Valerius Elema bezat vier op rolletjes bevestigde kaarten met daarop
een afbeelding van de overtocht van Willem III naar
Engeland in 1688.522 Toen het bezit van commiesprovinciaal Veldtman in 1692 werd geïnventariseerd,
werden de portretjes van Willem III en zijn echtgenote aangeduid als afbeeldingen van de koning en
koningin van Engeland.523 Johannes Dronrijp had
eveneens ‘conterfeiten’ van de Nederlandse koningstadhouder en zijn koningin in zijn voorhuis hangen.524 Ongewoner was de combinatie die in 1695
in het huis van Petrus Eyssonius te vinden was: een
portret van de in 1672 vermoorde raadspensionaris
Johan de Witt gebroederlijk naast dat van ‘Furst Willem’, Willem Frederik, vorst van Nassau-Dietz.525
Een bijzondere categorie waren de prenten met
daarop afbeeldingen van een vorstelijke begrafenis,
zoals ‘een schilderije van graeff Maurits begrafenisse’,
dat in 1660 in het huis van Willem Cornelis Buir
buiten de Ebbingepoort hing en de ‘begrafenisse van
sijn hoocheidt’, een prent die in 1665 te vinden was
in de ‘boven voor camer’ van Hendrick Edens in de
Stoeldraaierstraat.526
In de Groninger inventarissen worden landschappen in de tweede helft van de zeventiende eeuw vaker
genoemd dan vóór 1650. In de woning van Coenraad
Heideman hingen in 1655 twee landschappen en de
hoge ambtenaar Uchtmans had in totaal zes landschappen in zijn bezit.527 Commies-provinciaal Veldtman had twee ‘lantstucken’, nog een landschapje met
herderinnetjes en een winter- en zomerlandschap.528
Doctor Bolhuys had in 1688 in zijn huis aan de
Zwanestraat één groot landschap hangen.529 Van een
enkel schilderij is bekend dat het een bestaand land1650- 1 7 0 0

schap verbeeldde. In het huis van Jacoba Coenders,
weduwe van Abel Lewe, hing in 1682 in de voorzaal
een landschap waarop ‘de borgh de Braacke genaamt’
was afgebeeld, wellicht om in het stadshuis de herinnering aan de Ommelander borg levend te houden.530
Ook zeegezichten lijken populair te zijn geweest. De
boedelstaat van Simon Gerrijts laat dat zien: er was in
Gerrijts’ huis niet alleen een schilderij van een ‘wilde
zee’ te vinden, maar ook drie wat kalmer aandoende
schilderijen met voorstellingen van schepen.531 Op
één van deze schilderijen was ook ‘admiraal Tromp’
afgebeeld. De heer Wiarda had aan de muren van
zijn voorhuis in 1651 drie landschappen hangen en
bezat daarnaast nog een groot landschap en vier ‘zee
stucken’, waarvan drie een ebben lijst bezaten en één
een vergulde.532 Ook Petrus Luidens bezat in 1661
zeestukken, drie in totaal, en advocaat Meijknecht
was de ongetwijfeld trotse eigenaar van ‘2 groote zee
stucken’.533 Een zeestuk zou een niet-onverwacht element in de boedel van een scheepstimmerman zijn,
maar scheepstimmerman Harmen Reijners bezat in
1666 juist een gewoon landschap.534
Stadsgezichten treffen we eveneens in enkele
Groninger boedels aan, zoals in die van Timen Jacobs, waar rond 1652 in de zaal een schilderij van
Amsterdam hing.535 In de kleine kamer van zijn woning hing bovendien een gezicht op Londen.
Populair was wandversiering met bijbelse onderwerpen. Afbeeldingen van de vier evangelisten Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes bleven gewild.
De door de in Groningen werkzame schilder Jan
Jansz. de Stomme rond 1655 geschilderde evangelisten, waarvan er zich twee in de collectie van het
Groninger Museum bevinden, zullen ooit de wanden van een Groninger woonhuis hebben gesierd.536
Contemporaine vermeldingen van afbeeldingen van
de evengelisten vinden we in de in 1653 opgemaakte
inventaris van goederen van Claes Luitiens, in de in
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1655 opgetekende boedel van de weduwe van Robert Birza en in de inventaris van doctor Nijkerk uit
1667.537 Ook Petrus Luidens bezat volgens een inventaris van zijn goederen uit 1661 vier schilderijtjes
met daarop telkens één van de evangelisten.538 Of de
vier evangelisten in de slaapkamer van burgemeester
Johan Verrucius op één schilderij stonden of dat het
om vier verschillende schilderijen ging, is niet duidelijk.539 Opvallend is dat de weduwe van Bartelt
Hindrix en Coenraad Heideman elk slechts twee van
de vier evangelisten in huis hadden.540
Verhalender waren schilderijen met uitbeeldingen van oudtestamentische gebeurtenissen, zoals het
schilderij met een afbeelding van het Oordeel van Salomo, dat in 1663 op de ‘bovenkamer’ van een Groninger huis hing.541 Met name de geschiedenis van
de aartsvaders bood populaire thematiek. In het huis
van gedeputeerde Roebers hing in 1651 in het voorhuis onder andere een schilderij van Jacob en Ezau.542
In een ander huis hingen in 1664 schilderijen met
bijbelse scènes op de bovenverdieping; hier waren
een groot landschap te vinden met daarin de ﬁguren
van Abraham en Hagar en een ‘groot stuck ‘met een
voorstelling van de vondst van Mozes in het biezen
mandje door de dochter van de farao.543 Lakenkoper
Reint van Hanckema had in 1672 in zijn middenkamer ook een groot schilderij met een afbeelding
van Mozes hangen.544 De weduwe van ontvanger
Cornelis Ebbekingh bezat in 1679 een schilderij van
Jozef.545 Het hing in de voorzaal van haar huis. Commies-provinciaal Ficko Veldtman bezat in 1692 een
schilderij met een portret van Abraham.546 Claes Eissens had een schilderij van ‘Jonas in de walvisch’ en
een messing plaatje met daarop Adam en Eva gegraveerd.547
Nieuwtestamentische voorstellingen kwamen
beduidend minder vaak voor. De echtgenote van
Gerhardus Boelens à Feddema bezat in 1687 een

schilderij van de Kruisiging, dat in het voorzaal van
haar huis hing.548 De heer Wiarda had in 1652 een
voorstelling van de Geboorte van Jezus.549 Onder
de bezittingen van commies-provinciaal Veldman
wordt in 1692 een schilderij met daarop de Emmaüsgangers vermeld.550
Van katholieke devotie getuigde het ‘Maria
stuckijen’ uit het bezit van Regina Clant omstreeks
1666.551 Het schilderij met de voorstelling van een
‘kerkmis door een pater’ uit het bezit van Bonaventura Constance zal evenmin de goedkeuring van de
calvinistische scherpslijpers hebben kunnen wegdragen.552 Dat gold waarschijnlijk in mindere mate voor
het schilderij van de heilige Sebastiaan in het bezit
van Nicolas Buitinck, die tevens een ‘passiestukje’
met deurtjes bezat, kennelijk een drieluik.553
Stillevens en afbeeldingen van dieren kwamen
ook voor. In de bescheiden collectie van solliciteur
Hubbelingh, die in 1685 overleed, bevonden zich
bijvoorbeeld twee ‘langwerpige’ schilderijen met vogels en twee ‘banketjes’.554 Van de veel omvangrijker schilderijenverzameling van de hoge ambtenaar
Uchtmans, in 1687 opgevoerd in de inventaris van
zijn goederen, maakten onder andere vijf fruitstukjes,
twee bloemstillevens, een banketstukje, twee afbeeldingen van vogels en een ‘visstukje’ deel uit.555 De
meest opvallende categorie stillevens betrof de grote
keukenstukken, die in enkele Groninger inventarissen worden opgevoerd. In het voorhuis van Harmtien Hendricks hing in 1653 zo’n schilderij van een
‘keuken’, wellicht vergelijkbaar met het grote schilderij dat in de eetzaal van het Sint-Geertruidsgasthuis in de Peperstraat in Groningen hangt.556 Van
een dergelijk keukenstuk dat in 1664 in een ander
stadshuis hing, meldt de inventaris dat het groot is
en dat er een pauw op stond afgebeeld.557 Van een
schilderij dat op de ‘boven caemer’ van het huis van
doctor Nijkerck hangt, wordt in 1667 gezegd dat het
1650-1700
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een ‘schilderije’ van dé keucken was, wellicht de keuken bij doctor Nijkerck thuis? 558 Hoe het ‘banquet
stuck’ in de ‘beneden zael’ van een stadshuis in 1664
eruit zag, komen we niet te weten.559 In de boedelinventaris van Regina Clant uit 1666 worden in elk
geval een banketstuk en een achtkantig schilderijtje
van een krab vermeld.560 Drie schilderijen uit het bezit van een weduwe in 1683 zijn eveneens onder de
categorie keukenstukken te vatten.561 Twee worden
gewoonweg ‘keucken stuckies’ genoemd en een ander wordt beschreven als ‘fruit stuck’.
Van de categorie ‘diversen’ kunnen nog enkele
groepen worden genoemd. De eerste betreft afbeeldingen van de vijf zintuigen, waarvan Arentien Coiters in 1655 vijf schilderijtjes of prentjes bezat, net
als Detert Witters uit Hoogezand en advocaat Hans
Celos in 1663.562 Zinnelijk, maar dan op een andere
manier, kan ook het grote schilderij van een ‘nacent
vrouws persoon’ zijn geweest, dat in 1664 in het ‘bovensael’ van een ander huis in de stad Groningen te
vinden was.563 Het doet vermoedens rijzen over de
aard van het schilderij met daarop een herder en een
herderin, dat in dezelfde ruimte hing. Ook de respectabele Wicher Wichers, die later onder andere raadsheer en burgemeester zou zijn en afgevaardigde naar
de Raad van State en de admiraliteit van Amsterdam,
had twee schilderijen ‘sijnde naackende beelden’ in
1686 in zijn voorzaal hangen.564 Onschuldiger waren
de vier schilderijen met personiﬁcaties van de vier
werelddelen, in 1681 opgevoerd in de inventaris van
goederen van Alexander Engelbrecht. Deze schilderijen waren mogelijk vergelijkbaar met de ‘4 verdielingen van de wereldt’ uit het bezit van solliciteur
(advocaat) Meinardi, opgetekend in een inventaris
uit 1682.565
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Kaarten
Naast ﬁguratieve voorstellingen was ook cartograﬁsch materiaal als wandversiering geschikt. Er lijkt
hierin niet van een bepaalde voorkeur voor een speciﬁek land of voor een speciﬁeke stad sprake te zijn geweest. De vermeldingen in de inventarissen variëren
van kaarten van de ‘Veenen bij Winschoten’ tot een
‘pascaerte’ van de Middellandse zee, en van een kaart
van de Republiek van de Verenigde Nederlanden tot
kaarten die de gehele toen bekende wereld uitbeeldden. 566 Kistenmaker Hendrick Edens moet een echte
liefhebber van cartograﬁsch materiaal zijn geweest.
Hij had in 1665 maar liefst 27 kaarten en kaartjes
in de ‘achter boven camer’ van zijn woning aan de
Stoeldraaierstraat hangen, waaronder plattegronden
van Londen en Antwerpen.567 De enkele kaarten van
de stad Groningen die in de inventarissen worden
genoemd, hingen dikwijls in de deftigste kamer van
het huis. Gedeputeerde Roebers had in 1651 bijvoorbeeld de plattegrond van de stad Groningen in het
voorhuis hangen, terwijl de kaart van Vlaanderen in
de gang hing.568 Willem Lubberts had het ‘zalett’ van
zijn huis aan het Zuiderdiep als plaats voor een kaart
van Groningen uitgekozen, waar deze volgens een
inventaris uit 1659 hing.569 Coenraad Heideman had
de plattegrond van Groningen overigens gewoon in
de keuken hangen en voor professor Johannes Borgesius was in het ‘kleine kamertien’ dat de hoogleraar
wiskunde in zijn huis in de Oude Boteringestraat als
werkvertrek diende, de geschiktste plaats voor een
kaart van Groningen, die de ruimte moest delen met
een plattegrond van Hamburg.570 In een huis in de
Nieuwe Kijk in’t Jatstraat was in 1684 in het voorhuis een kaart van Amsterdam te zien.571
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Curiosa

Er waren in de Groninger huizen in de tweede helft
van de zeventiende eeuw veel snuisterijen te vinden.
Opvallend zijn de vele vermeldingen van vergulde
bollen of ‘knoopen’ die in met name in inventarissen
uit het derde kwart van de zeventiende eeuw worden
genoemd en vaak op kasten en schoorstenen stonden.572 Ook marmeren ‘clooten’ of bollen worden
verschilllende malen in de Groninger inventarissen
genoemd.573 Aardig is eveneens de vermelding van
‘een schip hangende aan de beune’, dus opgehangen
aan zoldering.574 De ‘2 canounen met affuiten’ die
in een huis stonden, waren ongetwijfeld sierkanonnetjes waarmee eventueel een saluutschot gelost kon
worden.575 De laatste adellijke bewoner van de borg
Allersma bij Ezinge gebruikte in de tweede helft van
de negentiende eeuw zijn kleine kanonnetjes nog om
logeergasten mee te wekken of om vrienden en kennissen te begroeten die op een boot langs zijn speelhuisje aan het Reitdiep voeren.576
Natuurlijke rariteiten komen we in de Groninger
boedels niet veel tegen. Het stuk koraal in het bezit
van de weduwe van professor Muntingh is een uitzondering.577 Wetenschappelijke instrumenten worden evenmin vaak genoemd. Een paar keer komen
wel globes voor, zoals in 1666 in het huis van dr.
Martini.578 In de voorkamer van het huis van architect Abraham de Cock stonden in 1674 twee ‘globussen’ op klassieke wijze op de kast.579
Objecten van porselein en faïence of majolica, de
laatste categorieën in de inventarissen ‘grof ’ of ‘onﬁne’ porselein genoemd, waren ongetwijfeld de meest
populaire vorm van decoratie in het Groninger interieur in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Dat
welgestelde Groningers belangstelling hadden voor
porselein en faïence blijkt uit het bezoek dat Gerhard
Horenken, heer van Dijksterhuis in 1683 bracht – na

een lange reis door het Zuiden van Europa te hebben voltooid – aan de ‘porceleijn-makerije’ van Wilhelmus Clefjes (Clefﬁus) in Delft.580 Clefﬁus was van
1679 tot zijn dood in 1687 eigenaar van fabriek ‘De
Witte Ster’, ook wel ‘De Star’ of ‘Starre’genoemd.581
Objecten van porselein en aardewerk waren
ondermeer te vinden op de lijsten van kasten- of
bedstedewanden, op lijsten van schouwen en schoorsteenbetimmeringen en in een (’s zomers niet gebruikte) stookplaats. Ook op kasten werden vaak
objecten van aardewerk en porselein opgesteld, zoals
blijkt uit de vele vermeldingen van een ‘kaste met de
potten’. Van echte kaststellen waarvan de onderdelen
op elkaar waren afgestemd, was in deze periode nog
geen sprake. Het ging altijd om een oneven aantal
objecten op de kast, meestal drie of vijf, wat een symmetrische opstelling ongetwijfeld vergemakkelijkte.
In een inventaris uit 1666 bijvoorbeeld wordt een
symmetrische opstelling gesuggereerd met de vermelding van ‘vier cuimen op de kast en een podt int
midde’.582 Niet alleen kasten, schoorsteenpartijen en
beschotwanden werden met objecten van porselein
en aardewerk versierd. In een inventaris uit 1675, van
de weduwe van de welgestelde Haije Broeils, is sprake
van de plaatsing van ‘een pott met 2 vlesschjes’ boven
een deurpartij.583
Men wist wát men in huis had. Dat wordt bewezen door het onderscheid dat er in inventarissen tussen verschillende typen objecten wordt gemaakt – de
‘clapmuts’ wordt bijvoorbeeld regelmatig vermeld –
en ook objecten van ‘ﬁjn’ en ‘onﬁjn’ porselein werden
van elkaar onderscheiden. Ergens in de tweede helft
van de zeventiende eeuw moet het begrip ‘Delftz’ in
Groningen de benaming ‘onﬁjn porselein’ zijn gaan
vervangen. Wanneer dat was, is niet goed na te gaan;
in een Weeskamerinventaris uit 1692 worden in ieder geval drie ‘Delfze steenen potten op de kaste’ en
vier ‘Delfze stienen schotels genoemd’.584 Dat de later
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en ook elders in Nederland gebruikelijke benaming
‘Delfts porcelein’ in dit genoemde geval niet gehanteerd werd, laat zich mogelijk verklaren door het feit
dat de opsteller van deze inventaris, Ficko Veltman,
een tichelwerk bezat en zich dus goed bewust was van
het verschil tussen ‘écht’ porselein en Delfts aardewerk. Dat Delfts ‘porselein’ in het algemeen als minder dan het ‘Indisch porselein’ werd beschouwd, illustreert een ironisch lofdicht op een promotie aan de
Groninger Academie uit 1703. In dit gedicht wordt
Themis, dochter van oergodin Gaia, opgevoerd als zij
het woord richt tot Plato’s leerlingen:
‘O muffe Atheense knapen! (…)
Blijft dan van Grunôs letterplein,
Ik dar by myn pantoffels zweeren,
Dat gij soo veel syt bij die Heeren
[Groninger studenten],
Als Delfs by Indisch porselein.’585
Decoratieve sculptuur
Beeldjes van paarden en herten waren in de tweede
helft van de zeventiende eeuw zeer populair. Roelof
Cransen bijvoorbeeld had in 1653 drie stenen beeldjes paarden in zijn keuken staan.586 Op de kast van
Claes Luitiens, die in 1653 in de Herestraat woonde,
stond een paard op de kast in het voorhuis, geﬂankeerd door twee herten.587 Claesen had in hetzelfde
jaar in zijn voorhuis eveneens beeldjes van paarden en
herten staan.588 De twee herten en het paard van Dietert Hendriks waren in 1655 in het kelderkamertje van
zijn huis te vinden.589 In een ander huis stond in 1679
een messing paardje in de ‘caemer’.590 Twee paardjes
van messing telde de inboedel van mevrouw Herema
in hetzelfde jaar.591 Beeldjes van andere dieren kwamen ook voor. Roelof Jansen had in 1654 op de kaste
in zijn ‘boven camer’ een ‘gypsen hondt’ staan.592 Boer
Frerick Engelberts, die op de Hoornsedijk woonde,
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had in 1659 een ‘krijten’ paardje en een beeldje van
een leeuw op de lijst van zijn schoorsteen staan.593
Claes Eissens had volgens een inventaris uit 1675
in het ‘boven zaall’ van zijn huis een stenen beeld van
Bacchus opgesteld.594 Hij was daarmee niet de enige
Groninger die een beeld van een klassiek ﬁguur bezat. In het voorhuis van de woning van jonker Coppen Albert Jarges stonden in 1681 bijvoorbeeld twee
beeldjes van Cupido.595 Deugdzamer was het beeld
van Vrouwe Justitia dat in 1690 tot de inventaris van
advocaat Meijknecht behoorde.596 Een groot beeld
was ook geschikt als haardvulling in de zomer en
een fraai alternatief voor de traditionele doofpot. Zo
stond in 1684 in het ‘voorsael’ van de weduwe van
burgemeester Eissinge een ‘wit beelt’ ‘voor de schoorstien’.597 Opmerkelijk was ook de ‘poppe’ in het bezit
van een weduwe in de Herestraat in 1683: de pop
was kennelijk zo bijzonder dat deze ‘in een glaesen
kastien’ was geplaatst.598
Objecten van albast bleven in de tweede helft van
de zeventiende eeuw een populaire vorm van decoratie in deftige Groninger huizen. Ze worden genoemd
in de vorm van vrijstaande beeldjes, maar kwamen
ook voor als plaquette in een vierkante, rechthoekige,
ovale of zelfs achtkante vorm, getuige de vermelding
van drie ‘achtkante stukjes’ van albast .599 Soms ging
het om een ensemble. De vijf losse albasten beeldjes die in 1695 deel uitmaakten van het bezit van de
echtgenote van Valerius Elema bijvoorbeeld stelden
de vijf zintuigen voor.600 De onderdelen van een albasten ‘banketje’ en een dito kannetje, die voorkomen in de inventaris van goederen van Ernst Ovingh
uit 1671, hoorden vermoedelijk eveneens bij elkaar
en stonden samen opgesteld in een glazenkast in de
‘boven voorkamer’ van Ovinghs huis.601
Zilveren en vergulde beeldjes en plaquettes treffen we eveneens in Groninger huizen aan. In het
huis van gedeputeerde Roebers waren in 1651 in het
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‘beneden sael’ bijvoorbeeld vier vergulde beeldjes of
plaquettes te vinden.602 Ook in de opsomming van
‘silverwerck’ uit het bezit van secretaris Ringhels worden, 31 jaar later, vijf zilveren plaquettes met lijstjes
eromheen genoemd.603 De weduwe van ontvanger
Ebbekingh bezat in 1679 een ‘silveren beelt’ met een
fraai contrasterend zwart lijstje eromheen.604 In zilver of goud uitgevoerde vrijstaande beeldjes kwamen
minder voor, maar wantscheerder Roelof Jansen had
in 1654 in zijn winkel een vergulde hertekop hangen.605 In het huis van burgemeester Claas Eissens
waren in 1668 in de groene kamer bovendien drie,
kennelijk losstaande en vergulde pilaartjes te vinden
en in het bovenzaal van de katholieke Bonaventura
Constance bevonden zich in 1674 twee vergulde
engeltjes.606 Bijzonder is verder de vermelding van
een zilveren ‘Waterlands bourinnegien’ in de boedel
van Catharina Froon in 1695.607
Veel eenvoudiger waren de beeldjes en plaquettes
van gips of aardewerk, die eveneens in vrij grote hoeveelheden in Groningen voorkwamen. Roebers bezat
in 1651 bijvoorbeeld twee leeuwen van wit gips, net
als Anna Harckema, die ze in 1655 op de schoorsteenmantel had staan.608 Ook de term ‘krijten’ had
waarschijnlijk betrekking op objecten van gips. Zo
bezat de weduwe van Derk Jacobs in 1654 ‘twee krijte belties’.609 Dokter Nijkerk bezat in totaal zes ‘krijten tronien’, waarschijnlijk kopjes, volgens de inventaris van zijn goederen uit 1667.610 Gipsen of houten
beelden konden ook beschilderd zijn. Zo stond op
het ‘cantoor’ van de weduwe van Jan van Eckfels in
de Visserstraat in 1652 een ‘bunte peert’.611 Aardig
is verder de vermelding van twee gipsen ‘schilderieties’ in een inventaris uit 1655.612 Hoe kwetsbaar
gips was, blijkt uit vermeldingen in 1680 van ‘twee
stucken harten’ en van een beeld van een paard met
één been.613 Deze kwetsbaarheid zal er ook wel de

oorzaak van zijn dat er geen voorbeelden van gipsen
kleinsculptuur bewaard bleven.
In de jaren tachtig van de zeventiende eeuw komen in de Groninger inventarissen enkele objecten
voor die ‘gepleisterd’ heten te zijn, waaronder zes
beeldjes in het huis van professor Muntingh.614 In
het huis van de Groninger burgemeester Johan Verrucius waren in 1684 in ieder geval ‘gepleisterde’
schilderijlijsten, tafelvoeten, guéridons en zelfs koelbakken te vinden.615 Ook de twaalf portretmedaillons
van Romeinse keizers, die in 1690 in de slaapkamer
van professor Muntingh hingen, waren volgens de
beschrijving van pleister.616
Devotionalia in katholieke boedels
De aandacht voor sculptuur in enkele katholieke
boedels is opvallend. Vanzelfsprekend had veel van
deze sculptuur een religieus thema. Jannes Abelius had in 1680 bijvoorbeeld drie ‘beelden aen ’t
cruijs’, een beeld dat met bloemen was versierd en
een groot beeld ‘staande onder een verhemelte verciert met bloemen op een altaer, beklet met tapiet’.617
Ook Aeltien Hendriks bezat in 1680 ‘een beelt aen
’t cruijs’.618 In hetzelfde jaar wordt een vergelijkbaar
beeld in de boedel van de weduwe van Albert Lunsingh genoemd.619 Cruciﬁxen zijn eveneens in drie
boedels uit 1666 te vinden én in de boedel van juffer Tette Alberda in hetzelfde jaar.620 Niet alle sculptuur die in huizen van katholieken was te vinden,
had een religieus karakter. De al genoemde Albert
Lunsingh bezat naast een kruisbeeld bijvoorbeeld
nog twee niet omschreven kleinere beeldjes en een
messing leeuwtje.621 Anna Canters bezat naast haar
twee cruciﬁxen in 1657 nog twee rode beeldjes van
leeuwen, twee vergulde bloempotjes en twee ‘stuckjes’ van ‘albast’.622
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‘de tafel is geweest van het eene eynde van de zaal an de vensters
en dan een tafel voor de vensters langs’ *

Spoorloos verdwenen: de Groene Kamer uit het huis Martinikerkhof 10 in Groningen (afb. 88)
In het archief van de Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie bevindt zich een concept-jaarverslag voor het jaar 1915 van de – toen nog
– Provinciale Groningsche Archeologische Commissie.1
In dit verslag wordt melding gemaakt van pogingen die
de commissie in het werk stelde om de betimmering van
de ‘achtersuite, links van de gang’ in het huis Martinikerkhof 10 in Groningen (afb. 88, 115, 145) een plaats
te laten vinden in de nieuwbouw van het Provinciehuis,
dat op dat moment schuin tegenover het huis verrees.
De weduwe van jhr. mr. J.A. Feith, die het huis meer
dan 25 jaar met zijn gezin had bewoond, had namelijk haar huis aan de gemeente Groningen verkocht en
zocht voor de betimmering van de Groene Kamer een
nieuwe bestemming.
De Groene Kamer was een van de meest opvallende
interieurs in de stad Groningen. Gemaakt in opdracht
van Hendrik Trip en zijn echtgenote Anna Quevellerius
in en na 1729, was de betimmering door het overvloedige gebruik van snijwerk en de stilistische afstemming
van wanden en plafond een van de mooiste en weelderigste voorbeelden van interieurkunst uit de eerste helft
van de achttiende eeuw in Groningen; de vermoedelijk
negentiende-eeuwse kleurrijke afwerking in verschillen*

de tinten groen en verguldsel droeg in niet geringe mate
aan het effect bij. Niet voor niets nam Sluyterman in
1908 een afbeelding van een deel van de betimmering,
de wand met schoorsteen en buffetkasten, op in Oude
Binnenhuizen in Nederland.2 Sluyterman maakt speciaal
melding van de ‘vernuftige wijze’ waarop de deuren van
de beide grote buffetkasten door middel van middenscharnieren ‘geheel terzijde kunnen worden geslagen.’
De pogingen in 1915 om de wand voor Groningen
te behouden, liepen op niets uit. De royale maatvoering van de betimmering van de Groene Kamer maakte
plaatsing in het Provinciehuis onmogelijk. En zo kon het
gebeuren dat de Groene Kamer werd uitgebroken en op
11 november 1921 op de veiling van de ﬁrma A. Mak in
Amsterdam, iets na twaalf uur ’s middags de ‘Chambre
Louis Quatorze provenant de l’Hotel de la Douairière
Feith à Groningue’ in verschillende onderdelen onder
de hamer kwam.3 De buffetkasten met de lambriseringen, de schoorsteenmantel en het plafond vormden drie
afzonderlijke kavels. Helaas staan in de veilingcatalogus
die in de collectie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag bewaard bleef, geen
bruikbare aantekeningen over de koper(s) van de kamer,
wat het erg lastig de maakt de betimmeringen te traceren. Tot nu toe is er dan ook nog geen spoor van de
Groene Kamer teruggevonden.

Michiel van Bolhuis over de plaatsing van de tafels in zijn huis ter gelegenheid van een ‘brie’ na aﬂoop van de begrafenis van
een van zijn zonen in 1710.
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88. De zogenoemde Groene kamer in het huis Martinikerkhof 10 in Groningen, ca. 1730-1740, foto Groninger Archieven.
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‘Neeringloose tijden’
In het voorjaar van 1750 werd Cornelis Kooystra,
prominent beeldhouwer én boekhouder der gemene
armen van de stad Groningen door de Burgemeester
en Raad van de stad Groningen gesommeeerd om
tekst en uitleg te geven over de grote tekorten waarmee de Groninger armenzorg kampte.4 Kooystra
verscheen ten stadhuize en gaf uitleg. De raadsheren
en burgemeesters bleken na aﬂoop tevreden. Wat
Kooystra precies gezegd heeft, is helaas niet bekend
maar zeker is wel dat het tekort niet aan Kooystra’s
rekenvaardigheid te wijten was; hij was een slimme
rekenaar, die regelmatig als geldschieter optrad en bij
zijn dood zijn kinderen een aardige erfenis naliet. De
oorzaak van de stijging van de kosten voor de armenzorg moet vooral worden gezocht in de zwakke economie van Stad en Lande, die in de eerste helft van
de zeventiende eeuw een explosieve stijging van het
aantal bedeelden in de stad Groningen tot gevolg had
gehad, terwijl de stadsbevolking in de eerste jaren van
de achttiende eeuw maar weinig was gegroeid en van
1723 tot 1739 zelfs in aantal daalde.5
Voor de Ommelanden was de eerste helft van de
achttiende eeuw evenmin een periode van voorspoed.
In 1714 brak er de veepest uit, die nauwelijks over
zijn hoogtepunt heen was toen de Kerstvloed van
1717 plaatsvond, volgens Zijlma ‘de grootste ramp’
uit de ‘nieuwere geschiedenis’ van Stad en Lande.6
Bij deze overstroming kwamen meer dan 2300 Ommelanders om het leven en werden talloze gebouwen zwaar beschadigd. In 1718 schreven Groningse
Doopsgezinden aan geloofsgenoten in Amsterdam
dat in bepaalde dorpen in de Ommelanden zelfs de

bewoners van huizen ‘die door de swaarte en grote
meer gewelt konden tegenstaan’ zich nog steeds niet
altijd veilig voelden en soms alleen de zolder voor bewoning hadden ingericht.7 Daarnaast waren er nog
de strenge winters van 1709, 1729 en 1740, de laatste met vorst tot in april, en de plaag van paalwormen, die het paalwerk waarmee de dijken waren verzwaard, zó hadden aangevreten dat de provincie in
1732 grote sommen vrij moest maken om de schade
te herstellen.8 In de jaren veertig richtte een rupsenen een muizenplaag grote schade aan de gewassen
aan en de veestapel bleef evenmin buiten schot nadat
in 1742 wederom een grote veepestepidemie was uitgebarsten.9
Bij al het natuurgeweld en de sociale onrust die
hiervan het gevolg was, kwam nog een op zijn zachtst
gezegd instabiele politieke situatie. Fricties tussen
de stad Groningen en de Staten van de Ommelanden waren hieraan, zoals altijd, de hoofdschuldigen.
Toen het Groninger stadsbestuur aan het begin van
de achttiende eeuw via stadhouder Johan Willem
Friso greep op de Ommelanden probeerde te krijgen en een deel van de Ommelander regering daarop
weigerde zaken met de prins te doen, bereikten de
verhoudingen tussen de stad en de Ommelanden
een voorlopig dieptepunt.10 De wederwaardigheden
van de heren van de Ommelanden en die van de stad
laten zich tegenwoordig lezen als een grote klucht
bevolkt door kinderlijke karakters en voorzien van
de nodige plotwendingen, maar de gevolgen die de
verziekte verhoudingen op allerlei terreinen hadden,
waaronder niet in de laatste plaatst de provinciale
dijkbewaking, waren groot.
In de jaren 1747 en 1748 kwam de volkswoede
uiteindelijk tot uitbarsting nadat de turfaccijnzen met
een derde waren verhoogd. Het Oranjegezinde deel
van de bevolking van Stad en Lande had zijn hoop
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op de stadhouder gevestigd en zag graag dat Willem
IV door de Staten van Stad en Lande niet langer in
zijn macht werd beknot en de ruimte zou krijgen om
hervormingen door te voeren. Dramatische hoogtepunten in het oproer waren de plundering van het
huis van de anti-stadhouderlijke burgemeester Geertsema en de gedwongen terugkeer naar de stad van
de bejaarde Evert Joost Lewe, heer van Aduard, die
in grote staatsie en met vier paarden voor zijn koets
uiteindelijk in de stad verscheen, maar door het volk
bijna doodgeslagen werd toen hij zich lopend een weg
door de menigte moest banen. Bij burgemeester Johan Geertsema in de Oosterstraat vloog volgens een
ooggetuige-verslag het porselein door de vensters en
bleef er van het interieur van het huis niet meer dan
een puinhoop over.11 De opstand gaf uiteindelijk de
aanzet tot het door stadhouder Willem IV gepubliceerde ‘Reglement Reformatoir’, een nieuwe ‘grondwet’ of reglement ‘om te dienen tot eene fundamenteele en onbreekbare wet, waar naar alle zaken, zoo
van politie als justitie, daarin vervat, voortaan zullen
worden beleid en behandeld’.12
Bouwactiviteiten
De Groninger stadsregering kwam in de eerste helft
van de achttiende eeuw nauwelijks aan bouwen toe.
De eeuw was in ﬁnancieel opzicht voor het stadsbestuur weliswaar goed begonnen – de grote tekorten
die de stad na 1670 in verband met de investeringen
in het veenkoloniale gebied had opgebouwd, waren
door rentmeester Rudolf Emmen in 1699 zo goed
als weggewerkt – maar in 1720 was het noodzakelijk opnieuw een commissie van redres op te richten
om de ﬁnanciën te saneren.13 Vooral het vele geld
dat uitgegeven was aan aankopen van landerijen door
stroman Johan Willem Ripperda om de stedelijke in-
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vloed in de Ommelander en Provinciale regering te
vergroten, had de ﬁnanciële situatie van de stad geen
goed gedaan.
Alleen de interieurs van het stadhuis en het Herenwijnhuis kregen meer dan gebruikelijke aandacht
van burgemeesters en raad. In 1716 liet de stad bijvoorbeeld de muren van de grote benedenzaal van het
Herenwijnhuis met een nieuw behang bespannen,
gevolgd door de raadzaal, waar in 1722 het oude behang door nieuw laken werd vervangen.14 Ook was er
kennelijk voldoende geld voor een nieuw representatief stadsjacht dat in 1725 het oude stadsjacht, op dat
moment nog geen twintig jaar oud, verving.15 Voor
het interieur van dit nieuwe schip, van buiten gedecoreerd met gebeeldhouwde en vergulde dolﬁjnen en
een Neptunus, leverde kistenmaker Egbert Tiddens
in 1725 een stoeltje, een eiken tafel en tien moderne
‘chasse’-ramen, schuiframen.16 Het in de jaren tien
geleverde zilverwerk voor het oude stadsjacht bewees
op het nieuwe jacht eveneens goede diensten.17 Ongetwijfeld kwam het allemaal fraai uit tegen de groen
geschilderde binnenbetimmering en het plafond van
‘hemels blou’ in de roef van het vaartuig.
Provinciale Staten hadden voor dergelijke representatieve frivoliteiten geen geld. Hun ﬁnanciele positie was dan ook precairder dan die van de
stad Groningen. Aan de kortstondige opleving van
de inkomsten uit de provincielanden na 1697 was
in 1715 met de veepest een abrupt einde gekomen,
toen maar liefst tien procent van de provinciale meiers de huur van hun landerijen opzegde en weigerde
de contracten te vernieuwen.18 Uiteindelijk besloot de
provincie tot een forse huurverlaging om de schade te
beperken en zag daardoor de inkomsten uit landhuur
aanmerkelijk dalen. De Kerstvloed van 1717 deed de
provinciale inkomsten evenmin goed: de noodzakelijke dijkverzwaring zou de provincie nadien over een
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reeks van jaren enorm veel geld gaan kosten. In die
jaren werd er door het provinciaal comptoir van de
vaste goederen jaarlijks dan ook steevast meer uitgegeven dan ingeboekt.
De bestekboeken van de provincie weerspiegelen de positie van de provincie in deze jaren: er
zijn hierin niet veel bestekken te vinden die betrekking hebben op grote verbouwingen. Aanpassingen
van verouderde bouwwerken betroffen vaak alleen
het interieur, zoals de drastische vertimmering van
de Senaatskamer van het Academiegebouw in 1722
toont.19 Slechts de verbouwingen van het stadhouderlijk hof, die in de jaren 1727 tot en met 1729 onder
leiding van beeldhouwer Theodorus van der Haven
werden uitgevoerd, waren van enige omvang. Er verrees bijvoorbeeld een compleet nieuwe dienstvleugel.
Ook het interieur van het hof kon wel wat opfrissing
gebruiken. Timmerman Christiaan Allardi nam in
1729 de vervaardiging van nieuwe schoorsteenmantels en betimmeringen voor het gebouw aan en kreeg
daarvoor in hetzelfde jaar het forse bedrag van 1100
caroli gulden uitbetaald door de Ontvanger-generaal
van Stad en Lande.20
Particuliere weelde
De eerste helft van de achttiende eeuw heeft ook een
aangenamere kant gekend: het deftige leven in de
grote stadshuizen en in de borgen en buitenplaatsen
op het platteland. Hier kwam in de eerste helft van
de achttiende eeuw op interieurgebied zeer veel tot
stand. De adel was in eigen huis, de Ommelanden,
inmiddels oppermachtig geworden en beheerste het
openbare leven. Niet alleen de rechtspraak, ook het
waterschapswezen was grotendeels in aristocratische
handen gekomen. Bovendien had de aristocratie veel
invloed door het bezit van het zogenoemde collatie-

recht, dat haar in staat stelde de plaatselijke koster en
dominee te benoemen.21 Veel dorpsjonkers hadden
door het collatorschap bovendien zeggenschap over
de besteding van de kerkmiddelen, waarvan zij de administratie voerden. Tal van Ommelander dorpskerken werden dan ook tot ware ‘slotkapellen’, waarin de
plaatselijke borgbewoners hun aanwezigheid bestendigd zagen in grote familiebanken en met hun wapens
pronkende orgels en preekstoelen.22 De tuinen en parken rondom de Ommelander borgen vormden in de
eerste helft van de achttiende eeuw een steeds belangrijker symbool van adellijke aanwezigheid in het landschap. Restanten van groots opgezetten tuinen met
indrukwekkende zichtlijnen zijn bijvoorbeeld nog te
zien op de oudste kadastrale kaarten uit het begin van
de negentiende eeuw. Tegenwoordig geeft eigenlijk
alleen nog de grotendeels in achttiende-eeuwse vormen gereconstrueerde tuin van de Menkemaborg een
goede indruk van een dergelijke tuin.23
De patricische families uit de stad, die in veel gevallen net als de adel deel uitmaakten van het stedelijke of provinciale regeringscircuit, raakten in de eerste
helft van de achttiende eeuw in het sociale verkeer
steeds meer met de Ommelander adel verbonden.
Een intelligent ﬁnancieel beheer van liquiditeiten zoals verzegelingen, obligaties en renten, gecombineerd
met soms forse traktementen gaf ook deze families de
ﬁnanciële mogelijkheden om op passende, welhaast
adellijke wijze te leven en te wonen. Welgestelde
‘stadjers’ gingen in de achttiende eeuw dan ook driftig door met het aanleggen van buitenplaatsen met
uitgestrekte tuinen en landerijen in de in cultuur gebrachte voormalige veenontginningsgebieden. Pabus
schilderde het landschap bij Sappemeer rond 1740
al als een waar lustoord: met het Winschoterdiep als
‘vloeyend stroom-kristal’, ‘aan wederzij met huizen
en hofsteên rijk geboort’.24 In deze hofsteden kon-
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den rijke particulieren uit de stad zich net zo goed
borgheer voelen als de Ommelander adel in zijn borgen in Fivelingo, Hunsingo en het Westerkwartier.
Ook voor het overige gedroegen de rijke stedelingen
in de stadsjurisdicties zich in de achttiende eeuw
steeds meer als échte adel; ook zij lieten herenbanken
en preekstoelen met hun wapens in de plaatselijke
kerken oprichten, zoals de preekstoel uit 1726 in de
Hervormde kerk van Hoogezand laat zien.
6.2 S T I L I S T I S C H E

ONTWIKKELINGEN IN

A RC H I T E C T U U R E N B I N N E N H U I S

Sobere gevels en weelderig binnenwerk
De invloeden van het late, sobere Hollands classicisme deden zich in de eerste decennia van de achttiende eeuw nog volop in Groningen gelden. Aan de
buitenkant van de huizen kenmerkte zich deze stijl

89. Naar Menke Molaen, schets van
het ontwerp voor de nieuwe kistenmakersproef, 1708, Groninger
Archieven, Oud-archief der gemeente Groningen, Archivalia van de stad
betrekking hebbende op de gilden,
inv. 55.
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door een sobere gevelbehandeling, waarbij versiering
uiterst spaarzaam werd toegepast. Alleen voordeuren
en schoorstenen werden door ornamenteel zandsteenwerk enigszins geaccentueerd. Soms werden de
vlakke gevels ook door spaarvelden – in het metselwerk terugspringende vakken – verlevendigd zoals
het geval was bij het Huis met de Dertien Tempels
in de Groninger Oude Boteringestraat uit 1707 en
een inmiddels afgebroken huis aan de Nieuweweg
uit 1721. Bij de deftigste huizen vormde het rijke
interieur net als elders in Nederland aanwijsbaar is,
vaak een opvallende tegenstelling met de soberheid
van de façade.25 In de Menkemaborg in Uithuizen,
verbouwd aan het begin van de achttiende eeuw, is
dat nog steeds te ervaren. De sobere, strenge buitenkant van de borg contrasteert met de fraai gesneden,
overdadige schoorsteenmantels in het interieur. En
zelfs in de bescheiden Allersmaborg bij Ezinge is nog
iets van dat achttiende-eeuwse contrast bewaard ge-
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90. Schoorsteenbetimmering in de grote zaal van de
Menkemaborg in Uithuizen, ca.1705 toegeschreven aan Jan
de Rijk, foto Groninger Archieven.

bleven. In dit eenvoudige huis verzorgde vermoedelijk Cornelis Kooystra in de vroege jaren veertig van
de achttiende eeuw het snijwerk voor de achterwand
van de hal met daarin een vaste fontein in de vorm
van een vaas (afb. 168).26
Ook in de interieur- en meubelkunst was in de

eerste decennia van de achttiende eeuw de stilistische
invloed van het Hollands classicisme nog groot. Het
door kistenmaker Mencke Molaen getekende pulpitrum dat in 1708 werd vastgesteld als nieuwe Groninger kistenmakerproef, had een front dat – geheel
in de traditie van de in Holland op dat moment al
enigszins ouderwetse ‘rankenkasten’- met platte pilasters met festoenen was versierd (afb. 89).27 Kennelijk werd een dergelijke kast in Groningen nog
eigentijds gevonden. Het werk van de toonaangevende kistenmaker, stadsbouwmeester en architect
Allert Meijer en beeldsnijder Jan de Rijk leunde
eveneens nog zwaar op de voorbeelden van het Hollands classicisme. De Rijk wist het geheel echter te
verlevendigen door gebruik te maken van weelderig
gesneden acanthusblad-ornamenten, die hij waarschijnlijk ontleende aan voorbeeldprenten.28 Het
voor Nederlandse begrippen overdadige karakter dat
zijn werk hierdoor soms heeft, vindt een hoogtepunt
in de schoorsteenmantel in de grote zaal van de Menkemaborg uit circa 1705, die volgens Eigen Huis &
Interieur (septembernummer 1990) ‘elke barokfan
in verbijstering [doet] stilstaan’ (afb. 90).29 De eveneens van weelderig snijwerk voorziene buffetnissen in
het huis van de familie Prott-Tamminga (later Hotel
Willems) in de Herestraat vertoonden dezelfde, zij
het minder plastische mengeling van Hollands classicisme en acanthus-ornamentiek (afb. 125).
Op kleine schaal is in de Groninger interieurs al
in de eerste jaren van de achttiende eeuw een verschuiving te constateren in de richting van een meer
op Franse voorbeelden georiënteerde stijl. Ook van
deze invloed biedt het interieur van de Menkemaborg de beste illustraties. Naast de nog volop klassiek-barokke schoorsteenmantel in de grote zaal
met rankenpilasters en gebogen fronton, maken de
schoorsteenbetimmeringen in de voormalige rode
kelderkamer en de gele kelderkamer, met nog relatief
1700-1750
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hoge, hangende kappen en fraai snijwerk in de vorm
van acanthusbladeren al een lichtere indruk (afb. 8).
Maar het verschil met de schoorsteenbetimmering
in de herenkamer, die uit dezelfde tijd moet dateren
als de andere schoorsteenbetimmeringen in de borg,
springt nog meer in het oog (afb. 152). Hoewel de
decoratie nog ‘ouderwets’ is, wijst de indeling van de
boezem en de toepassing van een lagere stookplaats
op kennis van de schoorsteenontwerpen van Daniel
Marot, de uit Frankrijk afkomstige decorateur-architect, die als ontwerper voor de stadhouder en de elite
van de Republiek werkzaam was en die een enorme
invloed op de vormgeving van het Nederlandse interieur zou krijgen.30 De ontwerper van de schoorsteen
in de linker voorkamer van de Menkemaborg moet
de door Marot in gravurevorm verspreide prenten
van de ‘cheminées à la Hollandoise’ hebben gekend.
Een van de prenten die hierin voorkomt laat namelijk een vrijwel identieke boezemindeling zien.31
Uit de vroege jaren twintig van de achttiende
eeuw dateren de oudste Groninger interieuronderdelen en meubels die geheel los zijn geraakt van het
Hollands classicisme. Uit deze objecten spreekt de
aan de Franse Lodewijk XIV-stijl verwante vormentaal van Marot onomwonden. Het plafond in de
voorkamer van een in 1720 en 1721 grootscheeps
verbouwd huis aan de Nieuweweg in Groningen bijvoorbeeld was bezaaid met ornamenten die aan het
decoratieve repertoire van Marot waren ontleend
(afb. 129, 130).32 Niet alleen de decoratieve details
van het in hout uitgevoerde lijstwerk van het plafond
en de schilderingen in de kooﬂijst en de zijvakken
waren op voorbeelden van Marot geïnspireerd, zelfs
de compositie van de centrale schildering van het plafond, met een voorstelling van Mars en Venus werd
door schilder Jan Abel Wassenbergh overgenomen
van een ornamentprent van Marot.
In het huis Ossenmarkt 6 in Groningen, dat in
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1722 ingrijpend werd verbouwd, is de invloed van
de grote decorateur-ontwerper eveneens goed aanwijsbaar (afb. 112, 122, 146, 147). Zo zeer zelfs,
dat wel eens met de gedachte is gespeeld dat Marot
persoonlijk het huis ontworpen zou hebben.33 Hoewel studie van details en plattegronden niet anders
dan tot de conclusie kan leiden dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Marot daadwerkelijk bij het ontwerp
van het huis betrokken is geweest, zijn motieven uit
zijn werk overal in het huis terug te vinden in houtsnijwerk en schilderingen. De portretbuste van de
Romeinse redenaar Cato als bekroning van de deur
die vanuit de gang naar de tuinzaal leidt, is hiervan
een goed voorbeeld (afb. 112). Ook de schilderingen
op de binnenzijde van de deuren van de buffetkast
in de tuinzaal en op het plafond van een kamer naast
de tuinzaal maken de grote invloed van Marots voorbeelden op de deftige Groninger wooncultuur tastbaar. De medaillons van het plafond in de linkerachterkamer zijn zelfs rechtstreeks ontleend aan prenten
van Marot. Toch is het huis aan de Ossenmarkt
stilistisch minder eenduidig dan op grond van het
bovenstaande verwacht mag worden. Het snijwerk
waarmee de dubbele trapportalen in de dwarsgang
van het huis zijn versierd, wordt bijvoorbeeld doorgaans op de late zeventiende of de vroege achttiende
eeuw gedateerd, maar bevat de nodige elementen die
niet ouder dan 1722 kunnen zijn.34 Het bewijst hoe
hardnekkig de traditie van toepassing van barokke
motieven was (afb. 103).
Friese invloeden
Het gebruik van Marot-motieven ging in de jaren
twintig van de achttiende eeuw moeiteloos over in de
toepassing van de aan de Marot-ornamentiek verwante Friese hofstijl, die in en rond hofstad Leeuwarden
al een decennium eerder was begonnen te bloeien.
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Kenmerkend voor de Friese hofstijl is de toepassing
van uitvergrote klassieke details, waardoor soms een
enigszins vervreemdend effect ontstaat. Vooral door
de ‘zware’ indruk die hierdoor ontstaat is wel eens op
de mogelijkheid van Duitse beïnvloeding gewezen.35
Opvallende elementen in de Groninger variant van
de Friese hofstijl zijn bijvoorbeeld de grote blaasknerren en de opvallende toepassing van het palmet en
vergrote motieven uit de klassieke eierlijst (afb. 88,
110, 117).
Onder invloed van de Friese hofstijl kwamen in
Groningen enkele rijkversierde gevels tot stand. Deze
staan in de traditie van de gevelbouw in Friesland,
waar men, om met Meischke te spreken, al rond
1700 een ‘grote lust tot versieren’ had.36 Een van de
eerste rijk geornamenteerde gevels die in Groningen
verrezen, is die van het van oorsprong middeleeuwse
huis Vismarkt 40. Het werd verbouwd in 1723, dus
amper twee jaar na de bouw van het ingetogen huis
Nieuweweg 12 uit 1720-1721. Opdrachtgever voor
de bouw van de gevel aan de Vismarkt, een van de
grootste klokgevels van Nederland, was de van oorsprong Zuidnederlandse Daniel Henri l’Argentier
du Chesnoy, heer van Bierum en getrouwd met een
dochter van de heer van Aduard. 37 Aan en in het huis
aan de Vismarkt wemelde het van de aan voorbeelden
van Marot ontleende motieven, die door hun toepassing de invloed van de Friese hofstijl verraden. De
grote blaasknerren van de stoep, het gesneden palmetornament in de voorkamer en de (eens) fraaie vensterbanklijsten zijn bijvoorbeeld goed te vergelijken
met de ornamentiek van het stadhuis in Leeuwarden
uit 1715 (afb. 110, 117). Van het eens weelderige
interieur van het huis is zo goed als niets over, maar
plattegronden uit het begin van de twintigste eeuw en
de restanten van interieurafwerking laten zien dat het
uit een royale beurs werd gebouwd. Zo werd de lange
gang van het huis door een onbekend stucwerker met

stucwerk versierd en verrees er een voor Groninger
begrippen grandioos trappenhuis (afb. 93, 96).
Vermoedelijk heeft de Friese beeldhouwer Theodorus van der Haven, die zich eind 1723 deﬁnitief
in Groningen vestigde, een belangrijke rol gespeeld
in de verspreiding van de Friese hofstijl in de architectuur van Stad en Lande.38 Van der Haven stond,
eveneens via zijn beeldhouwende broer Gerbrandus,
in verbinding met de stadhouderlijke architect in
Leeuwarden, Anthony Coulon. Helaas is Van der
Havens betrokkenheid bij de verbouwing van het
huis Vismarkt 40 niet meer vast te stellen, maar zeker
is dat hij in de jaren veertig van de achttiende eeuw
voor de dezelfde bouwheer werkzaam was bij de borg
van Bierum; in een bekendmaking uit 1774 in de
Opregte Nieuwe Groninger Courant wordt vermeld
dat de bestekken voor werkzaamheden aan de borg
bij Van der Haven waren in te zien.39
Boven alle twijfel verheven is de betrokkenheid
van Van der Haven bij de totstandkoming van het
interieur van het huis Martinikerkhof 10, dat vanaf
1729 door Hendrik Trip en zijn echtgenote Anna
Quevellerius grondig werd verbouwd (afb. 88, 115,
145).40 De Groene Kamer in dit huis kan beschouwd
worden als een van de hoogtepunten van de Groninger interieurkunst. Door sommigen is de kamer
als ‘Italiaans’ gekenschetst, maar de uitmonstering
is paradoxaal genoeg eerder ‘Fries’ te noemen.41 De
betimmering is sinds 1921 helaas spoorloos, maar
er zijn veel foto’s en enkele aquarellen van bewaard
gebleven.42 Deze laten zien dat ook in deze kamer
Marot-achtige vormen voorkwamen. Door de al aangestipte ‘uitvergroting’ van klassieke details ontstond
echter een zeer originele ruimte waarvoor Marot zeker nooit zou hebben willen tekenen. De Groene Kamer kwam waarschijnlijk in twee fasen vanaf 17291730 tot stand. Foto’s lijken namelijk te suggeren dat
de twee buffetnissen die de schoorsteen ﬂankeerden
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daar pas in een later stadium zijn geplaatst. Er zijn
sterke aanwijzingen dat dit rond 1736 is gebeurd,
toen de weduwe Trip met Theodorus van der Haven
in conﬂict raakte over twee buffetkasten.43 De ornamentiek van de overige onderdelen van de kamer, op
een schoorsteenbetimmering in een ander vertrek en
de nog bestaande voordeur van het huis is zó sterk
aan de decoratie van de buffetdeuren verwant dat
voorzichtig gesteld kan worden dat Van der Haven
verantwoordelijk was voor de gehele decoratie van
het huis.
Mogelijk maakte Van der Haven, die in hout én
steen werkte, ook decoraties voor exterieurs. Hoe
nauw de stilistische band tussen interieur en architectuur in dat geval kon zijn, laten in de verzameling
van de Groninger Archieven berustende foto’s van
een gebeeldhouwde deuromlijsting zien, die rond
1730 in de tuingevel van een huis in de Schoolstraat
werd geplaatst in opdracht van een lid van de gezworen meente van de stad. De versiering van de deurstijlen was identiek aan de gesneden stijlen van de
buffetkasten in het huis Martinikerkhof 10.
Van der Haven was eveneens betrokken bij de
bouw van het grote huis van Jan Albert Sichterman
aan de Groninger Ossenmarkt (afb. 97, 98, 99, 127,
149, 150, 166). Volgens een advertentie in de Opregte Nieuwe Groninger Courant van 12 februari 1743
was het sloopmateriaal van de huizen die voor Sichtermans stadspaleis moesten wijken ‘te bevragen bij
den hopman Van der Haven’.44 Opdrachtgever Jan
Albert Sichterman was Groninger van geboorte en
getrouwd met een dochter van de resident van Indië.
Na een ongelukkig verlopen duel was Sichterman
zijn vaderstad ontvlucht en in de Oost een schitterende carrière doorlopen. In 1743 gaf hij per brief
zijn verwanten Trip (tevens zijn toekomstige buurman), Wildervanck en Gockinga (zijn schoonzoon)
opdracht het oude huis van burgemeester Wolters
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aan de Ossenmarkt te kopen, dat af te breken en op
de vrijgekomen grond een nieuw huis te laten bouwen.45 Hoewel het resultaat de opdrachtgever volgens de overlevering tegenviel, kan het Sichtermanhuis beschouwd worden als het hoogtepunt van de
toepassing van de ornamentiek van de Friese hofstijl
in de Groninger architectuur. Van Eijnden en Van
der Willigen noteren dat de oudere broer van Theodorus, de in Leeuwarden werkzame Gerbrandus, de
later naar een ander huis verplaatste moren voor de
ingangspartij maakte.46
Hoe imposant de buitenkant van het Sichtermanhuis ook was en is (het werd na de dood van Sichterman en de verhuizing van zijn weduwe in 1770 in
twee huizen gesplitst), de werkelijke pracht was in
het grotendeels verdwenen interieur te vinden.47 Het
plafond van de grote, met rood ﬂuweel behangen
tuinzaal bevatte een schildering van de hand van de
Groninger schilder Jannes Antiquus en zou meer dan
veertig geschilderde ﬁguren hebben geteld.48 Ook Jan
Abel Wassenbergh zou een (koepel-)plafond in het
huis hebben beschilderd.49 Het hele huis stond verder vol met exotische en minder exotische meubelen,
porselein en sculptuur. Aan de wanden regen de schilderijen zich aaneen, op zodanige wijze dat Heinrich
von der Hude in 1755 opmerkte ‘dass fast jedweder
Fleck im Hause damit gezieret ist’.50 De Duitse geleerde Johann Beckmann was in 1762 al net zo ‘(…)
erstaunet über die Pracht, indem gewisz kein König
ein schöneres Ameublement haben kan’.51
Van hofstijl naar rococo
Het Sichtermanhuis markeert het eindpunt van de
bloei van de Friese hofstijl in Groningen. Het werd
gebouwd op een moment dat de symmetrische vormen van de Marot-ornamentiek en de Friese hofstijl
voorzichtig plaats maakten voor de grillige en asym-
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metrische vormen van het rococo. Aan de buitenzijde van het huis is dat goed te zien. De ornamentiek
van de vanaf 1743 gebouwde gevel van het hoofdhuis is strikt spiegelbeeldig, terwijl de vijf jaar later
ernaast gebouwde porte cochère met bovenbouw al
overwoekerd wordt door asymmetrisch rococo-ornament. Tussen het begin van de bouw van het Sichtermanhuis in 1743 en de voltooiing van het koetshuis
in 1750 moet de ornamentiek van het rococo in de
Groninger architectuur vaste grond onder de voeten
hebben gekregen.
De eerste vooruitwijzingen naar de nieuwe stijl
dateren echter al van vóór de bouw van het Sichtermanhuis. Een vroeg voorbeeld vinden we in een
ornamentje op een schoorsteenmantel uit het begin
van de jaren veertig van de achttiende eeuw, afkomstig uit het huis Martinikerkhof 10 (afb. 159). Het
gebogen blaadje onder de spiegel trekt zich niets
aan van de symmetrische opbouw van de weelderig
gebeeldhouwde schoorsteenmantel. In de gebeeldhouwde onderdelen van een trap in een huis aan de
Vismarkt, vermoedelijk ook ontstaan in de vroege
jaren veertig van de achttiende eeuw, kondigt het rococo zich eveneens aan; het loof- en bandwerk van
de balustrade loopt onrustig door elkaar heen en het
voor het rococo zo typerende blad- en schuimachtige
ornament is in de decoratie van de balusters al herkenbaar (afb. 91).
Al wat duidelijker manifesteert het rococo zich in
een gebeeldhouwde alkoof- of porte brisée-omlijsting
en een bijbehorende schoorsteenbetimmering, beide
afkomstig uit een huis aan de oostzijde van de Grote Markt, en nu onderdeel van de collectie van het
Groninger Museum (afb. 92, 128, 129). De centrale
ornamenten van de alkoof- of deuromlijsting zijn
al tot het rococo te rekenen, maar verhouden zich
nog goed met de gezwollen blaasknerren die aan de
(Friese) hofstijl zijn ontleend. Vermoedelijk is het

91. Detail van een trap in het huis Vismarkt 56 in Groningen,
ca. 1740-1750, foto Johan de Haan.

snijwerk van deze onderdelen uitgevoerd door Cornelis Kooystra, die in 1741 uit Oudega in de Friese
grietenij Smallingerland naar Groningen kwam en
de oude werkplaats en woonhuis van Theodorus van
der Haven kocht.52 Kooystra was bij zijn komst naar
Groningen in ieder geval al vertrouwd met het rococo; de herberg van zijn oom en tante in het landelijke
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92. Schoorsteenbetimmering uit een huis aan de Grote Markt in Groningen, ca. 1740-1750, toegeschreven aan Cornelis Kooystra,
collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2237, foto John Stoel.

Oudega bezit nog steeds een gevelsteen uit 1737 met
daarop rococo-ornamentiek die tot de vroegste in
haar soort in Nederland behoort. De door Kooystra
in 1744 gesneden familiebank in de kerk van Drachten kent ook ornamenten die wijzen op kennis van
het rococo. Nog duidelijker is dat bij de kansel in het
Groningse Middelbert uit 1743, waarvoor Kooystra
eveneens verantwoordelijk gehouden kan worden.
Dat de rococo-ornamentiek in 1747 ook voorzichtig begon door te dringen in de Groninger beeldhouwerskunst, bewijst het door Pieter Bredenbagh
vervaardigde monument voor Wessel Gansfort dat
nu in de Martinikerk staat, maar oorspronkelijk in
het Rode Weeshuis te vinden was.53 Vergelijkbare or1700- 1 7 5 0

namenten zijn te vinden op de schoorsteenboezem in
de bovenzaal van het waterschapshuis in Onderdendam (afb. 156). Ook dit snijwerk dateert waarschijnlijk uit 1747, het jaar waarin Jan Abel Wassenbergh
het bijbehorende schoorsteenstuk schilderde en signeerde. Het échte Groninger rococo zou echter pas
na 1750 in het interieur doorbreken. De werkplaatsen van Kooystra en Bredenbagh zouden hierin een
belangrijke rol spelen.
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6.3 O P Z E T

EN INDELING

Ontvangstcultuur
In de deftige huizen en borgen werd de indeling
en de aankleding van het interieur steeds vaker afgestemd op de ontvangstfunctie van het huis.54 Een
stevige maaltijd en een kan bier of een goed glas wijn
waren in Groningen bij feestelijke gebeurtenissen
zoals doop en huwelijk en ook bij minder vrolijke
gelegenheden zoals begrafenissen al langer gebruikelijk. Dikwijls werden deze maaltijden door grote
groepen genoten, waarbij de gastheer en/of -vrouw
alles in het werk stelde de gasten zo goed mogelijk
te onthalen. In het huisarchief Van Bolhuis bevindt
zich een veelzeggend briefje met aantekeningen die
Michiel van Bolhuis maakte over de ‘brie’ of bree,
een maaltijd na aﬂoop van een begrafenis, die in dit
geval in 1710 gehouden werd na het overlijden van
een zoontje van Van Bolhuis.55 Uit de notities op het
briefje spreekt de zorg die de gastheer aan de ontvangst van zijn gasten besteedde. Zo huurde hij een
aanzienlijke hoeveelheid tin om alle gasten te kunnen
voorzien van een bord en bestek. Van de indeling
van een tafel bleef een aardig tekeningetje met een
indicatie van de plaats van gerechten bewaard.56 De
tafels waarop deze gerechten werden geplaatst, pasten
trouwens waarschijnlijk nog maar nét in de zaal van
het huis van Van Bolhuis; ‘de tafel is geweest van het
eene eynde van de zaal an de vensters en dan een tafel
voor de vensters langs’, zo schreef de heer des huizes.
Bij een ‘brie’ in 1714 bleek het zelfs noodzakelijk een
extra eettafel in de slaapkamer te plaatsen.57
6.3.1

Huizen in de stad Groningen

Ten opzichte van de ontwikkelingen in de laatste
helft van de zeventiende eeuw veranderde er in de

opzet van het smalle en diepe stadshuis niet veel. De
middeleeuwse kavelvorm bleef immers de opzet van
het huis bepalen. Men kon het huis eigenlijk alleen
uitbreiden door het achterhuis in de diepte uit te bouwen of van een aanbouw te voorzien. De meeste diepe
huizen bestonden op de begane grond nog steeds uit
twee of drie achter elkaar gelegen ruimten. Steeds vaker was er ten behoeve van de lichttoevoer sprake van
een binnenplaatsje tussen de ‘tweede’ en de ‘derde’
kamer of tussen het voorhuis en het achterhuis. Van
het huis Oude Boteringestraat 27 werd het hoofdhuis zelfs een paar meter ingekort om ruimte te maken voor een dergelijke binnenplaats.58 De al langer
bekende toepassing van een ‘pui’ met vensters tussen
het voorhuis en de daarachter gelegen ‘peij keuken’
of ‘peij kamer’ was in de eerste helft van de achttiende eeuw overigens evenmin verre van ongewoon,
getuige de vermelding van dergelijke vertrekken in
menig inventaris.59 Toen Daniel Henri l’Argentier
du Chesnoy, heer van Bierum, in 1727 van twee huizen achter zijn stadsresidentie aan de Vismarkt één
huis maakte, beloofde hij aan de nieuwe huurders dat
hij ‘peijvensters’ zou laten maken om het gebrek aan
licht te compenseren dat ontstond door het dichtmetselen van de vensters aan de tuinzijde.60
Bij de brede dwarshuizen in de stad groeide aan de
achterzijde in enkele gevallen de oorspronkelijke afhang in de eerste helft van de achttiende eeuw uit tot
een volledige achterbeuk tussen topgevels, waardoor
een twee-beukig huis ontstond. Soms ontstonden er
achter de hoofdbeuk zelfs twee beuken, zoals in het
geval van Ossenmarkt 6, dat vanaf 1722 een huis
werd met drie evenwijdig achter elkaar gelegen beuken. Ook voor enkele vernieuwde en nieuwe dwarshuizen in de stad werd voor een opzet in evenwijdig
aan elkaar lopende bouwvolumes gekozen, herkenbaar aan de afzonderlijke kappen. Het verdwenen
huis Sickinghe aan de Nieuweweg, dat in 1720-1721
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grondig werd verbouwd, en het Sichtermanhuis uit
de jaren 1743-1745 zijn voorbeelden van deze opzet.
Andere dwarshuizen ontwikkelden zich tot blokvormige huizen met een omlopend schilddak. Hierbij
werden voor- en achterbeuk onder één omlopende
kap gebracht. Het in 1707 vernieuwde Huis met de
Dertien Tempels aan de Oude Boteringestraat kent
een dergelijke opzet en een inmiddels gesloopt huis
op de hoek van de Noorderhaven en de Nieuwe Kijk
in’t Jatstraat kreeg in de eerste helft van de achttiende
eeuw een vergelijkbare hoofdvorm.
In de grote stadshuizen maakte het ‘rommelige’
en onoverzichtelijke beeld van hangkamertjes en
insteekvertrekken dat nog uit zeventiende-eeuwse
boedelinventarissen spreekt, langzaam plaats voor
een helderder indeling, een verschijnsel dat ook in de
Hollandse huizen te constateren is. Hang- en insteekkamertjes worden althans in de loop van de achttiende eeuw steeds minder in de Groninger inventarissen
genoemd. Al met al mag dus verondersteld worden
dat het modieuze Groninger huis minder onregelmatig van plattegrond werd. Voorbeeldig is de indruk
die de vertrekkensequentie maakt in het huis van de
weduwe Wichers in de Oosterstraat, opgetekend in
een inventaris uit 1729.61 Dit huis bestond uit een
lange gang, een voorkamer, ‘tweede kamer’, ‘derde
kamer’, keuken en gang bij de keuken en tenslotte
een ‘hofkamer’ aan de tuinkant. Ook bij de kleinere
huizen lijkt men een voorkeur voor een heldere indeling te krijgen. In een advertentie in Opregte Nieuwe
Groninger Courant van 16 februari 1748, biedt makelaar Kyft een eenvoudig huis van dit type in de
Visserstraat te koop aan, waarvan de begane grond
bestaat uit een ‘voorhuys’, ‘kamer’ en ‘keuken’, mét
‘een hofjen daar agter’. 62
De functiescheiding in het Groninger woonhuis
zette zich door. De vermeldingen van vertrekken die
‘keucken’ worden genoemd, nemen ten opzichte van
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de tweede helft van de zeventiende eeuw sterk af. In
plaats van de term keuken komt het woord ‘kamer’
steeds meer voor.63 Veel van deze kamers krijgen in
inventarissen een speciﬁeke functie. ‘Slaapkamers’ en
‘eetkamers’ waren in de huizen van de elite steeds vaker te vinden.
Bedsteden en vooral ledikanten komen vreemd
genoeg in de boedelinventarissen uit de eerste helft
van de achttiende eeuw weer vaker in woonvertrekken voor dan in de tweede helft van de zeventiende
eeuw. Misschien moet hierin de invloed van de opzet
van het Franse staatsie-appartement worden gezien,
waarin de (pronk-)slaapkamer het belangrijkste ontvangstvertrek was. Een pronkledikant,waarschijnlijk
niet direct als slaapplaats bedoeld, maakte in Groningen in ieder geval vaak deel uit van de inrichting
van de zaal of de ‘beste’ kamer, en bleef dat tot ver
in de achttiende eeuw, duidelijk in afwijking van de
ontwikkelingen in Holland. Een indruk van een deftige ontvangstruimte met ledikant geeft een kamer
waarvan de inrichting in een boedelstaat uit 1720
is beschreven. Naast een notenhouten ledikant was
in dit ‘saal’ ruimte voor dertien stoelen, een aantal
tafels waaronder een theetafel, een ‘cabinettien met
opzetsel en een ingelegd kabinet.64 In zaal-achtige
grote kamers van minder prestigieuze huizen komen
we hetzelfde verschijnsel tegen. In de ‘achter groote
kamer’ van Hermannus Wilckens stond in 1703 bijvoorbeeld een ledikant met groene stoffering, net als
in de ‘beste camer’ van ontvanger Hoffman.65 Ook
in de ‘groote kamer’ van dr. Brucherus was in 1725
een ledikant te vinden.66 Ontvanger Van Troyen had
in zijn huis eveneens de beschikking over een grote
kamer waarin een ledikant, voorzien van rode stoffering, stond.67 In dit huis waren verder nog ledikanten in de ‘comptoirs kamer’ en in de ‘agter camer’
geplaatst.
Andersom waren ruimten die expliciet als slaap-
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kamer werden aangeduid, niet altijd alleen bedoeld
om in te slapen. In een huis aan de westzijde van
de Schoolholm in Groningen was de slaapkamer in
1715 niet alleen voorzien van een ledikant met stoffering in rode changeant, maar stonden ook zeven
stoelen, een tafel en een theetafel.68 Van dergelijke
zit-slaapkamers geven tal van boedelinventarissen
voorbeelden.69
De opmars van de gang en de voorkamer
Door de opdeling van het brede voorhuis in een gang
of hal en een daarvan afgescheiden voorkamer werd
het huis beter bruikbaar voor ontvangsten. Vooral in
de diepe woonhuizen maakte het traditionele voorhuis in de eerste helft van de achttiende eeuw steeds
vaker plaats voor een gang die vanaf de voordeur naar
de achterzijde van het huis liep, en ontstond een grote
voorkamer, een ontwikkeling die al in de zeventiende
eeuw was ingezet. Uit de Groninger boedelinventarissen laat de opmars van de gang zich goed aﬂezen.
In 1705 had het huis van raadsheer Pels al een gang,
waarop verschillende benedenkamers volgens de inventaris van zijn goederen, uitkwamen.70 Een van de
mooiste achttiende-eeuwse voorbeelden in Groningen van een lange gang was te vinden in het huis Vismarkt 40, verbouwd in 1723 (afb. 93).
In sommige diepe huizen bleef het voorste gedeelte van de gang herinneren aan het oude voorhuis
doordat het iets breder bleef dan het deel van de gang
dat naast de ‘tweede kamer’of ‘middelkamer’ naar
de achterzijde van het huis liep.71 Deze ruimte werd
nog vaak ‘voorhuis’ genoemd, waardoor er dikwijls
in één inventaris van een ‘voorhuis’ én een ‘voorkamer’ sprake is. 72 Het ‘voorhuys’ van de rijk ingerichte
woning van de weduwe van dr. Toelast deed in 1712
in al zijn soberheid – er hingen alleen vijf landkaarten – in niets meer denken aan de bewoonbare en

93. Schets van de indeling van de begane grond van het huis
Vismarkt 40 in Groningen, reconstructie van de situatie
in het tweede kwart van de achttiende eeuw, gebaseerd op
een blauwdruk in de Groninger Archieven, tekening Johan
de Haan.

fraai ingerichte voorhuizen van de zeventiende eeuw
en was duidelijk alleen nog maar als entree-ruimte
bedoeld.73 Ook de term ‘voorganck’, die voorkomt
in een boedelstaat uit 1721, lijkt een soort vestibuleachtige ruimte te zijn geweest.74
In de brede Groninger huizen en dwarshuizen was
een lange gang die vanaf de voordeur naar de achtergevel van het hoofdhuis liep, ongebruikelijk. Achter
1700-1750
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94. Dubbel halportaal in het huis Oude
Boteringestraat 6 in Groningen, ca.
1720-1740, foto Johan de Haan.

de voordeur lag (en ligt) hier meestal een vrij ruime
entreeruimte. Voor een ruime voorkamer was immers ruimte genoeg in deze huizen; aan weerszijden
van de entree was zelfs dikwijls plaats voor twee grote
voorkamers. Door de plaatsing van vensters naast
de deur hadden deze hallen vaak een licht karakter.
De brede hal van het Huis met de Dertien Tempels
kreeg aanvankelijk licht door het venster links van
de voordeur.75 De hal van Nieuweweg 12 werd door
twee zijlichten van de deur van licht voorzien en de
1700- 1 7 5 0

entree van het massale Sichtermanhuis kende zelfs
twee volledige vensteropeningen ter weerszijden van
de monumentale deur. In de brede entreeruimte van
het diepe maar brede huis Oude Boteringestraat 6
werd rond 1730 nog een nieuw dubbel halportaal geplaatst (afb. 94).76 In indeling en opzet was dit portaal gelijk aan de dubbele halportalen die we kennen
uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, maar
het was met moderne ornamenten versierd.
Men gaf de gang of de inkomsthal, als markering
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95. Hal in het huis
Ossenmarkt 5
in Groningen,
ca. 1723, foto
Groninger
Archieven.
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96. Stucwerk in de gang van het huis Vismarkt 40 in
Groningen, ca. 1723, foto Johan de Haan.

van de overgang van binnen naar buiten, bij voorkeur
een koel karakter. De toepassing van stucwerk lag in
deze ruimte dan ook voor de hand, al zijn de Groninger voorbeelden zeer zeldzaam. Een van de weinige
geheel met stucwerk gedecoreerde ‘voorhuizen’ uit
de eerste helft van de achttiende eeuw in Groningen
is nog te zien in het in 1723 verbouwde huis Ossenmarkt 5 (afb. 95).77 Uit hetzelfde jaar dateert de maar
voor een klein gedeelte bewaard gebleven stucdecoratie in de lange en relatief smalle gang van het huis
Vismarkt 40 (afb. 96).
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De inrichting in 1719 van het ‘voorhuys’ van professor Lammers geeft een goed beeld van de inrichting van een voorhuis ‘nieuwe stijl’: er hingen aan de
muren vijf landkaarten, een groot schilderij en twee
geschilderde prentjes terwijl het meubilair zich beperkte tot een bank en een geschilderde ‘meidt aghter
de deur’.78 De inrichting van het ‘voorhuys’ in de woning van ontvanger Van Troyen in 1740 doet eveneens een inkomsthal vermoeden.79 Ook hier stond
een bank en hingen aan de muren twee schilderijen
en een landkaart. Het ‘staant uirwerck’ dat in deze
ruimte te vinden was zou in de loop van de achttiende eeuw in Groningen, net als elders in Nederland,
een karakteristiek onderdeel van de inrichting van de
gang worden. Het dubbelportret van twee heren dat
Collenius in het begin van de achttiende eeuw schilderde, laat zien dat de plaatsing van de staande klok
in de gang in Groningen al vroeg voorkwam (afb.
176, pagina 420). De niet voor bewoning geschikte
gang was in het eerste kwart van de achttiende eeuw
echter nog geenszins de aangewezen plaats voor het
uurwerk, dat in de zeventiende eeuw vrijwel uitsluitend in het veel ‘huiselijker’ ingerichte en gebruikte
voorhuis te vinden was geweest. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat Thieri Loriot zijn ‘staent horloge’
volgens een inventaris van zijn goederen uit 1704 in
een van zijn woonvertrekken ‘voor de schoorsteen’
had opgesteld.80 Ook in de borg Nienoord waren in
1737 de verschillende uurwerken alleen in de woonvertrekken te vinden: het ‘staand horloge’ stond bijvoorbeeld in de daagskamer.81
De ‘suite’ en de introductie van de dubbele deur
Door het verdwijnen van het brede voorhuis, inclusief het hierin besloten zijkamertje of comptoir,
en het ontstaan van een grote voorkamer die van de
voordeur was gescheiden door een gang, werd net als
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in Holland in de Groninger huizen een koppeling
tussen voor- en achterkamer door middel van een
deurpartij mogelijk.
Door deze koppeling ontstond een sequentie van
vertrekken die onder de naam ‘suite’ bekend staat.
Een kenmerkend onderdeel van de suite is de zeer
brede deurpartij, centraal in de scheidingsmuur tussen beide vertrekken geplaatst. Vaak bestond deze
grote deur uit twee panden, waardoor van een zogenoemde ‘porte-brisée’ wordt gesproken, dat in het
Frans letterlijk geknakte of gebroken deur betekent
(men kende en kent de term in deze samenstelling in
Frankrijk overigens niet!). Op grond van onderzoek
naar de oorsprong van de toepassing van de portebrisée in Holland wordt aangenomen dat de symmetrisch in de wand geplaatste, brede dubbele deur niet
veel eerder dan in de jaren twintig van de achttiende
eeuw zijn intrede in het Hollandse woonhuis deed. 82
Dat de term porte-brisée al in de jaren twintig
van de achttiende eeuw gebruikt werd in Stad en
Lande, bewijzen de Groninger bestekboeken. Aardig is het bestek dat in 1727 waarin de vervaardiging
van een dubbele deur, een ‘porte prisse’ genoemd,
tussen de prinsenkamer en de goudleerskamer in het
stadhouderlijk onderkomen aan het Martinikerkhof
wordt beschreven.83 De opening van de deur werd
gerealiseerd door een bestaande deuropening met
een halve voet te verbreden en een boog uit te kappen. In deze nieuwe deuropening moesten volgens
het bestek twee ‘vergaderde halve deuren’ (zoals ter
verduidelijking van de term ‘porte prisse’ wordt gezegd) worden geplaatst. Met de vorm van dergelijke
deuren was men toen al bekend: drie jaar eerder, in
1724, had kistenmaker Egbert Tiddens door twee
knechten ‘2 dubbelde eycken deuren’ en een ‘groodt
kosijn’ laten plaatsen in het Herenwijnhuis van de
stad Groningen.84
In Groningen zijn enkele opvallend vroege voor-

beelden te vinden van symmetrisch in de wand geplaatste verbindingsdeuren tussen voorkamer en zaal.
Deze deuren hebben echter nog niet de breedte die de
latere porte-brisées zou kenmerken: ze zijn dus eerder
te beschouwen als een ‘aanzet’ tot de suite. Het eerste
voorbeeld dat hier genoemd kan worden is de smalle
dubbele deur in de wand tussen de rechtervoorkamer
en de zaal van de Menkemaborg. Deze kan gedateerd
worden op ongeveer 1705, het jaar waarin de grote
verbouwing van de borg gaande was of werd voltooid
(afb. 105). Deze datering is gebaseerd op het gegeven
dat de borg tussen 1715 en 1751 nauwelijks werd
bewoond, het muurwerk geen verstoring laat zien en
de deur zich in niets van de andere vroeg-achttiendeeeuwse exemplaren in de borg onderscheidt. Ook de
logische plaatsing doet vermoeden dat de deur uit de
tijd van de grote verbouwing dateert: op het moment
dat deze deur geopend wordt, verheft zich voor de
ogen van de toeschouwers in de voorkamer aan het
andere einde de imposante schoorsteen van de zaal,
een effect waarnaar men zeker zal hebben gezocht.85
In dit verband kan ook de ongedateerde presentatietekening van het huis Dünebroek worden genoemd,
waar alle deurpartijen symmetrisch in de muren tussen voor- en achterkamers zijn geplaatst (afb. 106).
Op grond van stilistische kenmerken kan deze tekening op het eerste kwart van de achttiende eeuw
worden gedateerd.
Een inmiddels verdwenen vroeg voorbeeld van
een gekoppelde voor- en achterkamer in een stadshuis was te vinden in het Huis met de Dertien
Tempels in de Oude Boteringestraat. Deze was
hoogswaarschijnlijk in 1711 tot stand gekomen, het
jaar waarin de vast aangebrachte (en dus moeilijk
verplaatsbare) wand- en plafondschilderingen voor
de zaal werden gemaakt (afb. 133, pagina 296).86
Met deﬁnitieve conclusies omtrent de datering
moeten we echter voorzichtig zijn: archiefmateriaal
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97. Plattegrond van het
huis Sichterman aan de
Ossenmarkt in de stad
Groningen, reconstructie van de situatie 17451770, tekening door
P.L. de Vrieze.
(N.B.: De ‘aghtkante
kamer’ is onjuist weergegeven.)

ontbreekt en het paneelwerk van deze deur wees op
een latere aanpassing, die vermoedelijk nog wel vóór
1750 heeft plaatsgevonden. Er is eveneens aanleiding
om te twijfelen aan het jaartal 1723 als datering voor
wat mogelijk de vroegste échte suite van Groningen
was, die in het kapitale pand Vismarkt 40 (zie afb.
93). De brede en hoge porte-brisée die zich tussen
de voorkamer en de zaal van dit huis bevond, bezit
namelijk paneelomlijstingen van een vorm die ook
in de jaren veertig en vijftig van de achttiende eeuw
nog gangbaar was. De logische plaatsing van de deur
tegenover de schoorsteen van de zaal doet echter ook
hier, net zoals in de Menkemaborg, veronderstellen
dat we met de oorspronkelijke opzet te maken heb1700- 1 7 5 0

ben die bij de grote verbouwing van het huis in 1723
tot stand gekomen moet zijn. Twintig jaar later werd
de toepassing van de dubbele deur tot in extremo
uitgewerkt door de architect van het Sichtermanhuis
in 1743 (afb. 97, 98, 99). Alle ontvangstvertrekken
op de begane grond stonden met elkaar door een
dubbele deur in verbinding.87Als de deuren tussen
de kamers werden opengezet, ontstond als het ware
één groot feestpaleis, waarin men zich vrij door de
vertrekken kon bewegen.
Dat niet in alle gevallen de porte brisée symmetrisch in de scheidingswand tussen voor- en achterkamer werd aangebracht, laat een negentiende-eeuws
schilderij van de uit het eerste kwart van de achttiende
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98. Dubbele deur op de begane grond van het huis Sichterman

99. Porte-brisée tussen de linker voor-en achterkamer van het

aan de Ossenmarkt in de stad Groningen, ca. 1745, foto

huis Sichterman aan de Ossenmarkt in de stad Groningen,

Johan de Haan.

ca. 1745, foto Johan de Haan.

eeuw daterende voorkamer van het Bontehuis aan de
Vismarkt in Groningen zien (afb. 132, pagina 295).
Hier is de dubbele deur in een hoek geplaatst. In deze
gevallen was van een monumentaal effect vanzelfsprekend veel minder sprake, maar hier stond tegenover dat men niet onnodig veel wandruimte verloor.
Overigens kwam de koppeling tussen voor- en achterkamer lang niet overal tot stand, vooral niet in de
brede huizen. In de Groninger dwarshuizen die uit

evenwijdig en parallel aan de straat liggende, ondiepe
beuken bestonden, was een koppeling tussen vooren achterkamer alleen al uit constructief oogpunt een
hachelijke zaak; daarvoor moest immers een grote
opening in de dragende achtergevel van de voorbeuk
worden gemaakt. Dat gold bijvoorbeeld voor het
brede dwarshuis Ossenmarkt 6, waar vanaf 1722 een
dwarsgang de koppeling deﬁnitief verhinderde. Het
deftige dwarshuis Ossenmarkt 5, in 1723 geheel ver1700-1750
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bouwd, kreeg waarschijnlijk pas in de negentiende
eeuw een deur tussen voor- en achterkamer.88

zaal ingerichte ruimte in zijn stadsresidentie hingen,
bewijzen dat in de eetkamer enige theatraliteit niet
werd geschuwd.96

De voorkamer als eetkamer
Opkamer en zaal
In veel huizen in de stad Groningen bleef de voorkamer het mooist ingerichte vertrek, de belangrijkste
ruimte van het huis. Zelfs als de voorkamer niet de zaal
was, kon deze kamer op een zaal-achtige manier worden ingericht. In een Weeskamerinventaris uit 1705
wordt in de voorkamer een ‘verlackt cabinet’ vermeld
en is er sprake van glaswerk op de schoorsteenmantel,
als opmaat naar de inrichting van de ‘beste camer’, die
áchter de voorkamer lag.89 In een inventaris uit 1719
wordt zelfs gesproken van een ‘voorsael’, terwijl de
échte zaal van het huis aan de tuinzijde lag, van het
‘voorsael’ gescheiden door een middenkamer.90
Vaak werd de voorkamer als eetkamer gebruikt.
De voorkamer is in Groningen dan ook opvallend
vaak te herkennen aan de met leer beklede stoelen
en het goudleerbehang, waar etensgeuren immers
niet zo makkelijk introkken.91 In het huis van ‘solliciteur en schatbeurder’ Allershof was in 1701 bijvoorbeeld een voorkamer te vinden waarin de acht
‘rosleeren stoelen’ in combinatie met de 34 kristallen drinkglazen op een functie als eetkamer wijzen.92
Ook de voorkamer van ontvanger Zijlbach was in
1711 helemaal ingericht op het gebruiken van de
maaltijd: er stonden een grote tafel, twee theetafels
en zeven stoelen met lederen zittingen.93 Sommige
vermeldingen zijn explicieter: in de bestekken van de
verbouwing van een huis in de Herestraat is in 1746
sprake van ‘de goldenleers eetcamer’.94 Ook de ‘eedt
zaal’ van de stadsresidentie van de graven van In- en
Kniphuisen had een ‘gouden behangsel’ en tien stoelen met leren bekleding.95 De twee gele gordijnen die
bij de dood van Evert Joost Lewe, heer van Aduard,
in 1753 ‘midden in de camer langs’ in de als eet1700- 1 7 5 0

In diepe huizen was er achter de voorkamer een ‘middelkamer’ te vinden of, als het huis niet volledig was
onderkelderd, een opkamer boven een kelder. Koppeling tussen voor- en achterkamer was in het laatste geval door het niveauverschil niet goed mogelijk. Alleen
door plaatsing van een bedstede- of kastenwand tussen
beide kamers kon een doorgang met trap onzichtbaar
worden weggewerkt.97 Van een monumentale schakeling was dan echter vanzelfsprekend geen sprake.
De middelkamer en de opkamer werden vaak
gebruikt als intieme zitkamer. De inventarissen suggereren dat deze vertrekken vaak voor het nuttigen
van thee en kofﬁe waren ingericht. In 1701 waren in
de ‘middel kamer’ van Menso Wilgenborch bijvoorbeeld twee notenhouten ‘thee rickjes’ met porseleinen schotels en kopjes te vinden.98 Ook in het grote
huis van overste Brunet aan het Martinikerkhof was
in 1745 de kamer ‘op de kelder’ als een echte theekamer ingericht.99 Er stonden dertien stoelen rondom
twee theetafels, er was een ‘thee setter’ aanwezig en
in de kast stond het ‘porcelijnen the goedt’ te pronk.
Weelde sprak verder uit de spiegel met blauwe lijst en
de notenhouten tafel met de twee guéridons die zich
in deze kamer bevonden.
Als er geen onderkelderde opkamer achter de
voorkamer lag, de voorkamer zèlf niet als zaal werd
beschouwd en er van een zaal aan de achterzijde
van het huis evenmin sprake was, was in het diepe
en smalle stadshuis op deze plaats vaak de zaal of de
‘beste kamer’gesitueerd. ‘Tapper’ Roelof Winters
bewoonde bijvoorbeeld een huis dat volgens een inventaris uit 1730 ‘een groote middelkamer’ bezat.100
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Maar ook in deftige huizen was de kamer achter de
voorkamer soms de belangrijkste ruimte van het huis,
in het huis Vismarkt 40 was dat tot de grote verbouwing in 1906 bijvoorbeeld het geval (afb. 93).
Een andere mogelijkheid was de zaal of beste kamer aan de tuinzijde van het huis te situeren, zoals
bijvoorbeeld bij het huis Turftorenstraat 28 in Groningen in de eerste helft van de achttiende eeuw is
gebeurd. De ‘hofkamer’ die in de eerste helft van de
achttiende eeuw zijn intrede doet in de Groninger
boedelinventarissen laat zich op grond van de inrichting dan ook vaak als zaal herkennen.101 De ‘agter
caamer’ was in 1712 bijvoorbeeld het enige vertrek
in het huis van ‘capitain’ Sutton die van behang was
voorzien.102
Net zoals in Frankrijk met de ‘salon’ gebeurde,
werd in de Groninger dwarshuizen de belangrijkste
ruimte van het huis bij voorkeur in de as van het
huis gesitueerd.103 Een fraai voorbeeld hiervan was
de grote zaal van het Sichtermanhuis (afb. 97), die
in situering vergelijkbaar was met de nog bestaande
tuinzaal uit 1722 in het huis Ossenmarkt 6. In dit
laatste huis maakte de centrale plaatsing van de zaal
een monumentale toegang tot deze ruimte vanuit de
hal mogelijk. Het is waarschijnlijk beeldhouwer Jan
de Rijk geweest die de rijke deuromlijsting naar deze
ruimte vervaardigde (afb. 112) .104
De zaal of ‘beste kamer’ bleef zich door de inrichting van de andere kamers van het huis onderscheiden. Vaak werd deze ruimte fraai ingericht, met
een aanzienlijke kwantiteit mooie meubels en een al
even fraaie vaste afwerking. De zaal in de stadsresidentie van Graaf van In- en Kniphuisen had in 1717
bijvoorbeeld een goudleren behangsel en werd verlicht door acht vergulde wandarmen.105 De ‘aghterzaal’ van de in 1719 overleden hoogleraar Gerhardus
Lammers werd eveneens verlicht door ‘gouden arms’,
en bevatte verder zeventien stoelen met groene stoffe-

ring, een rustbank, een tafel en een clavecimbel, terwijl aan muren ondermeer ‘twee groote schilderien’
en een spiegel met vergulde lijst hingen.106
Bovenzalen worden in de Groninger boedels uit
de eerste helft van de achttiende eeuw veel minder
genoemd dan in de zeventiende eeuw, al had de ‘voorkamer boven’ in het huis van Jacob Cock nog wel iets
van een zaal; aan de inventaris is af te lezen dat het
vertrek onder andere als biljartkamer in gebruik was,
compleet met een ‘treck tafel met groen laken bekleet’
en een bijbehorende instructie.107 Het ‘boven zael’ van
Jan Auwema ontleende zijn benaming aan het feit dat
Auwema’s huis een bovenwoning was en niet over een
benedenzaal beschikte.108 Deze bovenzaal was volgens
een inventaris uit 1704 dan ook op traditionele wijze
fraai ingericht met veertien portretten en twee tapijten aan de wand. Dertien stoelen met een stoffering
van trijp boden hier plaats aan eventuele gasten.
De trap
De prominente rol van de wentel- of spiltrap was in
de eerste helft van de achttiende eeuw in de deftige
Groninger huizen uitgespeeld. Zelfs in het tuinhuis
van de stadhouder werd in 1737 de spiltrap door
een dubbele steektrap vervangen.109 Daar waar in de
Hollandse steden steeds meer aandacht kwam voor
situering en aankleding van de trap en het trappenhuis, bleef men in Groningen in de eerste helft van
de achttiende eeuw echter de voorkeur geven aan
bescheiden trappen: hoog opgaande trappenhuizen
met lantaarnbekroningen werden in Groningen niet
toegepast. Alleen van het huis Vismarkt 40 en het
Sichtermanhuis aan de Ossenmarkt is bekend dat ze
trappenhuizen van enige ruimtelijke allure bezaten.
Het trappenhuis in het huis aan de Vismarkt dateerde
uit 1723 en was ondergebracht in een bouwdeel dat
zich over de volle hoogte van de beide verdiepingen
1700-1750
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100. Plattegrond van een ideaal huis, uit: Sturm 1718.

verhief (afb. 93). Bouwheer Daniel Henri l’Argentier
du Chesnoy, heer van Bierum, moet er heel wat voor
over hebben gehad om dit royale trappenhuis te verwezenlijken. Hij riskeerde zelfs een conﬂict met zijn
buren door de nieuwe muur van het trappenhuis op
een mandelige fundering te plaatsen.110 Uiteindelijk
moet de door een groot venster verlichte en hoog
opgaande ruimte van dit trappenhuis een bijzonder ruimtelijk effect hebben gegeven, aan het einde
van de lange gang. De indruk moet zijn geweest zoals Sluyterman dat beschreef: ‘Aan het einde van de
eenigszins in gedempt licht gebleven gang, ziet men
het ruime Trappenhuis, dat door een koel, helder daglicht uit den hoogen koepel bestraald wordt (...).’111
Helaas verdwenen de trap en het grootste deel van de
gang bij een verbouwing in 1929 en werd het trappenhuis daarbij in twee verdiepingen opgedeeld. De
al in 1770 verdwenen monumentale dubbele trap
in het Sichtermanhuis kende vermoedelijk een vergelijkbaar royale uitstraling door de symmetrische

101. Detail van een dubbel halportaal in
een huis aan de Noorderhaven in
Groningen, ca. 1710-1720, toegeschreven aan Jan de Rijk, foto Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, Zeist.
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opzet van twee gebogen trappenvluchten die op de
eerste verdieping bij elkaar kwamen (afb. 97). De
trap was in de as van het huis geplaatst en de toegang
naar de grote zaal van het huis bevond zich denkelijk
tussen beide trappenvluchten in. De architect van
het huis kan zich hierbij gebaseerd hebben op een
model-plattegrond van de Leidse professor Nicolaus
Goldmann, waarvan de Duitse architectuurtheoreticus Leonhard Christoph Sturm een afbeelding in zijn
boek opnam (afb. 100).
Dat er maar weinig indrukwekkende trappen-

huizen in Groningen gebouwd zijn, wil niet zeggen
dat er aan de vormgeving van de trap geen aandacht
werd besteed. Het exemplaar uit circa 1740 in het
pand Vismarkt 56 laat zien dat ook in een trap van
weinig imposante afmetingen door toepassing van
gesneden decoraties wel enig effect was te bereiken
(afb. 87, 102). Dat geldt eveneens voor de van opzet vrij eenvoudige trap van Ossenmarkt 6, die rond
1722 met fraai snijwerk werd versierd (afb. 103).112
In beide gevallen speelt de vormgeving van de borstwering van de balustrade een belangrijke rol.

102. Detail van een trap in het huis Vismarkt 56 in Groningen,

103. Trap in het huis Ossenmarkt 6 in Groningen, ca. 1722, toe-

ca. 1740-1750, foto Johan de Haan.

geschreven aan Jan de Rijk, foto Johan de Haan.
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104. Plattegrond en interieurdetails van een éénkamerwoning in de ‘Papiermolen’, vermoedelijk jaren veertig van de achttiende
eeuw, tekening door J. Scholma circa 1950, foto Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.
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Bescheiden huizen
Er stonden in de stad Groningen veel zogenoemde
kamerwoningen, huisjes die uit maar één vertrek bestonden. Van ingrijpende veranderingen in opzet en
indeling kon bij deze huizen vanzelfsprekend geen
sprake zijn. Een voorbeeld van een achttiende-eeuwse
indeling van een eenkamerwoning gaf een huisje dat
tot in het midden van de vorige eeuw bij de voormalige Papiermolen stond, iets ten zuiden van de stad
Groningen (afb. 104). Het maakte deel uit van een
serie van tien of twaalf, die volgens een advertentie in
de Opregte Nieuwe Groninger Courant van 23 december 1746 waren bedoeld als ‘Wooningen voor de bedienders’ van de papiermolen.113 Vlak voor de sloop
van deze woningen in de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd de plattegrond van één ervan door
een architect opgemeten en uitgetekend. Hierop is te
zien dat het huisje uit één kamer met schoorsteen en
bedstedewand bestond en een smallere schuurachtige
ruimte achter deze kamer.
De stad Groningen kende eveneens relatief veel
kelderwoningen, die lang niet altijd ongerieﬂijk waren en beslist niet uitsluitend voor de allerarmsten
bestemd. Er waren zelfs zeer ruime kelderwoningen,
die soms niet onaardig waren ingericht.114 Een enkele bewaard gebleven opgebogen achttiende-eeuwse
schoorsteenbalk en restanten van betegelde haardwanden laten nog iets zien van de huiselijkheid die
zo’n woning kon kenmerken.115 Omdat veel van deze
kelderwoningen onder grote huizen te vinden waren,
hadden maar weinig huizen in het oude stadscentrum van Groningen een keuken in het souterrain.
De chique keuken van het Sichtermanhuis, die bij
de bouw van het huis in een ongewoon hoog souterrain werd geplaatst, is dan ook als een uitzondering
te beschouwen.

6.3.2

Borgen en buitenhuizen in de Ommelanden
en de Veenkoloniën

De opzet en indeling van de meeste Ommelander
borgen werd net als in de stad veelal door een historisch gegroeide situatie bepaald. Alleen waren de
ruimtelijke mogelijkheden hier groter en hoefde uitbreiding niet noodzakelijkerwijs in de perceelsdiepte
plaats te vinden, zoals op de smalle kavels in de stad.
De meeste oude borgen kregen hierdoor een onregelmatig karakter, waarvan de bouwgeschiedenis zich
duidelijk af liet lezen. Zo werd de oude kern van de
borg Dijksterhuis bij Pieterburen rond 1700 door
Gerhard Horenken van een representatieve, regelmatige en bijna ‘stads’ aandoende voorgevel voorzien,
maar bleven de oude traptoren en de lange zestiendeeeuwse achterbouw gewoon gehandhaafd.116 Ook in
de rond 1730 vernieuwde en overdadig met modieus
beeldhouwwerk versierde gevel van de borg in Lellens liet de oude, onregelmatige opzet van het huis
zich door de plaatsing van de vensters eenvoudig aflezen.117
De onregelmatige opzet zal zich in de plattegronden van de borgen hebben weerspiegeld. We mogen
veronderstellen dat de meeste borgen uit een min
of meer toevallige aaneenschakeling van vertrekken
bestonden, waar op pragmatische wijze geprobeerd
was enige ordening in aan te brengen. Van een standaardindeling kan in de Ommelander borgenbouw
dan ook niet worden gesproken. Als het oude steenhuis nog in de borg herkenbaar was, was hier waarschijnlijk doorgaans de belangrijkste ruimte van het
huis, de zaal, in ondergebracht. Nieuwere borgen,
zoals het Huis te Aduard, konden de indeling van
het stedelijke dwarshuis volgen, waarbij een indeling
in twee evenwijdige beuken tot stand kwam.118
Er ontstonden in de eerste helft van de achttiende
eeuw door ver- of nieuwbouw ook borgen die juist
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105. Plattegrond van de begane
grond van de Menkemaborg
in Uithuizen, situatie ontstaan
in ca. 1705, tekening door A.R.
Wittop Koning, uit: Formsma
1973, p. 410.

uiterst regelmatig van opzet waren. Deze borgen
kregen vrijwel altijd een vierkante of rechthoekige
plattegrond. Alleen de borg Bijma in Faan kreeg bij
de nieuwbouw in 1725 nog een u-vorm.119 Een imposant voorbeeld van een huis op een rechthoekige
plattegrond was de Englumborg te Oldehove, die in
1700 in bezit kwam van Evert Joost Lewe van Aduard en nadien werd verkocht aan diens grote rivaal
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Johan Willem Ripperda.120 Dit huis was voorzien van
een volledige verdieping en moet omstreeks 1700 zijn
gebouwd. Iets later, waarschijnlijk omstreeks 1740,
kwam het rijzige hoofdgebouw van de inmiddels verdwenen borg te Wehe tot stand.121 Deze borg, voorzien van een volledige eerste verdieping, stond op een
ongebruikelijk hoog souterrain. De nog bestaande
Ennemaborg in Midwolda, gelegen in het Oldambt,
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106. Anoniem, tekeningen voor de nieuwbouw van de borg
Dünebroek, vermoedelijk eerste kwart achttiende eeuw,
Familie-archief Lewe, foto Johan de Haan.

kent een vergelijkbare opzet: twee woonlagen boven
een souterrain.
De Menkemaborg in Uithuizen kan ondanks zijn
pittoreske uiterlijk waarin zich oudere delen nog gemakkelijk laten herkennen, tot de groep van borgen
met een rechthoekige plattegrond worden gerekend.
Menkema was in de zeventiende eeuw uitgegroeid
tot een u-vormig huis met een voorplein, maar toen

in opdracht van Unico Allard Alberda rond 1705
een zijgevel tot hoofgevel werd bestemd en het oude
binnenplein vol gebouwd, ontstond een rechthoekig
huis van drie evenwijdige brede beuken met topgevels.122 Voor de nieuwe sobere bakstenen voorgevel
kwam een rechthoekig voorplein met privaten, die
met sierlijke helmdaken werden gedekt. De indeling van Menkema volgt de indeling van het dubbele
woonhuis zoals we dat ook uit de rest van Nederland
kennen: een lange en brede gang in het midden, met
aan weerszijden vetrekken (afb. 105). Aan de linkerzijde van de gang bevinden zich vanaf de voorgevel
gerekend achter elkaar een voorkamer, een klein
rekenkamertje, een eetkamer (die in de achttiende
eeuw als slaapkamer dienst deed) en een opkamer,
en aan de andere zijde een voorkamer, via een dubbele deur verbonden met de erachter gelelgen zaal en
tenslotte een opkamer als pendant van de opkamer
aan de linkerzijde.
Een broer van de heer van Menkema had in
1700 geen oudere bouwdelen in zijn borg Rensuma
in Uithuizermeeden geïncorporeerd: het huis werd
vanaf de grond opnieuw opgetrokken.123 Rensuma
werd dan ook een strak huis van blokvormige opzet
met rondlopend schilddak met op de hoeken schoorstenen en met een uitgebouwde topgevel boven de
voordeur. Daarmee verschilde deze borg, residentie
van één van de machtigste Ommelander jonkers, niet
wezenlijk van de vrij bescheiden burgerhuizen en
buitenplaatsen die in de eerste helft van de achttiende
eeuw elders in de Ommelanden en in de stadsjurisdicties zouden verrijzen. Rensuma werd in 1758 verbouwd, maar het is waarschijnlijk dat de plattegrond
in hoofdlijnen nog uit 1700 dateert. Aan weerszijden
van het smalle voorhuis bevinden zich links een opkamer en rechts een grote voorkamer. Aan de tuinzijde van het huis bevindt zich centraal een in 1758
uitgebouwde tuinkamer, de grootste ruimte van het
1700-1750
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huis en daarmee waarschijnlijk als zaal bedoeld, met
aan weerszijden twee kleinere vertrekken.
Vergelijkbaar met de borg Rensuma qua uiterlijk en plattegrond, is de borg die staat afgebeeld op
een presentatietekening uit waarschijnlijk het eerste
kwart van de achttiende eeuw (afb. 100). Deze tekening bevindt zich in het familiearchief Lewe en is
een vermoedelijk onuitgevoerd ontwerp voor de borg
Dünebroek in Ostfriesland.124 Het huis op de tekening is net als Rensuma één bouwlaag hoog, bezit een
uitgebouwde tuitgevel op de voorgevel en heeft een
omlopend schilddak met schoorstenen op de hoeken.
De indeling van het huis is echter veel regelmatiger
van opzet dan die van Rensuma en bestaat uit zes
vertrekken van ongeveer gelijke grootte. In de as van
het huis liggen ‘voor huis’ en ‘koeken’, en aan weerszijden een voor- en een achterkamer, die door symmetrisch in de scheidingsmuur geplaatste deuren met
elkaar in verbinding staan. De trap is weggestopt in
een houten ombouw tussen voorhuis en keuken.
In de Veenkoloniën gaf men in enkele gevallen
de voorkeur aan breed opgezette, ondiepe buitenhuizen of veenborgen. Een van de breedste eenlaags
veenborgen was de in de jaren veertig van de achttiende eeuw gebouwde buitenplaats Woellust, waar
’s zomers Jan Albert Sichterman verbleef.125 Vanaf het
voorplein vertoonde het huis zich als een langgerekt
geheel; alleen de verschillende daken verrieden de afzonderlijke bouwonderdelen. Aan de achterzijde was
het ondiepe woonhuis van een extra beuk voorzien.
Helaas is de indeling van dit huis evenmin bekend.
We weten alleen dat zich in de achterbeuk onder andere een opkamer bevond.
Een andere breed opgezette veenborg is de nog
bestaande borg Welgelegen in Kleinemeer, die kort
na 1736 door Graaf von Wartensleben ingrijpend
werd verbouwd.126 Deze borg, een éénlaags huis met
de onvermijdelijke boven de voordeur uitgebouwde
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topgevel (in dit geval een klokgevel), bezit deels nog
de oorspronkelijke indeling. Centraal in de hoofdbeuk van het huis ligt een ruime hal, met links een
grote zaal en rechts twee andere vertrekken.127 Welgelegen bezit ook nog een minder brede achterbeuk
die maar de helft van de voorbeuk beslaat zodat de
zaal aan drie kanten van ramen kon worden voorzien. Vergelijkbaar met Welgelegen was de niet meer
bestaande borg Jachtwijk bij Foxham, die na 1728 in
opdracht van Hendrik Trip en zijn echtgenote Anna
Quevellerius werd verbouwd.128 Volgens beschrijvingen was deze borg in de achttiende eeuw een éénlaags, langwerpig en ondiep huis met een centrale
hal, bereikbaar via de voordeur onder de topgevel.
Links van de hal, waarin waarschijnlijk de trap naar
boven te vinden was, bevond zich de grote zaal en
aan de rechterkant waren twee andere vertrekken te
vinden. Andere, kleinere vertrekken waren op niet
nader geduide plaatsen gesitueerd, vermoedelijk in
een aanbouw aan de achterzijde.
Zaal en kabinet
De inventarissen die van enkele Groninger borgen
bewaard bleven, geven geen duidelijk beeld van de
indeling. Het enige constante element is de zaal, het
belangrijkste ontvangsvertrek van de borg of buitenplaats. In de Menkemaborg is nog goed te zien dat de
zaal zich alleen al door zijn afmetingen van de andere
vertrekken onderscheidt (afb. 105). Dit onderscheid
kon ook aan de buitenzijde architectonisch tot uiting
komen. De Vredenburg in Hoogezand bijvoorbeeld
kreeg vermoedelijk rond 1730 een bijzondere zaal in
de vorm van een uitgebouwde koepelkamer, een opzet die wellicht niet geheel toevallig vergelijkbaar is
met een exempel dat Daniel Marot in één van zijn
prentreeksen gaf.129
De borg Boekstede bij Sebaldeburen moet even-
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eens een zaal van enige omvang hebben gehad, voorzien van maar liefst twee schoorsteenmantels, getuige
de vermelding van ‘de beyde schoorsteenen’ in de
inventaris van 1710.130 De inrichting van deze zaal
was eveneens representatief te noemen met een tafel
en een kabinet van notenhout, twee guéridons, twee
spiegels met vergulde lijsten, een ‘schrijfkantoortie’
en zes stoelen en een armstoel waarop rode kussens
lagen. Dit was niet overal zo: in de Menkemaborg
had in ‘het groote sael’ de imposante schoorsteenmantel volgens de inventaris uit 1751 maar weinig
concurrentie van de inrichting; met een tafel, bijbehorende spiegel en achttien stoelen was die niet
omvangrijk.131
In de meeste adellijke inventarissen valt vooral de
hoeveelheid stoelen in de zaal op. In het ‘sael’ van
de borg Aduard stonden in 1753 bij de dood van
Evert Joost Lewe van Aduard achttien stoelen, de zes
bijbehorende exemplaren in het tuinhuis niet meegerekend.132 Ook in ‘’t groote sael’ van de Menkemaborg stonden in 1751 achttien stoelen, net als in
het ‘tapeeten saal’ van de Nienoord in 1737.133 Het
aantal van 54 stoelen dat in een inventaris uit 1751
wordt opgevoerd in de blauwe zaal van de borg Asinga, kan niet anders dan een groepering betreffen die
ten behoeve van de inventarisant was gemaakt.134
Een andere constante in de inrichting van de zaal
was het ledikant. In de Weeskamerboedels wordt in
1710 het ledikant in de ‘eetsael’ van de borg Boekstede bij Sebaldeburen genoemd.135 In de borg Asinga stond in 1751 eveneens een ledikant in de zaal,
net als in het ‘tapeeten saal’ van de Nienoord.136 Dat
deze zaal beslist geen intiem karakter had, bewijzen
de twee vergulde tafels, de achttien stoelen en de twee
gueridons en de acht marmeren beelden.
Een nieuwe term in de borginventarissen uit de
eerste helft van de achttiende eeuw is het ‘kabinet’,
waarmee een kleine kamer of verblijfsruimte werd

aangeduid. In de inventaris van de borg Boekstede
is sprake van maar liefst zes kabinetten, waarvan één
als ‘slaap cabinet’ werd aangeduid.137 Twee van deze
kabinetten waren deftig aangekleed en ingericht: een
was behangen met goudleer en de ander met zilverleer. De borg Nienoord bezat volgens de inventaris
uit 1737 eveneens verschillende kabinetten.138 Er was
onder andere sprake van ‘het heer van Nienoord kabinet’ en ‘het grote kabinet’. De inrichting van het
grote kabinet op de Nienoord maakt duidelijk dat
deze als een porseleinkamer was opgevat. Er was porselein te vinden ‘aan de wanden’, ‘boven de deur’ en
ook nog op de schoorsteenmantel. In andere adellijke
inventarissen worden eveneens kabinetvertrekken genoemd. Toen Evert Joost Lewe van Aduard in 1753
overleed, waren er in zijn borg een ‘cabinet’ en een
‘cabinetje naest de nieuwe camer’ te vinden.139 In het
kabinet stonden vier stoelen, twee beklede tafels en
een paviljoenbed: mogelijk was deze ruimte dus een
‘slaap cabinet’. Ook in het kabinetje naast de nieuwe
kamer stond een paviljoenbed.
6.3.4

Het woonhuis op het platteland

De plattelandselite lijkt in de eerste helft van de achttiende eeuw het regelmatig opgezette éénlaags huis
met topgevel boven de voordeur als ideaalmodel van
de borgenbouw te hebben overgenomen. Burgemeester Van Barneveldweg 3 in Aduard, een voormalig
dwarshuis van een boerderij, is een voorbeeld van dit
type huis en dateert in oorsprong waarschijnlijk nog
uit deze periode, net als de vroegere burgemeesterswoning in dit dorp.140 Ook de pastorieën in Middelbert en Hoogezand, die beide in 1744 werden
verbouwd, zijn van dit type. De verbouwingsplannen
voor het laatsgenoemde huis werden waarschijnlijk
gemaakt door Theodorus van der Haven; zijn naam
wordt althans in de aankondiging van de openbare
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aanbesteding genoemd.141 De indeling die bij deze
verbouwing tot stand kwam, bleef in hoofdlijnen
bewaard.142 Een vrij smal ‘voorhuys’ wordt hierin geﬂankeerd door twee zijkamers, waarvan de grootste
als zaal zal hebben gediend. Dit vertrek lag links in
het huis, aan de kant van het Winschoterdiep. De
keuken was aan de achterzijde van het huis te vinden
en waarschijnlijk bevond zich daar ook het studeervertrek en/of de slaapkamer van de dominee en zijn
vrouw, die bovendien konden beschikken over het
‘arkeneelkamertje’ op de eerste verdieping, achter de
uitgebouwde klokgevel. In huizen met een breder
voorhuis was tegen de achterwand ruimte voor het
traditionele dubbele halportaal. Deze werden niet
altijd in hout uitgevoerd: in een huis aan de Rijksstraatweg in Glimmen bleef een geheel gemetseld
exemplaar bewaard. Het zal dateren uit 1736, toen
de stad Groningen toestemming gaf voor de bouw
van het huis, dat als tolhuis zou gaan dienen.143
Net als in de stad bestonden verreweg de meeste
huizen op het platteland uit niet meer dan een entreeruimte, een kamer met bedsteden en stookplaats
en een achterruimte die diende als wasruimte of stal
voor een varken of geit. Dominee Croeser van Sappemeer was in het bezit van een dergelijk huis. We kennen de indeling van dit huis door de verkoopadvertentie in de Opregte Nieuwe Groninger Courant van
26 juli 1747 waarin Croeser de het huis beschrijft.144
Het woongedeelte kende een ‘rojaal voorhuys’ of hal
en een ‘groote zijd kamer’ (voorkamer), ‘voorsien
met een schoorsteen, twee bedsteeden, in’t midden
een kelderkast’, en natuurlijk een ‘fraaye kelder’. De
schoorsteen van de voorkamer was in huizen met een
topgevel aan de straat in veel gevallen tegen de binnenkant van de voorgevel geplaatst, aan de buitenzijde goed herkenbaar aan het brede muurvlak tussen de twee vensteropeningen van de voorkamer. De
bedsteden- en kastenwand van de voorkamer was in
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deze gevallen meestal tegenover de haard gesitueerd.
In Nieuweschans staan in de Achterstraat nog enkele
voorbeelden van dergelijke, vrij ondiepe huizen uit
het eerste kwart van de achttiende eeuw. Het huis
Hoofdstraat 1 in Noordbroek, dat gezien de jaartalankers in de voorgevel uit 1716 stamt, is een diepere
variant van dit eenvoudige type. Het in de negentiende eeuw verbouwde huis heeft weliswaar zijn topgevel verloren, maar de achttiende-eeuwse indeling laat
zich goed reconstrueren; het voorhuis met de winkel
en daarnaast gelegen voorkamer zijn nog in wezen,
evenals de achterkamer en de onderkelderde ruimte
tussen de voor- en achterkamer. Boven deze onderkeldering stond waarschijnlijk eens het bedsteeblok
waarin de bedsteden van voor- en achterkamer ruggelings een plaats hadden gevonden.
De sarrieshutten, woonhuizen voor de ‘sarries’
of ‘chercher’ (de provinciale inner van het maalgeld
die naast een molen woonde), kunnen als voorbeeld
gelden voor het eenvoudige woonhuis in Stad en
Lande (afb. 107). In het provinciale bestekboek dat
de periode 1709-1712 beslaat, is een volledig bestek
uit 1710 te vinden waarin de bouw van vijf van dergelijke cherchershuizen staat beschreven.145 Uit de
eerste bepalingen over het graven van de fundamenten, wordt duidelijk dat deze huizen een rechthoekig
grondplan hadden van 24 voet lang en 20 voet breed.
De korte zijden van het huis waren voorzien van een
tuitgevel met vlechtingen. De top van de voorgevel
werd gevormd door de schoorsteen waarin het rookkanaal zat van de schouw die tegen de binnenzijde
van de gevel was geplaatst. De voordeur zat in één
van de twee zijmuren. De voorkamer was de grootste
ruimte van de sarrieshut; deze besloeg de hele breedte
van het huis en was 13 tot 14 voet lang, en had dus in
totaal een oppervlakte van zo’n 24 vierkante meter.
De voorkamer werd van de als entreeruimte dienende
achterkamer door een stenen muur gescheiden. In de
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deuren van binnen en buiten twee mael met roode
olie verwe’ moest verven.
Het tolhuis dat in 1711 bij Noordhorn werd
gebouwd, geeft een goed beeld van een iets groter,
maar nog altijd eenvoudig woonhuis in een Gronings
dorp.146 In dit vrij grote rechthoekige huis van 34 bij
21 1/2 voet was ruimte voor twee ruime kamers en
zelfs voor een gang tussen beide vertrekken, waarop
de voordeur uitkwam. In beide vertrekken werden
bedsteden geplaatst en in één kamer werd tussen de
bedsteden een ‘spijse camer’ getimmerd. Ook kregen
beide ruimten een eigen schoorsteen. Een teken van
luxe waren de vensterbanken die in beide kamers met
groene en gele estriken werden belegd.
Boerderijen

107. Schets van de indeling van een sarrieshut, reconstructie
volgens een bestek uit 1699, tekening Johan de Haan.

voorkamer was tegen een van zijmuren een houten
wand met twee bedsteden geplaatst, aan de buitenzijde van het huis herkenbaar door de a-symmetrische
plaatsing van de vensters in de voorgevel. De schoorsteenboezem in de voorkamer werd gedragen door
een stevige schoorsteenbalk waarop een grenen lijst en
een bijbehorend fries waren aangebracht. De vloeren
van deze kamer waren met ongeglazuurde rode tegels
belegd en de stookplaats bestond uit in kalk gelegde
klinkertjes. De achterwand van de stookplaats werd
met de gebruikelijke groene en gele tegels bekleed.
Al het houtwerk werd rood geschilderd: de laatste
bepaling van het bestek stelde dat de aannemer ‘de
beddesteden, spijse camer, beune, houten vensters,

De meeste ‘binnenhuizen’ van Groninger boerderijen waren in de eerste helft van de achttiende eeuw
nog van het gebruikelijke langhuistype. De kaarten
die in opdracht van de Groninger stadsregering en
het provinciaal bestuur van hun landbezit werden
gemaakt, laten dat zien.147 Anders dan in de deftige
niet-agrarische bouwkunst het geval was, werd het
dwarshuis – met de lange gevel als representatieve
voorgevel – in de boerderijbouw in deze periode zelden toegepast. De boerderij die in 1733 in opdracht
van Onno Tamminga van Alberda gebouwd werd als
vervanging van een oudere boerderij tegen de dijk
van de Oude Zuurdijkster Uiterdijkspolder bijvoorbeeld, was van het gebruikelijke kop-hals-romp-type
en bestond uit een smal woonhuis met een brede
schuur erachter.148
De meeste voorhuizen van deze boerderijen weken wat indeling betreft nauwelijks af van de gewone
vrijstaande huizen in de dorpen. Ze waren namelijk
zelden geheel onderkelderd en bestonden dikwijls uit
een kort zaalhuis tussen twee topgevels waarin maar
1700-1750
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één kamer was ondergebracht.149 Het daagse woonvertrek of de keuken was te vinden in het tussenlid
of de hals van de boerderij. Als er van een hals geen
sprake was, was de keuken in het voorste deel van de
schuur ondergebracht. De stenen topgevels van het
woonhuis eindigden in een schoorsteen. De schoorsteen op de voorgevel diende voor de rookafvoer
vanuit de voorkamer en op de schoorsteen van de
achterste gevel kwam het schoorsteenkanaal van de
keuken uit. Ook het lange binnenhuis kwam in Groningen veel voor.150 Hierin waren meestal twee kamers ondergebracht. De voorkamer was bereikbaar
via een gang en soms was er tussen beide vertrekken
een onderkelderd opkamertje te vinden.
In de indeling van de binnenhuizen was wel enige
variatie mogelijk. Vaste elementen waren de bedstedewand en de schouw tegen de binnenzijde van de
voorgevel van het huis. Net als bij de sarrieshutten
kon door plaatsing van de bedstedewand tegen de
lange zijde van het voorhuis een kenmerkende asymmetrische gevelverdeling ontstaan, die nog versterkt
werd als de bedsteden boven een aangesleepte kelderuitbouw waren geplaatst.151
In het Oldambt kwam een nieuw type boerderij tot ontwikkeling: het Oldambster type.152 Op
een kaart van de Hamdijk tussen Bellingwolde en
Nieuweschans uit 1724 staat al een boerderij van dit
type afgebeeld, dat waarschijnlijk vanuit Ostfriesland
in het Oldambt werd geïntroduceerd. Kenmerkend
voor dit type is de brede opzet en de hoge topgevel aan de voorzijde. Er zijn binnen het Oldambtster
type verschillende varianten te onderscheiden, waarbij de vorm van het woonhuis het onderscheidende
criterium is. In de achttiende eeuw ontwikkelde de
Oldambtster boerderij zich van een groot monolithisch bouwvolume met ingebouwd woonhuis tot
een boerderij met een aangebouwd, rijzig en breed
voorhuis waarvan de nok bijna even hoog was als de
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nok van de schuur. In dit voorhuis was ruimte voor
twee vertrekken naast elkaar, waarvan er één dikwijls
van een onderkeldering was voorzien. Hoewel het
woongedeelte van de Oldambtster type met zelfstandig voorhuis breed was, was de schuur nog altijd
breder. Dit maatverschil werd opgelost door zogenoemde ‘krimpen’ of verjongingen in het muurvlak
toe te passen.
In de Veenkoloniën verrezen vermoedelijk aan
het einde van de jaren veertig van de achttiende eeuw
de eerste huizen en boerderijen die aan het oudste
type van de Oldambtster boerderij met ingebouwd
voorhuis verwant waren.153 De huizen waren hier
echter vaak kleiner van schaal en minder breed dan in
het Oldambt. Het woonhuis is bij de oudste veenkoloniale boerderijen en schippershuizen aan één zijde
naar voren uitgebouwd, waardoor er een zogenoemde ‘krimp’ ontstond en er vrij zicht op het diep en de
straat mogelijk was. Het woonhuis van de veenkoloniale boerderij uit 1748, zoals dat door H.J. Top
in 1893 beschreven is, kan voor deze huizen model
staan.154 Top beschreef het ‘veurhuus’ met de voorkamer die de gehele breedte van de voorgevel besloeg,
als één grote ruimte, met aan drie zijden gewitte of
geblauwde wanden en aan één zijde het beddeschot
met de ‘rimme’ voor het pronkporselein of -aardewerk. De grote‘vuurhaard’, nog van het traditionele
zeventiende-eeuwse model, bevond zich tussen de
beide ramen in de voorgevel.
6.4

DE

VA S T E E L E M E N T E N

6.4.1 Vensters
De introductie van het schuifraam
Glas-in-lood bood decoratieve mogelijkheden die
glas dat in houten roeden was gezet niet kende. Dat
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kan een van de redenen zijn geweest waarom in de
huizen van de elite glas-in-lood in het begin van
de achttiende eeuw maar moeizaam plaatst maakte
voor moderne venstertypen met houten roeden zoals
het schuifraam, dat al rond 1685 bij de bouw van
het Slot Zeist en Paleis het Loo in Apeldoorn werd
toegepast.155 Het schenken van gebrandschilderde
glazen aan verwanten of kennissen moet onder de
hoge Groninger kringen in de eerste decennia van
de achttiende eeuw nog wijdverbreid zijn geweest.
In het aantekenboek van uitgaven door jonker Ripperda is bijvoorbeeld een betaling uit 1710 te vinden
van 20 gulden ‘voor een glas in huis van de heer van
Disterhuis’.156 En ook de broers en zusters van het
echtpaar dat de Menkemaborg op grootse wijze verbouwde, schonken rond 1705 door Jacob Tewes ge-

brandschilderde wapenglaasjes met hun wapens voor
de gele kelderkamer van de borg.157 Niet-adellijke
lieden gaven eveneens opdrachten voor het vervaardigen van wapenglaasjes. Zo liet Michiel van Bolhuis
in 1726 door glasschilder Claes Tewes, een broer
van Jacob, zijn wapen voor een raam in een van zijn
pachtboerderijen maken.158
Moderne schuifkozijnen met in houten roeden
gevat glas werden in Groningen pas aantoonbaar
vanaf het tweede decennium van de achttiende eeuw
toegepast. Van schuifkozijnen was bijvoorbeeld in
het in 1706 vernieuwde, zeer representatieve Huis
met de Dertien Tempels in Groningen nog geen
sprake; op het bovendeurstuk dat Hermannus Collenius in 1711 maakte stond de nieuwe voorgevel
van het huis met nog traditionele kruiskozijnen af-

108. H. Collenius, bovendeurstuk uit de achterkamer van het Huis met de Dertien tempels aan de Oude Boteringestraat in
Groningen, vermoedelijk 1711, huidige verblijfplaats onbekend, foto Courtauld Institute, Londen.
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gebeeld (afb. 108). In de bestekboeken van stad en
provincie laat de opmars van het schuifvenster zich
aﬂezen. Een van de vroegste vermeldingen van de
toepassing van schuiframen is te vinden in het bestek dat in 1722 voor een nieuwe senaatskamer in het
gebouw van de Academie werd opgesteld.159 In het
bestek werden deze vier ‘schuijfraemen’ beschreven
als 4 1/4 voet breed, 7 1/2 voet hoog en voorzien van
twaalf ruiten van ‘Frans’ glas. In 1730 werd ook het
gebouwencomplex van het Provinciehuis van schuiframen voorzien.160 In het bestek is sprake van achttien ‘chasse glazen’, waarvan het opschuifbare onderraam middels een ‘ﬁjn’ koord over koperen schijven
rolde. Het tegenwicht van de schuiframen moest
volgens het bestek achter houten ‘belegsels’ worden
verstopt. Deze belegsels waren tegen de stijlen van
het kozijn aangebracht en vormden kokers waarin de
tegenwichten konden glijden.161 De schuiframen die
in 1731 in de lange tuingevel van het stadhouderlijk
hof werden aangebracht, zijn in het daarvan bewaard
gebleven bestek op dezelfde manier beschreven.162
Op het platteland deed het schuifraam wat later
zijn intrede. Zo besloot de stad pas in 1746 de ramen
van de drostenborg in Wedde door schuiframen te
vervangen.163 Deze nieuwe ramen, ook voorzien van
‘Frans glas’, kregen aan de binnenzijde blinden die
uit twee gedeelten bestonden; een deel dat voor het
vaste bovenraam gevouwen kon worden en een deel
dat bestemd was voor het ondergedeelte, het eigenlijke schuifraam. Een jaar later kreeg het huis van de
stadsbouwmeester eveneens schuiframen.164 De in
dit bestek beschreven vouwblinden waren voor elk
schuifraam onontbeerlijk; ze fungeerden als barrière
tegen tocht en zorgden voor effectieve verduistering.
In menig oud Groninger huis bleven de achttiendeeeuwse blinden bewaard, zelfs als de oorspronkelijke
schuifvensters al lang verdwenen zijn (afb. 109).
Niet-opschuifbare vensters met houten roeden
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109. Detail van een van de blinden in de linker achterkamer van
het huis Marktstraat 19 in Groningen, ca. 1730-1750, foto
Johan de Haan.

werden op het platteland in de eerste helft van de
achttiende eeuw al wel toegepast, in 1738 bijvoorbeeld bij de reparatie van de pastorie in ‘Boven Pekel’.165 Er moesten volgens het bestek vier kloosterkozijnen worden gemaakt, waarin alle ruiten in ‘hout
gewerkt’ moesten worden. Ook in de stad kwamen
dergelijke vensters voor; op een tekening van Cornelis Pronk waarop het Martinikerkhof in 1754 staat
weergegeven, zijn verschillende huizen te zien die
dergelijke vensters bezitten.166
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Dat de opkomst van het schuifraam het verdwijnen van de gebrandschilderde ramen in de particuliere huizen tot gevolg had, zal door sommigen zijn
betreurd. De heer van de Nienoord had vóór 1737
vijf ovale vensterglazen met gebrandschilderde voorstellingen netjes opgeborgen in een lade van een tafel
in het grote kabinet van zijn borg.167 Mogelijk waren
deze glazen overblijfsels van vensters die door schuiframen vervangen waren; een tekening van de gevel
van de borg toont in ieder geval aan dat het huis in
de tweede helft van de achttiende eeuw al gedeeltelijk
van schuifvensters was voorzien. Ook voor de glasschilders had de introductie van het schuifraam en
de toepassing van houten roeden gevolgen; alleen
voor grote kerkramen werd nog een beroep gedaan
op het schildertalent van de glazenmakers. Daarom
zocht de Groninger glasschilder Luitje Heins, die in
1749 nog een stadsglas voor de kerk in de Boven Pekel A maakte, in de jaren dertig en veertig van de
achttiende eeuw naar andere manieren om in zijn
levensonderhoud te voorzien. Hij wist daarbij niet
altijd de grenzen tussen de gildecompetenties in het
oog te houden. Toen hij in 1734 niet wilde zeggen
wie de houten raamwerken had gemaakt die het kistenmakersgilde in zijn werkplaats aantrof, kwam hij
daardoor in de problemen.168 In 1746 kwam Heins
in conﬂict met zijn eigen gilde; hij had een ‘verlakkerij’ overgenomen om in zijn levensonderhoud te
kunnen voorzien en was van plan voortaan meubels
en gebruiksvoorwerpen te beschilderen.169 Dat werd
hem door zijn gilde echter niet toegestaan. Hij was
immers een glásschilder.

een uitgelezen plaats om achter het opengeschoven
venster van de buitenlucht of het straatgewoel genieten en voor de dames om in goed licht handwerk te
verrichten. In het luxueuze huis Vismarkt 40 kon de
heer of vrouw des huizes in stijl op de vensterbanken
van de voorkamer plaatsnemen en het gebeuren op
de Vismarkt gadeslaan (afb. 110).170 Deze vensterbanken waren oorspronkelijk van fraai houtsnijwerk
voorzien, vergelijkbaar met de vensterbanken die de
Friese hofarchitect Anthony Coulon voor zijn eigen
huis in Leeuwarden en de stadsresidentie van MariaLouise van Hessen-Kassel in dezelfde stad had ontworpen.171 Vensterbanken die breed genoeg waren

De vensterbank
Met het schuifvenster deed de lage, als zitplaats te
gebruiken vensterbank zijn intrede in het Groninger
interieur. Voorzien van kussens bood de vensterbank

110. Gesneden vensterbanklijst in de voorkamer van het huis
Vismarkt 40 in Groningen, ca. 1723, foto Johan de Haan.
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om op te zitten werden in 1731 eveneens toegepast
toen nieuwe schuiframen in de noordgevel van het
stadhouderlijk hof werden geplaatst.172 De aanbesteders bepaalden dat deze vensterbanken van voren van
een ‘astragaal’, een halfronde lijst, moesten worden
voorzien en dat ze precies op de bestaande lambrisering aan moesten sluiten.
Gordijnen voor de ramen
Het is niet bekend wanneer men er in Groningen
toe overging twee gordijnen per raam toe te passen.
In 1717 hing voor de stadsresidentie van Graaf van
In- en Kniphuisen nog maar één gordijn per vensteropening, getuige de vermelding van ‘vier rijsjes’ en
twee gordijnen voor de vensters in de ‘eedtzaal met
gouden behangsel’.173 De vier ‘rijsjes’ of gevlochten
raambordjes stonden in de onderste twee vakken van
de twee kruisvensters van het vertrek en de twee gordijnen hingen elk aan één kant van de twee kruisvensters. De vermelding van vijf ‘gordinen voor de
glasen’ met net zoveel ijzeren roeden in de achterzaal
van professor Lammers in 1719, doet iets soortgelijks
vermoeden.174 Zelfs in het stadhouderlijk logement
aan het Martinikerkhof kregen na de verbouwing
van 1727 de meeste ramen maar één gordijn, zoals
de inventaris uit 1729 bewijst.175 Toch is in hetzelfde
jaar al sprake van ‘een paar bonte gordijnen voor de
glasen’ in het huis van koopman H. Ganckema.176
In inventarissen uit 1710 en 1715 worden ‘dubbele’ en ‘enkele’ gordijnen genoemd.177 Het is niet
duidelijk wat het verschil tussen beide typen moet
zijn, maar mogelijk bedoelde men met dubbele gordijnen een paar gordijnen dat symmetrisch aan weerszijden van de vensteropening gehangen kon worden.
De vermelding van vier ‘enkelde gordijns roeden’
doet vermoeden dat er tussen de wijze van ophanging
van ‘enkele’ en ‘dubbele’ gordijnen verschil bestond.
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Slechts één keer wordt in de eerste helft van de achttiende eeuw in een Groninger inventaris een vouwgordijn, een ‘optrekkende gordijne’ genoemd.178
6.4.2

Deuren

Paneeldeuren
In de eerste helft van de achttiende eeuw deden zich
belangrijke ontwikkelingen voor in de vormen van
lijstwerk en panelen op deuren, lambriseringen en
beschotwanden in Groninger huizen. De populariteit van de toepassing van panelen in de eerste helft
van de achttiende eeuw maakte zelfs een formele
aanpassing van de competenties van het timmerlieden- en kistenmakersgilde noodzakelijk. Het draaide
allemaal om de toepassing van het ‘vergaarde’ paneel;
het gebruik van paneelwerk werd in de eerste helft
van de achttiende eeuw zo algemeen dat het voor de
timmerlieden, die op grond van de gildecompetentie
geen paneelwerk mochten maken binnen de stadsjurisdicties, vrijwel onmogelijk werd aan de eisen van
hun opdrachtgevers te voldoen en tegelijkertijd de
gilderegels niet te overtreden. Op 30 juli 1750 werd
timmerman Jan Dieters Brugma, een zeer vooraanstaand en veelgevraagd vakman in Stad en Lande, het
minder gewillige slachtoffer van het wakend oog van
het kistenmakersgilde.179 Uit zijn werkplaats werd in
dat jaar door de kistenmakers en een raadsdienaar
een paneeldeur voor de kerkbank van de Heer van
Nijvenheim, Baron van Neukerken meegenomen.
Het kistenmakersgilde stelde dat Brugma tegen de
regels handelde door een kerkbank te maken met
opgelegde schaven en panelen met ‘post en paneel
werck’ van eikenhouten ‘wagenschot’. De kistenmakers beriepen zich op de scheidbrieven van het
kistenmakers- en het timmerliedengilde uit 1615 en
1617. De zelfverzekerde Brugma gaf zich echter niet
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makkelijk gewonnen. Hij stelde in hoofdzaak dat een
kerkbank geen los meubel was en niet genoemd werd
in de genoemde scheidbrieven. Daarin was immers
alleen sprake van ‘kisten, kasten, thresoren, cantoren,
tafelen, veldcoetsen, tafereelen, etc.’.
Brugma maakte waarschijnlijk eveneens een punt
van het paneelwerk, al blijkt dat niet uit de processtukken. De uit dit geschil resulterende wijziging van
de gildecompetenties van de timmerlieden in 1754
wijst hier echter wel op en ook in een brief van het
stoeldraaiersgilde uit 1787 wordt hier naar verwezen.180 Volgens de stoeldraaiers hadden de timmerlieden in 1751 aannemelijk weten te maken dat ‘hun
werk door verloop van tijd was veranderd’ en hadden
ze daarom het recht gekregen paneelwerk te maken.
Een vergelijking tussen paneelwerk uit het begin
van de achttiende eeuw en van enkele decennia later,
laat zien wat er allemaal veranderd was. Aan het begin van de achttiende eeuw waren de in Groningen
toegepaste paneelvormen nog eenvoudig rechthoekig
of vierkant van vorm. Voorbeelden hiervan geven de
rond 1705 vervaardigde deuren van de Menkemaborg, (afb. 111), en de deuren in het huis Ossenmarkt
6 in Groningen, dat in 1722 een grote verbouwing
onderging (afb 112). De tekeningen van de nieuwe
kistenmakersproef uit 1708 laten soortgelijke panelen
zien; de panelen op de deuren van het pulpitrum zijn
eenvoudig rechthoekig van vorm en de scheiding tussen de panelen en de bossing is geprononceerd (afb.
89). De smalle panelen die de uitgegronde pilasters of
penanten van deuromlijstingen, kastenwanden, blinden en schoorsteenbetimmeringen sierden, werden
in deze periode soms al wel van halfronde sluitingen
voorzien. Dit is nog te zien aan een deuromlijsting in
het huis Ossenmarkt 6, daterend uit circa 1722, en
op verschillende schoorsteenbetimmeringen uit deze
periode, waarvan er zich ook twee in Ossenmarkt 6
bevinden (afb. 112).

111. Eikenhouten deur van het ‘rekenkamertje’ van de
Menkemaborg in Uithuizen, ca. 1705, foto Johan de Haan.

In deftige interieurs werd vanaf de jaren twintig van de achttiende eeuw rechthoekig paneelwerk
steeds minder toegepast en begon men aan beweeglijker vormen de voorkeur ging geven. Het paneel werd
steeds vaker van een omlijsting van ingezwenkte of
uitgeschulpte hoeken voorzien en kreeg langs bovenen/of onderkant inzwenkingen, uitschulpingen of
1700-1750
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112. Omlijsting van de deur naar de tuinzaal in het huis
Ossenmarkt 6 in Groningen ca. 1722, toegeschreven aan

113. Deur tussen hal en voorkamer in het huis Marktstraat 19
in Groningen, ca. 1730-1750, foto Johan de Haan.

Jan de Rijk, foto Johan de Haan.

spiegelboogbekroningen. De smalle panelen op pilasters en vensterblinden kregen soms zelfs driepascontouren.
Tegelijkertijd kwam de forse proﬁellijst in de
mode. De bescheiden proﬁleringen die de kasten en
deuren uit 1699 in het provinciehuis sieren en die
eveneens aan het begin van de achttiende eeuw in de
Menkemaborg werden toegepast, waren rond 1740
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ouderwets geworden. Forse proﬁleringen accentueerden voortaan de ingezwenkte hoeken waarvan het
modieuze paneelwerk werd voorzien. De deur tussen voorkamer en gang van het huis Vismarkt 40
in Groningen is hiervan een van de mooiste voorbeelden voorbeeld. Soms werd dergelijk lijstwerk gebruikt om een deur van eenvoudige constructie om
te toveren in een modieuze paneeldeur. We kunnen
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114. Dubbele deur in een alkoof- of buffetwand in een huis aan
de Zoutstraat in Groningen, vermoedelijk ca. 1740, foto
Johan de Haan.

dit goed zien aan de deuren uit de rond 1740 gebouwde borg te Wehe. Op het eerste gezicht lijken
deze deuren paneeldeuren, maar in werkelijkheid zijn
het opgeklampte plankendeuren (afb. 116). Ook op
blinden werd een enkele keer decoratief lijstwerk toegepast. De blinden in de linkerachterkamer van het
huis Marktstraat 19 dragen een opgelegd geknoopttouwmotief (afb. 109).

De deftige paneeldeuren die in de jaren twintig van de achttiende eeuw modieus werden, bestonden in veel gevallen uit twee panelen: een laag
onderpaneel en een langgerekter bovenpaneel (afb.
113, 114). Bij zeer hoge deuren kon boven het middenpaneel nóg een paneel worden aangebracht (afb.
98). Er zijn daarnaast voorbeelden van deuren die uit
een vierkant middenpaneel met ingezwenkte hoeken
bestaan, met boven en onder een langgerekt paneel,
zoals in de achterkamer van het huis Turftorenstraat
28 in Groningen.181 Ook deuren van één langgerekt
paneel kwamen voor. Ze werden, naar het zich laat
aanzien vooral in bescheidener huizen toegepast. De
deuren van een in 1733 gebouwd huis aan de Zoutstraat in Groningen zijn goede voorbeelden van dit
type.
Op paneeldeuren konden ook gesneden ornamenten worden bevestigd. Een voorbeeld daarvan
was de deur van de Groene Kamer in het huis Martinikerkhof 10, die in analogie met de deuren van
de beide buffetkasten in dit vertrek van overdadig
snijwerk was voorzien (afb. 88, 115,). Op een tweetal deuren uit circa 1720-1740, afkomstig uit een
inmiddels afgebroken huis aan de Oude Kijk in’t
Jatstraat, bleef op het langgerekte paneelkussen de
afdruk bewaard van een afhangend festoen aan een
strik.182 Dat deuren met snijwerk eveneens in borgen voorkwamen, bewijzen de al genoemde deuren
uit de voormalige borg te Wehe, die van snijwerk in
de vorm van loof- en bandwerk en blaasknerren zijn
voorzien (afb. 116).
Snijwerk kon ook bóven de deur geplaatst worden
als omlijsting van een schilderstuk, een zogenoemd
bovendeurstuk. In het huis Martinikerkhof 10 en
het zogenoemde ‘Zerkenhuis’ in de Oosterstraat in
Groningen waren bovendeurstukken met omlijsting
te vinden (afb. 115). In het huis Ubbo Emmiussingel
19 bleef een aan deze voorbeelden verwant boven1700-1750
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115. L. Feith, aquarel van het interieur van de zogenoemde Groene kamer in het huis Martinikerkhof 10 in Groningen, 1913,
collectie Groninger Archieven, foto Johan de Haan.
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116. Bovenpaneel van deur uit de borg te Wehe, ca. 1740, nu
in de boerderij Ernstheem in de gemeente Winsum, foto
Johan de Haan.

deurstuk met achttiende-eeuwse omlijsting bewaard.
Bijzonder is het snijwerk met daarin opgenomen een
buste van de Romeinse redenaar Cato in het huis Ossenmarkt 6 (afb. 112) en het gesneden bovendeurstuk in de voorkamer van Vismarkt 40 (afb. 117).
‘Verholen’ kasten en deuren
Regelmaat werd het adagium in de eerste helft van de
achttiende eeuw in de Groninger interieurs. Vaak werd
de symmetrie van de kamer zoveel mogelijk ongestoord
gelaten door de toepassing van zogenoemde ‘verholen’
deuren. In de tuinzaal van het huis Ossenmarkt 6 in
Groningen zijn daarvan nog voorbeelden te zien; de
deuren van de ingebouwde buffetkast zijn in gesloten
toestand een voortzetting van de wand (afb. 122). Ook
in het bestek van de nieuwe senaatskamer in 1722
wordt gesproken van het maken van ‘verholen kasten’.183 De lambrisering liep in deze gevallen gewoon

117. Snijwerk boven de deur tussen voorkamer en gang in het huis Vismarkt 40 in Groningen, ca. 1723, foto Johan de Haan.
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over de deuren heen, net als de wandbespanning.
Portières of deurgordijnen worden in Groninger
inventarissen uit de eerste helft van de achttiende
eeuw nog niet veel genoemd. De toepassing in 1710
van ‘gordijnen in de deuren’ in de stoffenwinkel van
Casper Hommens kan bedoeld zijn geweest om de
cliëntele een innovatief voorbeeld te geven van hoe
deuren en doorgangen door middel van stoffering
een accent konden krijgen.184 De slaapkamer in de
borg Nienoord had in 1737 in ieder geval al wel gordijnen met ‘rabat’ voor de deuren hangen.185 Ook in
een ander vertrek in de Nienoord waren portières te
vinden.
6.4.3

Wanden en wandbekleding

De lambrisering
Kamers die rondom van een wandbedekkende houten wandbetimmering waren voorzien, kwamen in
Stad en Lande in de eerste helft van de achttiende
eeuw waarschijnlijk niet tot nauwelijks voor. Wellicht was de in 1720 genoemde ‘houten voorkamer’
in het huis van mevrouw Meinardi, weduwe van secretaris Jacob Robers, er een voorbeeld van.186 Wel
werd de rondgaande lambrisering vaker toegepast.
Zelfs minder deftige woningen kregen in deze periode soms een lambrisering, zoals het geval was in het
huis van de Capitain Geweldige of hoodcipier van de
stad Groningen in 1730.187 Uit hetzelfde jaar dateert
een bestek voor de senaatskamer van de Academie,
waarin bepaald werd dat deze kamer van een ‘eijken
lambruseet’ voorzien moest worden.188 In 1747 verwerkte Jan Dieters Brugma maar liefst ’70 voet lambrisering’, dat is meer dan 20 meter, in een kamer
van de borg Matenesse in Mensingeweer.189
De lambrisering vergrootte niet alleen de ruimtelijke eenheid van een vertrek, het beschermde ook het
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118. Lambriseringspaneel uit de eetkamer van de
Fraeylemaborg in Slochteren, vermoedelijk eerste kwart
achttiende eeuw, foto Johan de Haan.

behang of de muur tegen de achterpoten en rugleuningen van stoelen, die – naar men mag aannemen –
in Stad en Lande net als in de rest van de Republiek in
deze periode nog overwegend tegen de wanden werden geplaatst en alleen bij gebruik in een praktische
constellatie werden gebracht. Als er geen lambrisering
was, kon men het behang verstevigen door een stevig
stuk textiel aan de onderzijde te bevestigen. Dat gebeurde althans in de raadzaal van het Groninger stadhuis in 1722, toen ‘ledikantmaker’ Gerlof Jans stevig
‘trijlij’, glanslinnen, als een versteviging achter de onderzijde van het nieuwe lakenbehang aanbracht.190
De meeste houten lambriseringen uit deze periode hadden een indeling van eenvoudige rechthoe-
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de Fraeylemaborg in Slochteren (afb. 118, 119). Deze
panelen, die bij de laatste restauratie van de borg in
de jaren zeventig van de vorige eeuw werden ontdekt,
zijn voorzien van in groen- en grijstinten geschilderde koppen en mascarons die gecombineerd zijn met
band- en loofwerk.
Bedstede- en kastenwanden

119. Lambriseringspaneel uit de eetkamer van de
Fraeylemaborg in Slochteren, vermoedelijk eerste kwart
achttiende eeuw, foto Johan de Haan.

kige paneelvakken. De lambriseringen die in 1722
werden aangebracht in de huizen Ossenmarkt 6 en
Nieuweweg 12 (inmiddels gesloopt) zijn hiervan goede voorbeelden (afb. 258).191 De lambriseringsvakken
werden soms van geschilderde decoraties voorzien.
In het huis Martinikerkhof 10 bezat de lambrisering
van de Groene Kamer ten tijde van de ontmanteling
nog de beschildering met decoratieve patronen die er
tussen 1729 en 1740 op moet zijn aangebracht (afb.
88, 115). Deze schilderingen waren vermoedelijk als
gezichtsbedriegers gedacht en suggereerden snijwerk
door de verﬁjnde toepassing van schaduweffecten.
Vergelijkbaar, maar mogelijk iets ouder, zijn de beschilderde lambriseringspanelen uit de eetkamer van

Het streven naar harmonie in de binnenhuisarchitectuur leidde tot de verdwijning van de prominent
aanwezige bedstede- of kastenwand, die door zijn
niet te negeren aanwezigheid het evenwicht tussen de
wanden van een vertrek uit balans bracht. In dit licht
moeten de veranderingen worden gezien die in 1738
in het huis van de commandeur van Delfzijl plaatsvonden, worden gezien. In het bestek dat van deze
verbouwing bewaard bleef, wordt gesproken van het
‘afnemen’ van de ‘lijsten, pijlasters en cassementen’
van het houten beschot in de tuinkamer van het huis,
waarna alle wanden van de kamer, dus inclusief het
beschot, met modieus ‘gedruckt zeijldoeck’ moesten
worden behangen.192 Kamers die rondom van een
wandbedekkende houten wandbetimmering waren
voorzien, kwamen in Stad en Lande in de eerste helft
van de achttiende eeuw waarschijnlijk niet tot nauwelijks voor. Wellicht was de in 1720 genoemde ‘houten voorkamer’ in het huis van mevrouw Meinardi,
weduwe van secretaris Jacob Robers er een zeldzaam
voorbeeld van.193
In de deftige woningen in de stad Groningen
werden beschotwanden alleen nog maar in keukens
of diensvertrekken toegepast. Bijzonder is de fraai
vormgegeven wand in de pronkkeuken van het huis
Ossenmarkt 6, sober van uitvoering, maar stijlvol geleed door houten pilasters. Van een andere orde is de
keukenkast met beglaasde deuren met ‘Engelse’ ramen in het souterrain van het Sichtermanhuis, waar1700-1750
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van de deuren in de onderkast met gestoken snijwerk
zijn versierd (afb. 127).
De wandvullende bedstede- of kastenwand bleef
in de meeste woonhuizen echter een gebruikelijk element, vooral op het platteland. In een donkere kleur
geschilderd, contrasteerden deze wanden met de witte muren; de bedstedewand van het commissarishuis
in Delfzijl werd 1738 in een deftige notenhout-imitatie geschilderd.194 De beschotwand bestond meestal
uit twee bedsteden met in het midden een kast, maar
varianten kwamen ook voor. De kast tussen de twee
bedsteden kon de vorm van een hoge buffetkast of
porseleinkast krijgen. Deze toepassing werd vooral
na 1750 gebruikelijk, maar was toen niet nieuw. In
1737 werd voor de keuken van de pastorie van Wittewierum bijvoorbeeld al een beschot gemaakt dat
bestond uit twee bedsteden met een zogenoemde
‘bottelarije’ in het midden die boven afgesloten werd
door beglaasde deuren ‘van ﬁjn glas in hout geset’ en
onder met twee paneeldeurtjes.195 Volgens de regelen
der kunst moest de vervaardiger van het beschot deze
indelen met ‘opgaande’ pilasters op basementen,
voorzien van een gecorniste kroonlijst en het open
gedeelte tot de zoldering bekleden met regelwerk
waarin liggende rechthoekige panelen waren aangebracht. Uitzonderlijk fraai is de afwerking van twee
beschotwanden in een huis aan de Rijksstraatweg in
Glimmen. Deze wanden dateren vermoedelijk uit
1736, toen het huis werd gebouwd.196 De kroonlijst
van de wanden in de rechter voor- en achterkamer
zijn met houtsnijwerk versierd en de pilasters worden
door composiete kapitelen bekroond. Boven de centraal geplaatste deur in de wand in de achterkamer is
een vaardig gesneden snijraam met palmet-ornament
geplaatst.
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Vaste pronkkasten: de buffetkast
In de eerste helft van de achttiende eeuw deden de
buffetkast en de ondiepere buffetnis in het Groninger woonhuis zijn intrede. Net als bij de porte-brisée
het geval is, ging de populariteit van dit type ingebouwde kast hand in hand met de ontwikkeling van
de ontvangstcultuur in de huizen van de elite.197 De
buffetkast is een kast waarin porselein en glaswerk
op gesneden consoles of bewerkte planken voor de
pronk werd uitgestald en waarin vaak plaats was voor
het inschenken van dranken en het spoelen van glazen (afb. 122, 123, 125 126). Het was beslist niet de
enige plaats waar voorwerpen te pronk konden worden gezet. Een met snijwerk versierd interieur van
een muurkastje uit een huis aan de Herestraat, laat
dat zien (afb. 120).
Hoewel de buffetkast waarschijnlijk vanuit
Frankrijk rond 1700 in de Republiek werd geïntroduceerd, was het principe van een ingebouwde kast
niet nieuw. De in de zeventiende eeuw ook in Stad
en Lande al veel voorkomende ‘buttelarie’, een ingebouwde glazenkast die vaak in combinatie met
bedsteden in een beschotwand te vinden was, kan typologisch beschouwd worden als een voorouder van
de buffetkast. De bottelarie kende echter voor zover
bekend geen pronkfunctie en is dus niet als een echte
voorloper van het buffet te beschouwen.
De meeste vroege Groninger buffetkasten zijn
naar Hollandse maatstaven groot en diep, hebben
een rechthoekige plattegrond en kunnen worden afgesloten met twee hoge openslaande deuren. In de
Menkemaborg bevindt zich een dergelijke kast in de
linkervoorkamer (afb. 121). Aangenomen wordt dat
deze buffetkast tot stand gekomen is bij de grote verbouwing in het eerste decennium van de achttiende
eeuw. Op dat moment waren buffetkasten echter
nog geen gebruikelijk element in Nederlandse hui-
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120. Muurkast uit een huis aan de Herestraat in Groningen, ca. 1730-1750, collectie Groninger Museum, inv. nr. 1944.0065, foto
John Stoel.

zen. Het is dan ook goed mogelijk dat een oorspronkelijk ingebouwde kast of alkoof in een later stadium
van deuren is voorzien en als buffetkast is ingericht.
De deuren van de buffetkast van Menkema zijn door
een -niet al te vaardige- ‘clad schilder’ met perspectivisch verlopende zuilengalerijen beschilderd, met
een aardig effect als de deuren zijn geopend. Ook
het binnenwerk van de kast is, wederom enigszins
primitief, beschilderd. Op de zijwanden zijn twee
stroom- of riviergoden te zien en de achterwand vertoont een tempelachtig gebouw in een formele tuin.
Deze schilderingen zijn gebaseerd op een onbekende

prent, waarschijnlijk van Franse origine, die ook als
voorbeeld heeft gediend voor een tapijt-ontwerp;
er is een tapijt bekend waarop een vrijwel identieke
weergave van een tuinhuis met koepel in een tuin
voorkomt.198
De diepe buffetkast in de tuinzaal van het huis
Ossenmarkt 6 moet rond 1722 zijn ontstaan, toen
het gehele huis een ingrijpende verbouwing onderging (afb. 122). De kast, die van buiten niet als zodanig is te herkennen, sloot in geopende toestand
waarschijnlijk aan op de afwerking van de zaal: onder
de latere rode beschildering van deze buffetkast zijn
1700-1750
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121. Deur van de buffetkast in de linker
voorkamer van de Menkemaborg in
Uithuizen, eerste helft achttiende
eeuw, foto Johan de Haan.

onlangs in goud en groen uitgevoerde ornamentale
schilderingen van band- en loofwerk tevoorschijn
gekomen, die harmonieerden met het volgens overlevering in dezelfde tinten geschilderde houtwerk in
de zaal.199 In tegenstelling tot de strakke inrichting
met vaste kastjes in de buffetkast in de Menkemaborg, is de kast in het huis Ossenmarkt 6 opgesierd
1700- 1 7 5 0

met een centrale nis met halfronde schelpbekroning
en ander snijwerk. Op grond van afbeeldingen van
buffetkasten uit de rest van het land mag verondersteld worden dat deze plaats gereserveerd was voor de
grote kraantjeskan of glazenkoeler, die daardoor het
ceremoniële middelpunt van de kast werd. Een buffetkast uit een huis aan de Oude Boteringestraat, nog
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122. Buffetkast in het huis
Ossenmarkt 6 in Groningen,
ca. 1722, foto Johan de Haan.

weelderiger met snijwerk versierd, bezat eveneens een
centraal geplaatst ‘podiumpje’ met een fraai gesneden
schelp als achtergrond (afb. 123). Hetzelfde podiumpje treffen we ook aan op een nu in de borg Ekenstein in Appingedam geplaatste buffetkast. Deze kast
is afkomstig uit het huis van de achttiende-eeuwse
raadsheer-dichter Lucas Trip in de Turftorenstraat

in Groningen en dateert waarschijnlijk uit de jaren
veertig van de achttiende eeuw (afb. 124).
De kast uit het huis van Lucas Trip laat zien dat
niet alle buffetkasten in de eerste helft van de achttiende eeuw zo diep waren als de kasten in de Menkemaborg en het huis Ossenmarkt 6. Ook de buffetnissen die te oordelen naar het snijwerk waarschijnlijk in
1700-1750
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123. Buffetkast in een huis aan
de Oude Boteringestraat
in Groningen, ca. 17201750, foto Groninger
Archieven.

124. Detail van een buffetkast in de
borg Ekenstein bij Appingedam,
afkomstig uit een huis aan de
Turftorenstraat in de stad Groningen,
ca. 1740-1750, toegeschreven aan
Cornelis Kooystra, foto Johan
de Haan.

1700- 1 7 5 0

285

125. Buffetkasten en schoorsteen in het voormalige Hotel Willems in de Herestraat, eerste kwart achttiende eeuw, foto Groninger
Archieven.

1700-1750

286
het tweede decennium van de achttiende eeuw in een
huis in de Herestraat werden geplaatst, waren ondiep
en werden bovendien niet door deuren aan het zicht
onttrokken (afb. 125, zie ook afb 1). Daardoor kwam
het houtsnijwerk in en op de beide, aan weerszijden
van een schoorsteenpartij geplaatste, kasten goed tot
zijn recht. Een van de buffetten was voorzien van een
ingebouwd marmeren fonteintje, een verschijnsel dat
ook van elders in Nederland bekend is.200 De in de
zogeheten torenzaal van de Nienoord opgestelde dubbele kastenwanden zullen ooit op vergelijkbare wijze

ter weerszijden van een schoorsteenpartij geplaatst
zijn: de huidige opstelling dateert uit het begin van
de twintigste eeuw (afb. 126).
De kasten uit het huis in de Herestraat bewijzen dat het in Groningen al vrij vroeg mode was
om buffetkasten te plaatsen aan weerszijden van een
schoorsteenmantel. De twee identieke buffetten van
onbekende, maar ongetwijfeld Groninger herkomst
in het Scheepvaartmuseum zijn oorspronkelijk waarschijnlijk eveneens op een dergelijke manier geplaatst
geweest.201 Beide buffetten, versierd met snijwerk in
de Friese hofstijl, hebben een risalerende onderkast,
met in het midden een verbreed aanrechtblad, die
stellig als plaats voor de kraantjeskan of de glazenkoeler diende. De voorkeur voor symmetrie bracht ook
Gerhard Alberda van Dijksterhuis in 1731 er toe om
twee buffetkasten tegelijk te laten maken, die waarschijnlijk voor een vertrek in zijn stadsresidentie waren bestemd. De rekening van de timmerman voor
het kostbare ‘sakerdanen’ hout dat voor de kasten gebruikt werd, bleef bewaard.202 De oudste Groninger
vermelding van verglaasde deuren voor buffetkasten

127. Detail van het snijwerk op de deuren van een ingebouwde
kast in de voormalige keuken van het huis Sichterman
126. Kasten in de ‘ridderzaal’ van de borg Nienoord bij Leek,
herkomst onzeker, ca. 1730-1750, foto Johan de Haan.
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aan de Ossenmarkt in Groningen, ca. 1745, foto Johan de
Haan.
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heeft ook op deze buffetten betrekking. De rekening
voor de Engelse ‘raams’ van deze buffetkasten is namelijk ook bewaard gebleven.203
Van enkele jaren later dateerden de twee buffetkasten in de vermaarde Groene Kamer van het huis
Martinikerkhof 10, als we tenminste mogen aannemen dat het geschil dat in 1737 speelde tussen de
toenmalige bewoonster van het huis en beeldhouwer
Van der Haven over deze twee buffetkasten ging (afb.
88).204 Stilistisch gezien is er in ieder geval geen obstakel om de kasten op dat jaar te dateren, waarbij we
er vanuit kunnen gaan dat de schoorsteenmantel die
ze ﬂankeerden gezien de moeizame ruimtelijke verhoudingen enkele jaren ouder was. Beide buffetten
waren van binnen en buiten rijkelijk van houtsnijwerk voorzien, waarbij het ceremoniële middelpunt
voor de kraantjeskan wederom niet ontbrak. Opvallend aan de vormgeving aan de buitenzijde waren de
opgebogen kroonlijsten met consoles, waarop een
kaststel geplaatst kon worden. Ook de vormgeving
van het snijwerk op de gesloten deuren is zonder
meer exuberant te noemen. De kasten waren echter ook praktisch; de brede deuren van de buffetten
konden dubbelgeklapt worden, zodat ze in geopende
toestand minder ruimte innamen.205
Het overdadige snijwerk dat op enkele Groninger
buffetkasten wordt aangetroffen, maakt toeschrijving
aan bepaalde ambachtslieden verleidelijk. Bij gebrek
aan concrete gegevens is hiervan echter weinig met
zekerheid te zeggen. Vast staat wel dat de beste ambachtslieden bij de vormgeving en vervaardiging van
dergelijke kasten betrokken konden zijn. De buffetten uit het huis Herestraat zijn wellicht van Jan de
Rijk, de buffetten in het huis Martinikerkhof 10 van
Theodorus van der Haven en het is bekend dat timmerman Jan Dieters Brugma in 1747 een buffetkast
voor huize Matenesse maakte.206 Een van zijn knechten maakte daartoe ‘een patroon van het sieraad’ en

voor snijwerk werd een aparte post opgevoerd. Mogelijk was beeldhouwer Cornelis Kooystra hiervoor verantwoordelijk; hij en Brugma werkten bij voorkeur
samen en Kooystra sneed ook de schoorsteenmantel
van Matenesse.207 Het snijwerk van een buffetnis uit
een huis in de Turftorenstraat is in ieder geval aan
Kooystra toe te schrijven (afb. 124).208
De alkoofwand
Veel deftiger dan de bedstedewand was de alkoofwand, een wand waarin een hoge en brede opening
voor bijvoorbeeld een ledikant was uitgespaard met
aan weerszijden kast- of bergruimte, afhankelijk van
de beschikbare ruimte. In een in 1736 gebouwd huis
aan de Rijksstraatweg in Glimmen bleef een dergelijke wand in één van beide voorkamers bewaard.209
Deze wand wordt door vier pilasters met gesneden
bekroningen in drieën gedeeld. In de vrij smalle alkoof kan alleen maar een klein ledikant een plaats
hebben gevonden. De grote boogbetimmering in de
voormalige Régence-stijlkamer van het Groninger
Museum, die in de inventarisboeken van het museum voor een deuromlijsting doorgaat, is hoogstwaarschijnlijk deel geweest van een alkoofwand en
omlijstte ooit de opening van de alkoof in een deftig
huis aan de oostzijde van de Grote Markt (afb. 128,
129). Waarschijnlijk werd het in de jaren veertig van
de achttiende eeuw door Cornelis Kooystra gemaakt
in opdracht van Rolina Maria Wolters, weduwe van
Harco Hilarius Siccama.210
In Groninger inventarissen uit de eerste helft van
de achttiende eeuw komen alkoven in tegenstelling
tot in oudere boedelstaten regelmatig voor. Soms
werd het vertrek waarin de alkoof was geplaatst zelfs
naar dit prominente interieurelement genoemd. Dat
was bijvoorbeeld het geval met de stadhouderlijke
slaapkamer die vanaf 1682 als alkoofkamer werd
1700-1750
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128. Omlijsting van een alkoof of porte-brisée uit een huis aan de oostzijde van de Grote Markt in Groningen, ca. 1740-1750,
situatie rond 1920 in de Régence-stijlkamer van het Groninger Museum, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2236,
foto Groninger Archieven.

aangeduid, maar ook in het huis van de koopman
Jan Boelens was volgens een inventaris uit 1715 een
‘alcovi kamer’ te vinden.211 In deze alkoof zal het in
de inventaris genoemde ledikant hebben gestaan. In
de alkoof in de ‘hoffcamer’ van Asselia Meinardi was
in 1720 veel porselein aanwezig.212 Vreemd genoeg
wordt wel het ‘behangsel’ (waarschijnlijk de gordijnen) in deze alkoof genoemd, maar stond er geen
ledikant. In de alkoof in het huis van gezworene Wi1700- 1 7 5 0

chers in de Oosterstraat, die kon worden afgesloten
met twee blauwe gordijnen, was volgens de inventaris uit 1729 evenmin een ledikant geplaatst.213
Soms werd in de alkoof een los buffet geplaatst of
een kabinet, zoals in het huis van syndicus Cranssen,
waar omstreeks 1735 een notenhouten porseleinkast
in de alkoof stond.214 Op de rand die boven deze alkoofwand was bevestigd, de ‘rimme’, stond ‘blauw
en wit’ porselein. In de alkoof in het huis van raads-

289

129. Deel van de omlijsting van een alkoof of porte-brisée uit een huis aan de oostzijde van de Grote Markt in Groningen, ca. 17401750, toegeschreven aan Cornelis Kooystra, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2236, foto John Stoel.

heer Schaffer was in 1733 ruimte gecreëerd voor een
wandrekje waarop porselein en acht vergulde en één
marmeren beeldje waren geplaatst.215 Het was evenmin ongebruikelijk om in de alkoof een rustbank neer
te zetten, zoals wordt aangetoond door de vermelding
uit 1733 van een ‘alcove rustbanck met matras’ in de
middelkamer van het huis van de oud-rentmeester
van de Ommelanden, M. Borgesius.216 In de alkoof
van het kabinet van de heer van Nienoord stond in
1737 eveneens een rustbank, voorzien van een comfortabele, gebloemde matras en twee kussens.217
Wandbekleding en behang
Behangsels waren in de eerste helft van de achttiende
eeuw in de meeste woonhuizen nog ongebruikelijk;
een eenvoudige witte pleisterlaag volstond meestal.
Een bepaling in de provinciale bestekken voor de
reparatie van sarrieshutten in Winsum en Warffum
spreekt in 1711 over het ‘van binnen met kalk glad
bewerpen’ van de muren.218 Soms zullen wanden met
witte of beschilderde tegels zijn bekleed. Er bleven in
de stad Groningen enkele (woon-)kelderruimten met

een dergelijke wandbekleding bewaard (afb. 130).
Een goed voorbeeld van een met witte tegels bekleed
woonvertrek biedt een voorkamer in een in 1736 gebouwd huis aan de Rijksstraatweg in Glimmen.
Het is onzeker in welke mate gepleisterde wanden
in deze periode van een decoratieve schildering werden voorzien. Er zijn in Groningen uit de eerste helft
van de achttiende eeuw geen voorbeelden van een
dergelijke afwerking bewaard gebleven. Het zal wel
niet toevalling zijn dat Gedeputeerde Staten juist een
schilder die lange tijd in Italië had gewerkt, de Groninger Jannes Antiquus, in 1738 de opdracht gaven
om voor 150 caroli gulden ‘in fresco’ voorstellingen
te schilderen op de gepleisterde muren van de bovenkamer in het tuinhuis van de stadhouder.219
Behang was in deze periode nog iets bijzonders:
zelfs in grotere huizen waren in de eerste helft van de
achttiende eeuw nog lang niet alle kamers behangen.
In enkele rijke boedelinventarissen wordt zelfs maar
melding gemaakt van één ‘betrocken kamer’ en in het
luxueus ingerichte huis van een lid van de familie De
Mepsche wordt in een inventaris uit 1713 ook maar
één ‘camer met behangh’ genoemd.220 Vaak diende
1700-1750
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130. Detail van een betegelde wand in de kelder van een huis aan de Oude Boteringestraat in Groningen, eerste helft achttiende
eeuw, foto Taco Tel.

de behangen kamer als het belangrijkste ontvangstvertrek, als zaal of ‘beste kamer’, zoals af te leiden is
uit de naamgeving van de ‘groote betrocken camer’
in het huis van Regnerus Heeckema aan het Boterdiep in 1722.221
Goudleer
Er is één voorbeeld van in Groningen als wandbekleding toegepast goudleer uit de eerste helft van de
achttiende eeuw bewaard gebleven (afb. 131, p. 294).
1700- 1 7 5 0

Hoewel het mogelijk is dat de vellen pas in de tweede helft van de achttiende eeuw tot een behang zijn
verwerkt, dateert het ontwerp vermoedelijk uit de
jaren veertig van de achttiende eeuw en wordt het
daarom hier genoemd.222 Het behangsel is afkomstig uit een huis aan de Turfsingel dat in de zeventiende eeuw door de bekende Groninger predikant
Abraham Trommius werd bewoond en in 1906 werd
gesloopt.223 Vóór de afbraak van het huis werd het
goudleer verwijderd en geschonken aan het Groninger Museum. Het behang bestaat uit ongeveer der-
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33. Beschilderde balkenzoldering in de voorkamer op de eerste verdieping van Oude Boteringestraat 36-38 in Groningen, ca.16101630, foto Taco Tel.
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49. Eikenhouten tweedeurskast (toogkast)
met op het fries de
wapens van Gerhardus
Horenken en Bela tho
Nansum, waarschijnlijk vóór 1633, collectie
Groninger Museum,
inv. nr. 1943.0607, foto
John Stoel.
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70. H. Collenius, Diana ontdekt de zwangerschap van Callisto, detail van een wandschildering voor de danszaal van de borg
Nienoord bij Leek, ca. 1680-1685, foto John Stoel.
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131. Vel goudleerbehang uit een huis aan de Turfsingel in Groningen, ca. 1740, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2539,
foto John Stoel.
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132. J.H. Kiewiet de Jonge, De grote zaal in het huis Wijgchel van Lellens (aan de Vismarkt in Groningen), olieverf op doek, vóór 1875,
collectie Groninger Museum, inv. 1929.0392, foto John Stoel.
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137. Behang uit de borg Dijksterhuis
bij Pieterburen, vermoedelijk
tweede kwart achttiende eeuw, collectie Groninger Museum, inv. nr.
0000.1287,
foto John Stoel.

133. (links) H. Collenius, Veturia,
Volumnia en Coriolanus,
geschilderd behang uit de
rechter achterkamer van het
Huis met de Dertien tempels
aan de Oude Boteringestraat
in Groningen, vermoedelijk
1711, collectie Groninger
Museum, inv. nr. 1998.0155,
foto John Stoel.
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141. H. Collenius, De verheerlijking van een vrouw, beschilderd plafond uit de rechter achterkamer van het Huis met de
Dertien tempels aan de Oude Boteringestraat in Groningen, vermoedelijk 1711, collectie Groninger Museum, inv. nr. 1998.0153,
foto John Stoel.
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tig rechthoekige vellen van zo’n 65 bij 75 centimeter waarop een patroon van slingerende ranken met
bloemen en een papegaai is aangebracht. Het rapport
is zodanig van opzet dat er bij nevenschikking van de
vellen een doorlopend patroon ontstaat.
Het goudleerbehang in een kamer van het Bontehuis aan de Vismarkt is niet bewaard gebeven, maar
dankzij een schilderij dat vóór de sloop van het huis
in 1865 van het vertrek werd gemaakt, weten we dat
het bestond uit losse vellen met twee verschillende,
paarsgewijs toegepaste patronen (afb. 131, pagina
295). Hoewel het behang op het schilderij schematisch is weergegeven, is door vergelijking met nog
bestaand goudleer vast te stellen dat de decoratie
een jachtscène voorstelde waarvan het ontwerp uit
omstreeks 1700 dateerde.224 Op het linkerdeel waren een hoornblazende ruiter, de godin Diana, twee
jachthonden en een hert te zien, geplaatst in een
landschap met bomen en een grote fontein met waterspuitende meerminnen. Op het andere vel stond
een villa-achtig huis met aan de linkerzijde een met
druivenranken begroeide pergola. Aardige details waren de pauw op de pergola en de vogel zittend op een
ring in de deuropening van het huis. Het behang zal
zijn aangebracht in opdracht van Evert Joost Lewe,
heer van Aduard, die het Bontehuis in de eerste helft
van de achttiende eeuw bewoonde. Het behang kan
hem herinnerd hebben aan het buitenleven op de
borg in Aduard, waar hij de jacht beoefende en van
een fraaie tuinaanleg – compleet met hertenkamp –
kon genieten.
Dat er weinig goudleer uit de eerste helft van de
achttiende eeuw in Groningen bewaard is gebleven,
zegt niets over de toepassing en de populariteit van
deze wandbekleding. Goudleerbehang werd in Stad
en Lande in deze periode als bijzonder representatief beschouwd. Illustratief hiervoor is het gegeven
dat Burgemeesters en Raad van de stad Groningen

in 1707 overwogen om het oude lakenbehang in het
stadhuis te vervangen door een behangsel van ‘goud
leer’, wat uiteindelijk om onbekende redenen niet
doorging.225 Ook in veel particuliere huizen kwamen
‘goudleerkamers’ voor. Het is zelfs niet overdreven om
te stellen dat vrijwel iedere aanzienlijke woning in de
stad Groningen er een moet hebben gehad. In de boedelinventarissen zijn goede voorbeelden te vinden. Zo
weten we dankzij vermeldingen uit 1725 en 1730 dat
er goudleerkamers in het huis van Albertus Hattema
en in de woning van burgemeester Wicher Wichers te
vinden waren en in een inventaris uit 1730 wordt in
het huis van de weduwe van ‘staat-generaal Aldringa’
een ‘grote goudenleers camer’ genoemd.226 De ‘goude
leers camer’ van rentmeester Alberti was volgens een
boedelstaat uit 1748 geheel in stijl ingericht met onder andere twee vergulde wandarmen, een spiegel met
een gouden lijst en tien beeldjes van albast.227
Ook in koopacten wordt goudleerbehang een
aantal malen expliciet genoemd. Zo verkochten Rudolf Polman en Johanna Emelia van Ewsum in 1706
een huis aan de zuidzijde van de Vismarkt inclusief
het goudleer dat in de voorkamer hing.228 In 1722
wordt ook in een huis aan de noordzijde van de Grote Markt bij de verkoop van dit pand het goudleer in
de ‘kamer’ uitdrukkelijk genoemd.229 Bij de verkoop
in 1746 van twee huizen in de Herestraat uit de nalatenschap van Berend Aldringa, drost van Wedde,
was het goudleerbehang eveneens inbegrepen.230
Ook in borgen werd goudleer vanzelfsprekend als
wandbekleding toegepast. In de linkervoorkamer van
de Menkemaborg in Uithuizen werden in de jaren
zeventig minieme restanten van goudleer aangetroffen.231 De borg Boekstede bij Sebaldeburen had volgens de inventaris uit 1710 een blauw ‘gouden leers’
cabinet én een blauw ‘silveren leers’ cabinet.232 Dit
behang was waarschijnlijk voor Maria Alberda en
haar echtgenoot Peter van Nijeveen hier aangebracht.
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In een document uit 1711 worden verder de goudleren behangsels op de borg Scheltkema-Nijenstein
bij Zandeweer genoemd.233 En in de borg Asinga in
Ulrum was volgens de inventaris van 1751 een ‘roode
goude leers kamer’ te vinden.234
In één huis konden zich verschillende goudleerkamers bevinden. Raadsheer van de stad Groningen
A.L. Wichers bewoonde aan de zuidzijde van de
Zwanestraat een huis dat volgens een bekendmaking
in de Opregte Nieuwe Groninger Courant van vrijdag
4 maart 1746, waarin het te koop werd aangeboden,
was ‘voorzien met verscheyden royaale Beneeden en
Boven Kaamers waar van twee met Goud Leer (…)
zijn behangen’.235 In de stadswoning van de ‘Graaf
van In- en Kniphuisen’, heer van Ulrum, waren volgens de inventaris uit 1717 zelfs vier vertrekken met
goudleer behangen.236 Er was in dit huis niet alleen
een ‘eedtzaal met gouden behangsel’ te vinden, ook
een slaapkamer pronkte met een goudleren wandbekleding, net als ‘’t groote zael met vergulden leer’ en
een ‘bovenkamer’. Ook in een huis aan het Martinikerkhof waren volgens een acte uit 1728 verschillende kamers van ‘behangsels van goudleer’ voorzien:
deze behangsels werden met het huis in 1728 door
jonker Jan Gruys en zijn broer Berend verkocht.237
Goudleer was alleen deftige lieden voorbehouden.
In een huurovereenkomst uit 1709 liet ‘pastor Muntingh’ dan ook bepalen dat de huurder van zijn huis
aan de Cremerrijp, de noordzijde van de Vismarkt in
Groningen, het goudleer uit de kamer moest nemen
‘en de muren glad bepleisteren’.238 Muntingh had
wellicht zelf een betere bestemming voor dit goudleer. Misschien verkocht hij het zelfs wel, zoals Jan
Albert Sichterman in 1743 liet doen met het goudleerbehang uit een huis aan de Ossenmarkt dat plaats
moest maken voor zijn nieuwe stadspaleis. In de Opregte Nieuwe Groninger Courant van 8 februari 1743
werd bekend gemaakt dat ‘op aanstaande maandag
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den 11 febr. 1743 opentlijk aan den meestbiedenden
verkogt zullen worden, eenige kamerbehangsels, zo
van goudt leer, als anders (…) Die daar gadinge aan
heeft kan, op gemelden tijdt, zich des morgens te tien
uur vervoegen in het huis van den heere Sichterman
aan de Ossemerkt, te Groningen’.239 Sichterman paste in zijn nieuwe huis overigens eveneens weer leerbehang toe; toen in 1764 de boedel van Sichterman
werd geveild, werd in de daartoe opgestelde veilingcatalogus een ‘kamer-behangzel swart met goud, buffels léér, Japans verlakt’ genoemd, dat volgens de toelichting ‘voor een vrij groot vertrek geschikt’ was.240
Geschilderd behang
De meest in het oog springende vormen van wandbekleding uit de eerste helft van de achttiende eeuw
waren de kamerhoge geheel met landschappen of
historieschilderingen beschilderde linnen bespanningen. Er zijn uit de stad Groningen enkele van
deze geschilderde behangsels uit de eerste helft van
de achttiende eeuw bekend, die echter in geen enkel geval meer in situ bewaard zijn. Soms laten oude
foto’s zien hoe sterk het stempel was dat deze vorm
van wandafwerking op een kamer kon drukken. Van
andere is alleen maar het bestaan en niet eens een
afbeelding bekend, zoals geldt voor de door Hermannus Collenius gemaakte historieschilderingen die in
1893 nog in het Huis met de Schone Gevel aan de
Grote markt bewonderd konden worden.241
De grote geschilderde behangsels waren vaak
voorzien van voorstellingen die aan de mythologie
of de klassieke geschiedschrijving waren ontleend.
Zo was in het huis Martinikerkhof 10 een kamer te
vinden waarin scènes uit het leven van Marcus Antonius en Cleopatra de wanden sierden.242 Eveneens
van de hand van de vervaardiger van deze spoorloos
verdwenen schilderingen, Hermannus Collenius, zijn
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waarschijnlijk de grote behangsels die zich nu in het
Engelse huis Newby Hall bevinden.243 Deze zes schilderingen, allemaal 2 1/2 meter hoog, tonen nog nietgeïdentiﬁceerde voorstellingen, waarschijnlijk uit het
leven van Aeneas. Nog groter van formaat zijn de zes
behangsels die Collenius in 1711 voor de achterkamer
of ‘sael’ van het Huis met de Dertien Tempels maakte.
Deze schilderingen, die zich sinds 1998 in de collectie
van het Groninger Museum bevinden, zijn meer dan 3
meter hoog (afb. 133, pagina 296).244 Hierop zijn aan
de klassieke mythologie ontleende scènes te zien waarbij telkens een vrouw een heldhaftige rol vervult. Het
bijbehorende plafond met een allegorische voorstelling van de ‘verheerlijking van de vrouw’ sluit hierop
thematisch aan (afb. 141, pagina 298).245
Niet alleen in woonvertrekken plaatste men geschilderde wanddecoraties. Een groot doek met
daarop een levensgrote afbeelding van een dame met
papegaai achter een balustrade maakte mogelijk ooit
deel uit van de decoratie van een trappenhuis (afb.
134). Achter balustraden geplaatste ﬁguren waren in
Duitsland, Frankrijk en Italië een gebruikelijk motief in trappenhuizen van enige allure. Daniel Marot geeft vergelijkbare voorbeelden op de ontwerpen
voor trappenhuizen die hij in prentvorm uitgaf.246
De vervaardiger van het werk, Jan Abel Wassenbergh heeft door een sterke perspectivische werking
het trompe-l’oeil-effect van de schildering willen
versterken, dat alleen werkt als het vanuit een zeer
laag, onder het schilderij gelegen standpunt bekeken
wordt. De oorspronkelijke situering van het schilderij is onbekend, al heeft recent onderzoek een band
met het huis Vismarkt 40 in Groningen aannemelijk gemaakt, toevalligerwijs een van de weinige en
mogelijk zelfs het enige Groninger huis waarin zich
een hoog trappenhuis naar Hollands model bevond
(afb. 93). Uit dit huis is ook een ander stuk van de
hand van dezelfde schilder afkomstig, dat duidelijk

bedoeld is als accentuering van de architectuur (afb.
135).247 De oorspronkelijke plaatsing van dit laatstgenoemde werk is echter onbekend.
Bij het stenen karakter van een deftige hal of entreeruimte pasten in grijs en wit-tinten geschilderde
grisailles, die gedacht moeten zijn als imitaties van
nissen met beeldhouwwerk in reliëf. De grote wandvullingen uit de hal van het huis Martinikerkhof 10
in Groningen zijn zeldzame voorbeelden van dergelijke schilderingen (afb. 136). Als datering voor deze
schilderingen vol vrijmetselaarssymboliek komt het
tweede kwart van de achttiende eeuw het meest in
aanmerking. Zij zijn in ieder geval ouder dan het
stucdecor van de hal, dat dateert uit het laatst van de
achttiende eeuw.
Naast in opdracht vervaardigde en dus relatief
dure geschilderde behangsels, werd ook seriematig
vervaardigd beschilderd behang in de Groninger
huizen toegepast. In de Opregte Nieuwe Groninger
Courant stond op 10 maart 1744 een bekendmaking, waarin ‘verlackt’ linnen te koop wordt aangeboden, ‘in diverse gronden en ﬁguiren tot kamer
en cantoiren te behangen’. Dit beschilderde linnen
werd waarschijnlijk van elders aangevoerd, omdat
het op de stadshal te koop was, waar alle uitheemse
waren buiten de jaarmarkt ter verkoop moesten worden aangeboden. In 1748 adverteerde in de Opregte
Groninger Courant een zekere J. Egmond uit Leiden
met ‘geschilderde kamer behangsels’.248 Een mogelijk
Hollandse oorsprong kent ook het behang waarmee
tot de sloop in 1901 de muren van een vertrek in
de borg Dijksterhuis bij Pieterburen waren bekleed
(afb. 137, pagina 297).249 Het decor is namelijk een
spiegelbeeldige variant van een patroon dat in het
tweede kwart van de achttiende eeuw is gebruikt voor
goudleer en linnenbehang zoals dat onder meer in de
Amsterdamse kamerbehangselfabriek van Nicolaas
Blankert werd vervaardigd.250
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134. J.A. Wassenbergh, Dame met
papegaai, mogelijk afkomstig
uit het huis Vismarkt 40,
tweede kwart achttiende eeuw,
collectie Groninger Museum,
inv. nr. 1919.0256, foto John
Stoel.
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135. J.A. Wassenbergh, schilderstuk afkomstig uit het huis Vismarkt 40 in Groningen, ca. 1723, collectie Groninger Museum, inv.
0000.1273, foto John Stoel.
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136. Anoniem, grisaille uit de hal van het
huis Martinikerkhof 10 in de stad
Groningen, vermoedelijk tweede
kwart achttiende eeuw, collectie
Stichting Provinciale Groninger
Oudheidkundige Commissie,
foto Johan de Haan.
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Textiele behangsels
Meestal is uit de archiefgegevens niet goed op te maken wat voor textiele behangsels er precies in Groninger huizen hingen. Zo wordt in 1703 in de inventaris
van goederen van Jacob Cock een ‘bondt behangsel
in de kamer’ genoemd, zonder dat er van enige materiaalspeciﬁcatie sprake is.251 Ook van de ‘betrocken
kamer’, de enige behangen kamer in het huis van de
weduwe van doctor Toelast, wordt in 1712 het behang niet nader omschreven.252 Hetzelfde geldt voor
de ‘agter caamer met bont behangsel’ die in hetzelfde
jaar in het huis van capitain Sutton was te vinden en
voor het behang in de ‘vrouw van Ulrums camer met
geel behangsel’, in 1717 genoemd in een de inventaris
van de stadsresidentie van de Graaf van In- en Kniphuisen.253 Andere bronnen verschaffen nauwelijks
meer duidelijkheid. Alleen van enkele kamers op de
bovenverdieping van de borg Ewsum bij Middelstum
wordt gezegd dat ze in het begin van de achttiende
eeuw met groen damast voorzien van bloemmotieven
zouden zijn bespannen. Bij de afbraak van de borg in
1863 zou dit damast tevoorschijn zijn gekomen en
eveneens een aantekening op de muren zijn teruggevonden waarin 1709 genoemd werd als jaar waarin
dit behang was aangebracht.254
De inventaris uit 1729 van het stadhouderlijk hof
aan het Martinikerkhof geeft zicht op de kleur- en
vormrijkdom die met textiele behangsels kon worden bereikt.255 In de inventaris van 1712 worden alleen in de slaapkamers en cabinetten van de prins en
zijn vrouw behangsels van stof met bloemmotieven
en ‘gebandiert stof ’ genoemd, waarschijnlijk een stof
met passement dat in verticale stroken of banden was
aangebracht. In de kamers van de hofdames en de
hofmeester hingen op dat moment nog ouderwetse
‘gestreepte’ behangsels en verder waren er diverse kamers met ‘bont goet’ en ‘Rowaans tapiet’ behangen.

In de inventaris van 1729, opgemaakt vlak na de
grote verbouwing van 1727 en 1728, worden meer
kleurrijke behangsels genoemd. Het kabinet van de
stadhouder bijvoorbeeld was behangen met blauw
‘triomphant’ en rood en wit gestreept ‘atlas’ en de
garderobe had een behangsel van changeant met rode
en groene bloemmotieven. De garderobe in het Prinsessekwartier had een wandbekleding van blauwe
changeant die was gecombineerd met Haarlemse stof
en het tweede kabinet was hier behangen met bruin
gebandeerde zijde. In de kamer van de Baron van
Lynden hing ook een gebandeerde stof, ditmaal van
gekleurd ﬂuweel.
Heel soms geven rekeningen en bestekboeken
meer informatie over de toepassing van textiele behangsels. Voor de leverantie in 1722 van een nieuw
groen ‘lakens’ behang voor de senaatskamer van de
hogeschool deed de provincie een beroep op ‘kamerbehanger’ Hendrikus van Berghuis.256 Dit behang
was al door gecommitteerden van de provincie bij
Van Berghuis uitgezocht. De aannemer moest alleen
nog onderhandelen over de prijs: volgens het bestek
mocht het behang 4 tot 4,5 gulden per el kosten, terwijl er 64 of 65 el van nodig was. In hetzelfde jaar
leverde Van Berghuis ook voor de raadzaal van de
stad Groningen voor de lieve som van 1345 caroli
gulden gordijnen, groen laken en ‘geplette koorden’,
die waarschijnlijk als passement langs de randen van
het nieuwe behang werden aangebracht.257 Stoffeerder en ‘ledicantmaker’ Gerlof Jans bracht dit behang
op de wanden aan.258 Waarom de senaatskamer met
groen laken werd behangen, is niet duidelijk. Aan
Van Berghuis’ assortiment zal het niet gelegen hebben: toen hij vóór of in 1725 overleed, werd een inventaris van zijn goederen opgemaakt waarin de vele
verschillende soorten trijp, changeant en moiréweefsels in het bijzonder opvallen.259

1700-1750

306
Tapisseriebehang
Losse tapijtbehangsels worden in de eerste helft van
de achttiende eeuw in de boedelinventarissen nauwelijks meer genoemd. Alleen in de boedel van Jan
Auwema komen in 1704 nog twee ‘tapieten’ in de
‘jufferskamer’ voor.260 Dit heeft alles te maken met
het gegeven dat tapijten in toenemende mate deel
uit gingen maken van de nagelvaste aankleding van
een vertrek: ze werden tegen de muren gespannen
en in de betimmering vastgezet.261 De aanwezigheid
van tapijtbehang in deze periode kan dan ook alleen
worden afgeleid uit de benaming van een vertrek. Zo
kunnen we veronderstellen dat het in de omvangrijke inventaris van de Nienoord uit 1737 genoemde
‘tapeeten saal’ een vast aangebracht tapijtbehangsel
had.262 In andere borgen was zo’n tapijtenzaal evenmin ongewoon. De bewoners van de borgen Asinga
bij Ulrum en Hanckema in Zuidhorn handhaafden
bijvoorbeeld hun zeventiende-eeuwse, met tapijten
behangen zalen. De ‘tapeten zaal’ in de borg Asinga
wordt nog in een inventaris uit 1751 genoemd.263
Dat tapijtbehang beslist niet als ouderwets werd
ervaren, bewijst ook de inventaris die in 1732 werd
gemaakt van het stadhouderlijk logement in de stad
Groningen. De publieke vertrekken van de stadhouder en zijn echtgenote hadden volgens deze inventaris vrijwel allemaal een behangsel dat bestond uit
tapijten. Ook de ruimten die volgens de inventaris
van 1712 nog behangen waren met ‘gebloemt stoff ’,
zoals de slaapkamer van de stadhouder en de slaapkamer van zijn echtgenote, waren in 1732 met tapijten
behangen.264 Ook deze tapijten waren vastgezet, zoals
blijkt uit het bestek voor het herstel van het deels verbrande houten plafond van de preek- of muziekzaal
in 1741: de aannemer moest volgens dit bestek bij
de werkzaamheden voorzichtig opereren en het niet
te verwijderen ‘tapeit rondom wel waren en zorgen
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dat niet het minste beschadigd wordt’.265 Wat er op
het genoemde tapijtbehang stond afgebeeld, is helaas
niet bekend. Ook de tapijten in de slaapkamer van
‘hare koninklijke hoogheit’ en haar audiëntiekamer
worden in de inventaris niet nader beschreven en dat
geldt eveneens voor de tapijten in de lantaarnkamer,
de kamers van aanzienlijke lieden uit de hofhouding,
de kamenierskamer en de eetzaal van de edellieden.
Wel weten we dat in de audiëntiekamer van de stadhouder in 1732 tapijten met jachttaferelen hingen en
dat in de stadhouderlijke slaapkamer oude tapijten
met landschappen te vinden waren.
Soms is uit koopacten en vanaf 1743 uit advertenties in de Opregte [Nieuwe] Groninger Courant
het bestaan van een tapisseriebehang in deftige Groninger huizen af te leiden. Zo is van het huis Ossenmarkt 5 bekend dat er bij de verkoop rond 1820
een vast tapisseriebehangsel in de linkervoorkamer
te vinden was.266 Waarschijnlijk was dit behang daar
bij de grote verbouwing in 1723 in aangebracht. Het
bestaat niet meer, dus het blijft gissen. Ook verdwenen is het tapijtbehang uit een kamer in een huis in
de Zwanestraat, een huis dat in 1746 door raadsheer
A.L. Wichers inclusief de behangsels te koop werd
aangeboden.267 In 1750 bood A. Boelens een ‘deftige
behuysinge’ te huur aan met maar liefst twee met tapijt behangen vertrekken.268 De tapijten die in 1728
bij de verkoop van het huis Martinikerkhof 10 aan
Hendrik Trip en Anna Quevellerius waren inbegrepen, waren waarschijnlijk eveneens vast aan de wanden bevestigd.269
In een aantal koopactes van huizen in de stad
Groningen wordt in de eerste helft van de achttiende
eeuw het degelijke, maar decoratieve ‘Rouaans tapiet’
als vaste wandbekleding genoemd.270 Deze vooral in
Noordfranse steden vervaardigde stof werd ook gebruikt om stoelen mee te bekleden.271 Vaak werd
wandbekleding van Rouaans tapijt mét het huis aan
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de kopers overgedaan. Dat gold bijvoorbeeld voor
een huis in de Oude Boteringestraat met een ‘kamer met roaans tepeet behangen’ dat in 1711 aan
Evert Lewe en zijn vrouw Wendelina Johanna van
Berum werd verkocht.272 Uit 1733 dateert de vermelding van een kamer met een zelfde type behang, een
huis aan de Oosterstraat.273 In een ander huis in de
Oosterstraat, het huidige nummer 33, waren volgens
een koopacte uit hetzelfde jaar zelfs verschillende kamers met ‘Roäns tapiet’ behangen.274 Vermeldingen
van dergelijk tapijtbehang lijken na 1733 niet meer
voor te komen. Mogelijk werd het toen als ouderwets beschouwd: het ‘Rowaans tapiet’ dat volgens de
inventaris van 1712 in de ‘jonge prinsenkamer’ van
het stadhouderlijk logement in Groningen wordt genoemd, is daar in 1729 niet meer terug te vinden.275
Veloutébehang of zeildoek
De populariteit van textiele wandbekleding leidde
tot de fabricage van alternatieven die dezelfde uitstraling als textiel hadden maar in de aanschaf minder
kostbaar waren. In 1732 deed Jan Basuin bij de Groninger stadsregering het verzoek om vrijstelling van
betaling van ‘stadsswarigheden’ teneinde voldoende
ﬁnanciële middelen te hebben om zijn ‘druckerije
van allerhande soort van camerbehangselen’ op te
zetten.276 Basuin meldde in zijn verzoek dat hij deze
‘seer konstigh en aardigh fabryq’ zelf had ontwikkeld.
Volgens hem was het productieproces nergens anders
in Nederland ‘bekendt’ en was het een groot voordeel
voor de Groningers dat gedrukt behang voortaan
‘voor een gelijcke prijs als de Hollandse’ verkrijgbaar
was. Toen Basuins knecht Pieter Lofvers in 1738 ook
een behangseldrukkerij op wilde zetten, wendde hij
zich net als zijn leermeester tot de Groninger stadsregering om vrijstelling van de stedelijke belastingen
te bedingen.277 Lofvers drukte naar eigen zeggen be-

hang ‘soo fraaij alsmede voor soodane civile prijs als
in de seven provincien ergens te bekomen is’.
Eén van de alternatieven voor het dure trijp- of
ﬂuweelbehang was pluis- of velouté-behang, dat bestond uit geprepareerde doeken die met lijm in een
patroon werden bestempeld en meteen daarna met
ﬁjngemaakte wol of zelfs zijde werden bestoven.278
In het rekenkamertje van de Menkemaborg bleef
een dergelijk behang, dat ergens in het eerste kwart
van de achttiende eeuw moet zijn aangebracht, op
de oorspronkelijke plaats bewaard. Dergelijk behang
werd ook wel in grotere vertrekken aangebracht. In
de collectie van het Groninger Museum bleven twee
forse veloutébehangsels bewaard, beide afkomstig uit
de borg Dijksterhuis bij Pieterburen (afb. 138). Van
het huis Ossenmarkt 6 is eveneens bekend dat een
grote kamer op de eerste verdieping oorspronkelijk
eveneens velouté-behang bezat. Een fragment daarvan berust in een particuliere collectie.
Het is mogelijk dat dergelijk bedrukt behang of
velouté bedoeld wordt met de contemporaine aanduidingen van ‘gedruckt zeildoek’, die we enkele
keren in Groningen tegenkomen.279 In 1716 leverde
Hendrikus van Berghuis bijvoorbeeld aan de stadsregering 48 el ‘seijldoeck met root’, dat maar 13 stuivers per el kostte en door Sara Blencke aan de muren
van de benedenzaal van het Herenwijnhuis werd bevestigd.280 Vergelijkbaar behang zal in 1738 toegepast
zijn bij de aanpassing van de tuinkamer in het huis
van de commandeur van Delfzijl, toen de hele kamer
met ‘gedruckt zeijldoeck’ behangen moest worden.281
Aardig is de uitdrukkelijke vermelding in het bestek
dat de aannemer zorg moest dragen voor een goede
aansluiting tussen de motieven op de verschillende
banen waarmee de muren werden bespannen.
Een variant op deze behangsels is het met damastpatronen bedrukte katoenen behang dat nu in de studeerkamer van de Menkemaborg is aangebracht, maar
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138. Velouté-behangsel uit de borg Dijksterhuis bij Pieterburen, eerste helft achttiende eeuw, collectie Groninger Museum, inv. nr.0000.1283, foto John Stoel.

oorspronkelijk in een kamer in de borg Dijksterhuis
bij Pieterburen hing, waaruit het voor de sloop in
1901 werd verwijderd (zie ook afb. 49 (p. 292), 128,
172). Dit behang is niet met wolpluis bestoven maar
bedrukt met voornamelijk rode en groene motieven,
bedoeld als imitatie van populaire brokaat- en damastpatronen. Het doet door het kleurgebruik sterk
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denken aan het zogenoemde Genuees ﬂuweel, een
destijds uiterst kostbare stof, waarvoor het in decoratief opzicht nauwelijks onderdoet. Het behang uit
Dijksterhuis bewijst bovendien al eeuwenlang relatief
kleurecht te zijn, in tegenstelling tot de veel kwetsbaardere stoffen waarvan hij was afgeleid.
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6.4.4

Zolderingen en plafonds

Balkenplafonds bleven in de eerste helft van de achttiende eeuw in veel Groninger huizen de regel. Zelfs
in huizen waarvan verwacht mag worden dat er geen
ﬁnanciële beperkingen waren om de zolderbalken te
bedekken achter een gladde afwerking gaf men de
voorkeur aan het balkenplafond. Dat gold bijvoorbeeld voor de Menkemaborg, waar alle balkenzolderingen na de rigoureuze verbouwing van de borg in
het begin van de achttiende eeuw in het zicht bleven.
Weliswaar werden de zijkanten van de balken geproﬁleerd, maar de decoratieve afwerking was minimaal.
Hetzelfde geldt voor de zoldering die in het eerste
kwart van de achttiende eeuw in de nieuwe woonka-

mer van het deftige huis Guyotplein 3 in Groningen
werd aangebracht.282 Deze grenenhouten balkenzoldering bleef gewoon zichtbaar; een zeventiendeeeuwse balk van een bouwdeel dat gedeeltelijk in de
nieuwe kamer werd opgenomen, werd omtimmerd
om één geheel met het nieuwe balkenplafond te kunnen vormen.
In eenvoudige huizen werden de balken vaak in
één kleur geschilderd. De grenen balken in de sarrieshutten die door de provincie gebouwd werden,
kregen bijvoorbeeld net als het andere houtwerk van
het interieur in de eerste helft van de achttiende eeuw
een ‘maseloens rode’ kleur, van de ‘beste’ olieverf.283
Dieprood was ook de kleur die op de balken van de
nieuwe kamer in het grote huis aan het Guyotplein

139. Balkenzoldering in de rode kamer van de Fraeylemaborg in Slochteren, eerste kwart achttiende eeuw, foto Johan de Haan.
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140. Zoldering van een huis
aan de Noorderhaven in
Groningen, ca. 1710-1720,
foto Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, Zeist.

werd aangebracht, en ossenbloed, blauw en grijs werden als eerste laag op de balkenzolderingen in de rond
1705 ingrijpend verbouwde Menkemaborg teruggevonden.284 In de Fraeylemaborg in Slochteren werd
de balkenzoldering van de Rode Kamer in het eerste
kwart van de achttiende eeuw met modieus band- en
loofwerk versierd, waardoor een ietwat merkwaardig
geheel ontstond: een ouderwetse zoldering voorzien
van moderne decoraties (afb. 139). Balkenzolderingen konden ook met opgelegd snijwerk, beklamping
en proﬁellijsten worden gedocoreerd. Een zeldzaam
voorbeeld van een dergelijk plafond is bewaard gebleven in een huis aan de Noorderhaven (afb. 140).
Toch vond ook in Groningen, net als elders in de
1700- 1 7 5 0

Republiek, de mode van de vlakke, illusionistisch beschilderde plafonds ingang. Zo schilderde Hermannus Collenius in 1711 voor de achterkamer in het
Huis met de Dertien Tempels op 21 houten planken van meer dan 6 meter lang een plafond met een
voorstelling die als de verheerlijking van de vrouw
geïnterpreteerd kan worden(afb. 141, pagina 298).285
De centrale voorstelling op dit plafond is gevat in
een trompe-l’oeil-omlijsting die omgeven wordt
door ranken met putti in de hoeken. Het zich nu
elders bevindende plafondstuk dat Jan Abel Wassenbergh in 1722 maakte voor een huis aan de Nieuweweg in Groningen was op linnen geschilderd en wél
door echt lijstwerk omkaderd (afb. 142, 143).286 De
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142. J.A. Wassenbergh, Plafondstuk voor de grote voorkamer van het huis Nieuweweg 12 in
Groningen, gedateerd 1722, tegenwoordig in een huis in Maarssen, foto Johan de Haan.
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143. Gesneden hoekstuk van het plafond van de grote voorkamer van het huis Nieuweweg 12 in Groningen, ca. 1722,
tegenwoordig in een huis in Maarssen, foto Johan de Haan.

144. D. Marot, ornamentprent met
voorbeeld van
plafondbehandeling, eerste kwart
achttiende eeuw,
uit: Jessen 1893.
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omliggende velden, met ornamenten in de trant van
Marot beschilderd, zijn in identiek lijstwerk gevat.
In de hoeken vormen gesneden palmetten met een
puttokop de overgang naar de holle kooﬂijst, waarin
afwisselend trompe-l’oeil-snijwerk, kleine ﬁguratieve
schilderingen en portretmedaillons zijn geschilderd.
Plastischer was het vermoedelijk in de jaren 17291730 vervaardigde plafond voor de Groene Kamer in
het huis Martinikerkhof 10 (afb. 145). De centrale
schildering op doek, met een voorstelling van lentegodin Flora, werd omlijst door fors geproﬁleerd lijstwerk met snijwerk, dat de overgang vormde tussen
het schilderstuk en de met ornamentale schilderingen versierde buitenrand. Een zeer forse kooﬂijst met
wederom in trompe-l’oeil geschilderd snijwerk begrensde het plafond. In de hoeken van de lijst waren
gesneden schelpvormige ornamenten aangebracht.
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145. L. Feith, aquarel van het
plafond van de zogenoemde Groene kamer in
het huis Martinikerkhof
10 in Groningen, 1913,
collectie Groninger
Archieven, foto Johan de
Haan.

146. Beschilderd plafond in
een zijkamer van het
huis Ossenmarkt 6 in
Groningen, ca. 1722, foto
Johan de Haan.
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147. Detail van een beschilderd plafond in een zijkamer van het
huis Ossenmarkt 6 in Groningen, eerste helft achttiende
eeuw, foto Johan de Haan.

148. Plafond van de achterkamer van het ‘zarken huis’ in de
Oosterstraat in Groningen, tweede kwart achttiende eeuw,
foto Groninger Archieven.
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De prenten van Marot waren een belangrijke inspiratiebron voor de vormgeving van vlakke plafonds.
In het huis Ossenmarkt 6 bleef een vrij eenvoudig
plafond bewaard dat beschilderd is met ornamenten
die direct ontleend zijn aan prenten van Marot (afb.
146, 147). De invloed van Marot spreekt ook uit het
plafond dat vermoedelijk in de jaren dertig van de
achttiende eeuw werd gemaakt voor de achterkamer
van het Zerkenhuis in de Oosterstraat in Groningen
(afb. 148).287 Ook hier was, zoals in het huis Martinikerkhof 10, sprake van een centraal schilderstuk dat
door geproﬁleerd lijstwerk werd omkaderd. De voorstelling van het centrale schilderstuk was ontleend
aan door Marot gepubliceerde voorbeelden van plafonddecoraties met doorzichten naar een wolkenhemel. Ook de vier hoekstukken van het plafond, in de
vorm van een buste in een schelpvormige omkadering, gaan ondubbelzinnig terug op voorbeelden van
Marot. Door de afwisseling van trompe-l’oeil schilderwerk en houtsnijwerk maakte dit helaas spoorloos
verdwenen plafond effectief gebruik van de illusionistische technieken die gebruikt werden om de begrenzing van het plafondvak optisch te doorbreken.
Overweldigend moet de indruk zijn geweest van
het door de Groninger schilder Jannes Antiquus met
meer dan veertig ﬁguren beschilderde plafond van
het Sichtermanhuis aan de Ossenmarkt in Groningen, dat de ‘apotheose van Aeneas’ voorstelde.288 Ook
dit plafond bestaat niet meer, maar het bestek dat
in 1738 werd opgesteld ten behoeve van het eveneens door Antiquus uitgevoerde schilderwerk voor
het plafond in het ‘somerhuys’ van de stadhouder in
de tuin van het stadhouderlijk logement, geeft nog
enigszins een idee van het overladen karakter van een
dergelijke plafondschildering.289 Dit koepelvormige
plafond moest volgens het bestek beschilderd worden met personiﬁcaties van de vier elementen vuur,
lucht, water en aarde. Het vuur werd aangeduid door

een uitbeelding van de Vulcanus die van Venus, vergezeld van drie gratiën, de opdracht kreeg om de wapens voor Achilles te smeden. De lucht werd voorgesteld door Jupiter en Juno die op een regenboog zaten en bevelen gaven aan de windgod Aeolus en zijn
collega-goden. Het water werd uitgebeeld door de
geboorte van Venus, waarbij ook Neptunus op zijn
‘zeekar’ en een menigte van zeepaarden uitgebeeld
moesten worden. De aarde werd onder andere door
Bacchus, Ceres, Flora en Pomona gesymboliseerd, in
het gezelschap van enkele satyrs en ‘aerdgewassen’.
Tenslotte moest de schilder in de nok van de koepel
een ﬁguur schilderen die de vier elementen bestierde.
In totaal, zo meldt het bestek, moesten er 37 ﬁguren of ‘beelden’ op de schildering voorkomen, de
zeepaarden en andere ‘biewerken’ niet meegerekend.
De plafondschildering kostte de provincie uiteindelijk de lieve som van 550 caroli gulden. Het resultaat
was dit bedrag stellig waard: de schildering zou bij
de stadhouder en zijn echtgenote zo in de smaak zijn
gevallen dat ze Antiquus uitnodigden om het kasteel
in Breda te decoreren.290
Stucplafonds
Stucwerk uit de eerste helft van de achttiende eeuw
komt in Groningen zeker in vergelijking met andere
steden in de Republiek heel weinig voor; alleen in de
hal van het huis Ossenmarkt 5, de gang van Vismarkt
40 en in het Sichtermanhuis aan de Ossenmarkt is
nog stucwerk uit deze periode te zien (afb. 96, 149,
150), een rijtje waaraan met enig voorbehoud ook
het plafond in de linker voorkamer op de eerste verdieping van het huis Martinikerkhof 10 kan worden
toegevoegd.291 De schaarste aan voorbeelden wil niet
zeggen dat men terugschrok voor het gebruik van
stucwerk: de hervormde kerk in Aduard bezat tot de
restauratie in het begin van de twintigste eeuw een
1700-1750
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149. Detail van het stucplafond in de ‘achtkante’ kamer van het huis Sichterman aan de Ossenmarkt in de
stad Groningen, ca. 1745, foto Johan de Haan.

150. Detail van het stucplafond in de linkervoorkamer van het huis Sichterman aan de Ossenmarkt in de
stad Groningen, ca. 1745, foto Johan de Haan.
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zeer groot stucplafond uit het tweede kwart van de
achttiende eeuw.292 Ook in het stadhouderlijk hof in
Groningen waren in de eerste jaren van de achttiende
eeuw in een aantal vertrekken stucplafonds te vinden.
In 1727 moest de predikzaal van het hof volgens een
bestek namelijk ‘wederom met gibs of pleysterwerk’
worden aangehecht en ook in de audiëntiekamer werd
de ‘solder’ met gips gerepareerd.293 In een bestek uit
1728 is verder sprake van de reparatie ‘met gips’ van
de zolderingen in de eetzaal en de audiëntiekamer.294
Het kon natuurlijk eenvoudiger: in enkele gevallen
werden balkenzolderingen met planken betimmerd
en gewit, waardoor het plafond de indruk wekte een
stucplafond te zijn. In 1732 onderging het plafond
in de hellebaardierskamer van het stadhouderlijk hof
een dergelijke behandeling.295
In Groningen waren in de eerste helft van de
achttiende eeuw waarschijnlijk geen stucwerkers
woonachtig. De eerste stucwerker die zich aantoonbaar in Groningen vestigde, schreef in een brief aan
de Groninger stadsregering in 1775 dan ook dat
geen stucwerker zich ‘zedert ondenkelijke tijden’ in
Groningen had gevestigd.296 In de eerste helft van de
achttiende eeuw zullen rondreizende stucwerkers aan
de waarschijnlijk beperkte behoefte aan stucdecoraties in Groningen hebben voldaan. Van één van hen
weten we de naam, het is een zekere Joseph Cornacius, die in 1738 in Groningen overleed.297 Onder
zijn schamele bezittingen bevonden zich volgens de
na zijn dood opgemaakte inventaris twee zakken
met gipsaarde, 42 beeldjes van gips en nog eens 47
grote en zes kleine gipsvormen (mallen). Om zijn
opdrachtgevers te laten zien waartoe hij in staat
was, had Cornacius ook nog veertien losse beeldjes, bedoeld als ‘informanten tot sijn fabrieck’. Over
Cornacius’ werkzaamheden in Groningen is verder
niets bekend.

6.4.5

Vloeren

De vloer was een wezenlijk onderdeel van de woning,
niet alleen in functioneel, maar ook in representatief
opzicht. Zo nam Luppo Tonckens in de uit 1746
daterende raming van kosten voor een verbouwing
van een deftig huis in de Herestraat het advies op
de vloeren te vernieuwen, want: ‘de ﬂoer in het huis
wordt ook sleght [eenvoudig] bevonden na dat het
huis in ansien is’.298
In de eenvoudige huizen van Stad en Lande en
de meeste boerderijen bleef een plavuizen vloer gangbaar. Daarbij was het toepassen van een eenvoudig
decoratief patroon door vloertegels in verschillende
kleuren te leggen nog steeds geliefd. Zo kreeg de
nieuwe keukenvleugel van het stadhouderlijk hof in
1728 op de begane grond vloeren die samengesteld
waren uit de traditionele groene en gele estriken, net
als het provinciaal commissarishuis bij de stad Groningen een jaar eerder.299 Huizen van eenvoudiger
snit, zoals sarrieshutten, werden op even traditionele
wijze van een dergelijke vloer of van een vloer bestaande uit ongeglazuurde rode plavuizen voorzien.300
Ook ‘blauwe’, ongeglazuurde gebakken vloertegels
werden nog steeds, maar naar het lijkt minder vaak,
als vloer toegepast: in 1727 werd een nieuwe ‘blauwe
uitregtse vloer’ in de kelder van het Prinsenhof gelegd.301 Vergelijbaar zal de ‘blauwe vloer’ zijn geweest
waarmee alle kamers in een huis dat de stadsregering
in 1742 in de nieuwe polder liet bouwen, werden
belegd. De vloertegels die in de eerste helft van de
achttiende eeuw werden gemaakt, waren inmiddels
al wat groter dan hun zeventiende-eeuwse voorgangers met zijden van 6 of 7 duimen. Een onlangs in de
buurt van Zuidhorn aangetroffen geglazuurde estrik
met het ingekraste jaartal 1717 meet ongeveer 22 bij
22 centimeter, oftewel 9 Groninger duimen.302
In intensief gebruikte ruimten was een vloer van
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gebakken of natuursteen plavuizen vanzelfsprekend
zeer praktisch. De vloer van het Herenwijnhuis bijvoorbeeld was geheel van steen. In de stadsrekeningen komen we regelmatig posten voor reparatie aan
deze vloer tegen. Zo was metselaar Pieter Gilthuis in
1716 werkzaam in het ‘voorsael’ van het Herenwijnhuis, waar hij onder andere de vloeren herstelde.303
De Groninger beeldhouwer Jannes Satas had in 1729
verschillende steensoorten in voorraad; in zijn voorhuis lagen vier ‘blouwe ﬂoersteenen’ en voor de deur
maar liefst 84 ‘Sweedse ﬂoeren’, waarmee waarschijnlijk de paarsrode Ölandsteen werd bedoeld.304 Rode
Bremer zandsteen was in Groninger huizen ook veel
te vinden. In 1736 leverde Wilhelmus Weijting voor
157 caroli gulden aan Bremer vloerstenen aan de
stad, bestemd voor de vele huizen in stadsbezit.305
Door de toepassing van verschillende soorten natuursteen konden decoratieve effecten bereikt worden die met hout minder gemakkelijk te realiseren
waren. Theil Uijlkens bood in de Opregte Nieuwe
Groninger Courant van 19 januari 1745 een partij
van meer dan tweehonderd blauwe en witte marmerstenen van zestien duim vierkant te koop aan.306 De
koper van deze partij zal ze wel voor een entreeruimte
hebben gebruikt. In de Menkemaborg is nog te zien
hoe de rond 1705 gelegde vloer van wit marmer en
zwarte hardsteen door de toepassing van concentrische vierkanten zeer effectief de lange en brede gang
ritmiek geeft en ook in de Allersmaborg zorgt een
patroon van witte en zwarte stenen in de hal voor een
aangename ruimtelijke werking. Verschillende kleuren natuursteen konden in een vrij smalle gang voor
optische verbreding zorgen, een effect dat in het huis
Ossenmarkt 6 nog te ervaren is. Een zeer fraai voorbeeld van de toepassing van verschillende soorten natuursteen in de vloer van een utilitaire ruimte biedt
de voormalige keuken van het Sichtermanhuis aan de
Ossenmarkt. De onderscheiden vertrekken van deze
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in het souterrain gelegen keuken en de ruimten hieraan annex kennen elk een eigen, zeer rijke natuurstenen vloerafwerking. Er zijn in deze vloeren patronen
gelegd van onder andere wit marmer, Bremer zandsteen, blauwe hardsteen en paarse Ölandsteen.
Moderner was de toepassing van een egaal witmarmeren vloer. In het bewaard gebleven, voorste
deel van de lange gang van het huis Vismarkt 40 liggen nog enkele van de waarschijnlijk in 1723 gelegde, zeer grote marmeren vloerplaten. De imposante
marmeren platen in de vestibule van Ossenmarkt
5 zullen in hetzelfde jaar zijn gelegd, toen het huis
grondig werd verbouwd. Het effect is in het laatste
geval indrukwekkend te noemen omdat de platen ‘à
livre ouvert’ zijn gelegd. Dat evenwel ook met kleinere marmeren vloertegels een aardig effect te verkrijgen was, toont de gang van een huis in de Zoutstraat,
waar de marmeren vloertegels liggen die waarschijnlijk in 1733 bij de bouw van het huis werden gelegd.
Dergelijke vloeren gingen in Groningen waarschijnlijk zelden vergezeld van een marmeren lambrisering.
De lambrisering in de gang van Vismarkt 40 is in elk
geval van jongere datum dan de vloer en in het huis
Ossenmarkt 5 is slechts sprake van een lage marmeren plint in de rond 1723 gedecoreerde hal.
Marmeren of natuurstenen vloeren zullen in andere ruimten dan het voorhuis of de gang niet veel
zijn voorgekomen. Toch worden in het huis van
Rembt de Mepsche in 1746 een kamer met ‘marmer
vloer’ en een kamer ‘met stenen vloer’ genoemd, die
beide als ‘gewone’ leefruimten waren ingericht.307 De
representatieve kracht van een natuurstenen vloer zal
hier de doorslag hebben gegeven. De decoratieve mogelijkheden van een stenen vloer konden ook op andere manieren worden bereikt, door bijvoorbeeld een
houten vloer te beschilderen. Zo werd in het ‘nieuwe
somerhuys’ in de tuin van het stadhouderlijk hof in
1737 de houten vloer van de bovenkamer van een
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151. J.A. Wassenbergh, De betrapte eierdief, ongedateerd, olieverf op doek, collectie Groninger Museum, inv. 1967.0413, foto John
Stoel.
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beschildering voorzien die een natuurstenen vloer
moest imiteren.308 De schilder moest de planken
eerst met goede olieverf tweemaal in de grondverf
zetten en hierop vervolgens een ‘verdeelinge’ maken
van een vloer bestaande uit stenen van 2 bij 2 voet,
en deze invullen met ‘marmele’ en ‘grouwe Bremer
vloer’ in een bepaald ‘verbandt’.
In de woon- en ontvangstvertrekken van deftige
huizen koos men doorgaans voor houten vloeren,
die uit constructief oogpunt het gemakkelijkst op
de houten balklagen toepasbaar waren. De vloeren
van de Menkemaborg, waarschijnlijk rond 1705 vervaardigd, bestaan uit brede grenenhouten delen.309
Bijzonder is de bevestiging van de vloerdelen in de
eetkamer; deze zijn door middel van een zwaluwstaart-constructie bevestigd op de regels die op de
vloerbalken zijn getimmerd.310 Dezelfde constructie
werd toegepast bij de grenen vloerdelen in de nieuwe
kamer in het huis Guyotplein 3, die in het eerste
kwart van de achttiende eeuw tot stand kwam. Het
voordeel van een dergelijke constructie was dat de
vloerdelen op hun plaats geschoven konden worden
en niet meer vastgespijkerd hoefden te worden, waardoor er geen hinderlijke spijkergaten te zien waren.
De ongeschonden indruk van deze planken was hier
klaarblijkelijk een belangrijk visueel gegeven. De delen waren in het geval van de Menkemaborg in de
lengte nog met elkaar verbonden door middel van
dunne houten latjes; in het huis Guyotplein 3 is dat,
gek genoeg, niet het geval, waardoor er aanzienlijke
kieren tussen de planken kwamen.
Dat een ongeschonden indruk bij de deftigste
houten vloeren belangrijk was, wordt eveneens in
een andere bron bevestigd. Bij de vervanging van
de vloeren in de belangrijkste vertrekken van het
stadhouderlijk hof in 1727 werd door de Provincie
namelijk bepaald dat de nieuwe vloeren gemaakt
moesten worden van grenen planken uit één stuk, en
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dat de planken de gehele lengte van de kamer in één
keer moesten overbruggen.311 In de meeste gevallen
zal men echter gewoon de grenen delen op de onderliggende balken hebben gespijkerd. De houten vloer
met duidelijk zichtbare spijkergaten op het schilderij
De betrapte eierdief van Jan Abel Wassenbergh geeft
daar een indruk van (afb. 151).
Vloerbedekking
Onbedekte houten of stenen vloeren zijn niet behaaglijk. Om geen koude voeten te krijgen werden
dan ook wel houten ‘soldertiens’ op de stenen vloeren
gezet. Deze plankieren waren vaak in het voorhuis te
vinden, de ruimte die immers vaak een stenen vloer
had. Op deze zoldertjes kon bijvoorbeeld de vrouw
des huizes plaats nemen om , al handwerkend, over
het straatgewoel uit te kijken. 312
Op de houten vloeren in de woonvertrekken
werden vaak matten gelegd. Zelfs in de deftige
Nienoord-inventaris van 1737 worden ‘Oost Indische vloermatten’ genoemd, deze lagen in de comfortabel ingerichte ‘familiekamer’, waar ook een biljarttafel stond.313 In het chique huis van de weduwe
van Tammo Jacob ten Berge waren in 1732 in vier
kamers de vloeren met matten bedekt.314 Kamermat
kon waarschijnlijk per strekkende meter gekocht
worden, getuige de vermelding in 1745 van een rol
kamermat in de inventaris van een stoffenwinkel.315
Van deze rol kon de gewenste lengte simpelweg afgesneden worden. Dat gold dan natuurlijk alleen voor
vierkante of rechthoekige matten en niet voor ronde
of ovale exemplaren. Wellicht had men in grotere
huizen ook matrollen op voorraad liggen; in de inventaris van de borg Asinga in 1751 worden ‘vijf rollen
mat’ genoemd, die in de kelderkamer liggen.316 Hoe
de matten eruitzagen die volgens de inventaris van
de Menkemaborg uit 1751 de vloeren van de grote
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zaal, de beide kelderkamers en de meeste vertrekken
op de eerste verdieping bedekten, is niet duidelijk.317
Wat alleen zeker is, is dat er in een kamer vrijwel
altijd meer dan één mat lag. Zo bezat Jan Boelens in
1715 ‘3 matten over d’caamer’, die de vloer van de
achterkamer van zijn huis bedekten.318
Vloerkleden waren natuurlijk veel deftiger. Ze
kwamen in de eerste helft van de achttiende eeuw
in Stad en Lande echter nog niet algemeen voor. De
vermeldingen uit 1732 van vloertapijten in verschillende ruimten van het huis van de Fransman François
Ammonet in de Oude Ebbingestraat, zijn dan ook
bijzonder.319 Het tapijt in de kleine zaal van dit huis
werd voor bevuiling behoed door de matten die volgens de inventaris ‘om’ het tapijt lagen, een aanwijzing voor de kostbaarheid van dergelijke vloerkleden.
Evert Joost Lewe, heer van Aduard had toen hij in
1753 op hoge leeftijd stierf eveneens zowel een ‘carpet’ als een vloermat in de eetzaal van zijn stadsresidentie aan de Vismarkt liggen.320 In het ‘voorsael’ van
zijn huis, waarschijnlijk de fraaie voorkamer waarvan
een negentiende-eeuws schilderij bewaard bleef (afb.
132), lagen twee ‘carpetten’ en een ‘ﬂoertapijt’.321
6.4.6

Schoorsteenbetimmeringen

De schoorsteen bleef ondanks concurrentie van nieuwe interieurelementen zoals de porte-brisée en de ingebouwde buffetkast of -nis een belangrijk element in
een vertrek. In voorname huizen kon de al dan niet
gebeeldhouwde en met snijwerk versierde schoorsteenbetimmering een opmerkelijke architectonische
rol vervullen door in samenhang met deuropeningen
zichtassen te accentueren. In enkele Groninger huizen uit de eerste helft van de achttiende eeuw is bijvoorbeeld te zien dat deurpartijen zijn uitgelijnd op
de schoorsteenmantels, waardoor bij het openen van
de deur meteen de schoorsteenmantel in het oog valt

(zie ook afb. 93, 105). Op de eenvoudigste wijze was
er sprake van een enkele deur-schoorsteenmantel-as,
in andere gevallen was er sprake van elkaar kruisende
lijnen, waarbij de ene lijn gevormd werd door de as
door de gangdeur en de tegenoverliggende schoorsteenmantel in de voorkamer en de andere lijn door
de porte-brisée en de tegenoverliggende schoorsteenmantel in de zaal.
Het oude schoorsteentype met een hoog hangende kap was in de eerste helft van de achttiende
eeuw nog in veel huizen in Stad en Lande te vinden
en werd ook in de eenvoudige landelijke nieuwbouw
nog volop toegepast. Zeker in de Ommelanden en de
landelijke gebieden van de stadsjurisdicties verdween
de traditionele schouwvorm niet meteen. De schouw
zorgde hier niet alleen voor de verwarming van een
vertrek, maar was eveneens de plaats waar werd gekookt. De modieuze schoorsteenbetimmeringen met
hun lage stookopeningen waren hier vanzelfsprekend
niet op berekend. In de bestekken voor de sarrieshutten die door de provincie in de eerste helft van de
achttiende eeuw gebouwd werden, staan bepalingen
over de bouw van hoge hangschouwen, waardoor het
mogelijk is een indruk van het uiterlijk van deze belangrijke interieurelementen in de eerste helft van de
achttiende eeuw te krijgen.322 De nieuwe schouwen in
de sarrieshutten die in 1710 in Wildervank, Niebert,
Oldehove en Grijpskerk gebouwd werden, bestonden
uit een hoog in de muur gebracht en hangend ‘bossemhout’, aan de muurzijde visueel ondersteund door
uitgemetselde pilasters en voorzien van ‘ijsers’ ‘om in
te hangen’. In de boedels in de oud-rechterlijke archieven en de Weeskamer worden nog vele voor dergelijke ouderwets hoge schoorstenen geschikte ‘rabatten’ genoemd, die in rijkere boedels opvallend vaak
van een met kant afgezet exemplaar vergezeld gaan.323
Menso Wilgenborch en zijn vrouw bijvoorbeeld hadden om de schoorsteen van de bovenvoorkamer een
1700-1750
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groen schoorsteenkleed hangen met daaronder een
wit exemplaar met een kanten randje.324
In de representatieve vertrekken van de deftige
huizen kwamen ouderwetse schouwen met hoge kap
waarschijnlijk niet veel meer voor. Vrijwel alle bewaard gebleven Groninger schoorsteenbetimmeringen uit de eerste helft van de achttiende eeuw zijn
van een nieuw type, met een lage stookopening en
als logisch gevolg een langere en hogere boezem. Dit
schoorsteentype met lage stookopening werd in de
eerste helft van de achttiende eeuw in Stad en Lande
met de term ‘Engelse bossem’ aangeduid.325 Toen in
1737 de mantel van de schoorsteen in de Weeskamer door Theodorus van der Haven veranderd werd,
kreeg de nieuwe schoorsteen deze vorm.326 De Groninger stadsregering verving in 1746 de ouderwetse,
waarschijnlijk nog zeventiende-eeuwse schouw in het
‘sael’ van de drostenborg te Wedde eveneens door
een ‘Engelse bossem’.327 Ook de schoorsteenmantel
die in 1745 in de vernieuwde borg Matenesse bij
Mensingeweer werd geplaatst, was een ‘Engelse bossem’.328
Moderne schoorsteentypen zoals de schoorsteen
met een hangende kap op schorende wangen en het
type met een aan de zijkanten dichte stoel kwamen
in de eerste helft van de achttiende eeuw naast elkaar
voor. Drie schouwen in de Menkemaborg, waaronder het spectaculaire exemplaar in de grote zaal zijn
van het ‘schorende wangen’-type, terwijl de schoorsteenmantel in de herenkamer van dezelfde borg een
opbouw vertoont waarbij de boezem rust op een
lagere, al enigszins gesloten stoel (afb. 152). Deze
laatste schoorsteen doet moderner aan dan de andere
schoorsteenbetimmeringen in de borg. De boezem is
namelijk opgebouwd uit twee delen, een opbouw die
overeenkomsten vertoont met door Daniel Marot
gepubliceerde voorbeelden.329 Alleen plaatste Marot
meestal een spiegel in de onderste zone, terwijl de
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schoorsteen in de Menkemaborg op die plaats voorzien is van aan Jan de Rijk toegeschreven ﬁguratief
snijwerk met een mythologische voorstelling van
Hercules die de Hydra van Lerna, een draakachtig
monster, te lijf gaat. Hierboven is een schilderstuk
van de hand van Hermannus Collenius aangebracht.
Op de boezem werd in toenemende mate ruimte

152. Schoorsteenbetimmering in de linker voorkamer van de
Menkemaborg in Uithuizen, ca.1705, toegeschreven aan
Jan de Rijk, foto Johan de Haan.
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gemaakt voor een spiegel, zoals in het bestek voor
een nieuwe eikenhouten schoorsteenmantel in de
Senaatskamer van de Groninger hogeschool in 1722
te lezen is; op een ‘bequame distantie’ moest in de
nieuwe boezem een ‘7/8 els spiegel glas’ geplaatst
worden.330 De indeling van de deftige schoorsteenboezems in twee delen – een spiegel met daarboven

een schilderstuk – bleef lang gebruikelijk (afb. 153,
154, 155). Eén groot schilderstuk als boezemvulling,
zoals in de schoorsteen van het waterschapshuis in
Onderdendam, in 1747 van een langgerekt schilderstuk van Jan Abel Wassenbergh voorzien, was op
dat moment eerder uitzonderlijk (afb. 156). In de
jaren veertig van de achttiende eeuw was de plaat-

153. Schoorsteenbetimmering in de linker voorkamer van het

154. Schoorsteenbetimmering in een huis aan het Damsterdiep

huis Marktstraat 19 in Groningen, tweede kwart achttiende

in de stad Groningen, ca. 1730-1750, foto collectie

eeuw, foto Johan de Haan.

Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige
Commissie.
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155. Schoorsteenbetimmering in het huis Grote Markt 39, ca. 1740-1750, foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.
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156. Schoorsteenbetimmering in het waterschapshuis van

157. Schoorsteenbetimmering in de rode kamer van de

Onderdendam, ca. 1747 (datering schoorsteenstuk), foto

Fraeylemaborg in Slochteren, vermoedelijk na 1712, foto

collectie Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige

Johan de Haan.

Commissie.

sing van een schilderstuk ook in huizen buiten de
stad Groningen niet meer ongewoon. De stad liet in
1741 bijvoorbeeld door schilder Lambertus Anticus
een schoorsteenstuk voor de schoorsteenmantel in de
pastorie van Sappemeer schilderen.331
De omlijsting van het lage stookgat was bij het
schoorsteentype met de gesloten stoel in Stad en Lande in de meeste gevallen aanvankelijk rechthoekig,

net als in Holland.332 Uit vermoedelijk het tweede
decennium van de achttiende eeuw dateren de eerste
stookplaatsen die van ingezwenkte hoeken zijn voorzien (afb. 157, 158). In de zwikken die daardoor ontstonden, werden in enkele gevallen liggende ﬁguurtjes geplaatst. Vanaf de jaren twintig werd de vormgeving van de omlijsting rond het stookgat speelser
en bij enkele zeer rijk gedecoreerde schoorsteenbe1700-1750
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159. (boven) Schoorsteenbetimmering uit de linker voorkamer
op de eerste verdieping van het huis Martinikerkhof 10 in
Groningen, ca. 1730-1740, collectie Groninger Museum,
inv. nr. 0000.2790, foto John Stoel.

158. (links) Schoorsteenbetimmering afkomstig uit een onbekend huis in stad of provincie Groningen, eerste kwart
achttiende eeuw, uit: De Jonge 1922.

timmeringen uit de jaren dertig van de achttiende
eeuw ontstonden originele decoratieve oplossingen
(afb. 159, 160, 161, 162). Zo kon in het snijwerk
rond de stookplaats bijvoorbeeld een geheel gesneden
schoorsteenkleed worden opgenomen. Ook op andere manieren kon men de stookplaats nadruk geven,
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door bijvoorbeeld de toepassing van rijk geproﬁleerd
lijstwerk. Een aardig exempel van een vrij bescheiden
schoorsteenbetimmering waarbij de schouwbalk het
belangrijkste decoratieve element vormt, is te vinden
in een kamer in het huis Guyotplein 3 in Groningen,
een vertrek dat in het begin van de achttiende eeuw
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160. Schoorsteenbetimmering uit een onbekend huis in stad of
provincie Groningen, tweede kwart achttiende eeuw, uit:

161. Schoorsteenbetimmering van onzekere herkomst, ca. 1737
(datering schilderstuk), foto Christie’s Amsterdam.

De Jonge 1922.
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werd verbouwd.333 In het tweede kwart van de achttiende eeuw werd het gebruikelijk de bovenlijst van
de mantel naar het midden toe ‘op te buigen’.
In de jaren twintig en dertig van de achttiende
eeuw ontstond in Groningen een opvallende groep
exuberant gedecoreerde schoorsteenbetimmeringen
(afb. 159, 160, 161, 162).334 Deze schoorsteenmantels zijn gemakkelijk te herkennen aan het overvloedige gebruik van kenmerkende decoratieve details als
palmetten, blaasknerren en draperieën, motieven die

stilistische banden met de Friese hofstijl verraden.
Deze schoorstenen boden volop ruimte om porselein op uit te stallen op de consoles die in het snijwerk waren opgenomen. Waarschijnlijk verzorgde
beeldhouwer Theodorus van der Haven het snijwerk
van de meeste van deze schouwen. Dat ook Caspar
Struiwig in staat was tot fraaie resultaten te komen,
suggereert de toeschrijving van een schoorsteen in
het Groninger Scheepvaartmuseum aan deze beeldhouwer.335 Dergelijke fraai gesneden pronkstukken

162. Schoorsteenbetimmering in een huis in de Nieuwe

163. Schoorsteenbetimmering in het ‘zarken huis’ in de

Ebbingestraat in Groningen, niet meer aanwezig, ca. 1730-

Oosterstraat in Groningen, niet meer aanwezig,

1745, foto Groninger Archieven.

ca. 1730-1745, foto Groninger Archieven.
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164. Schoorsteenmantel
in een kamer op
de eerste verdieping van het huis
Sichterman aan de
Ossenmarkt in de
stad Groningen, ca.
1745, foto Johan de
Haan.
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terman aan de Ossenmarkt en het huis Ossenmarkt
6 zijn nog marmeren exemplaren uit de eerste helft
van de achtttiende eeuw te vinden (afb. 164). Bewaard gebleven bestekken bevestigen dat een houten
mantel en stoel in Stad en Lande het gebruikelijkst
waren. Alleen in het bestek uit 1737 voor een nieuwe schoorsteenpartij in de Groninger Weeskamer
is sprake van een natuurstenen omlijsting van het
stookgat.337 Het gaat om een mantel die in Bremer
steen moest worden uitgevoerd en bestond uit twee
pilasters met plint en kapiteel en een ‘ornamentstuck
ter breete van 1 1/2 voet’. De boezembekleding van
deze schoorsteenpartij werd wel in hout uitgevoerd
en in hetzelfde jaar door de schilder Jan van Dieren
gemarmerd.338
De stookplaats

165. Koperen ‘haardplaat’ in de schoorsteen van de grote zaal
van de Menkemaborg in Uithuizen, vermoedelijk ca. 1705,
foto Johan de Haan.

werden niet snel afgedankt: in 1745 bood Theil Uijlkens een ‘kostelijk uytgewerkte bossem’ in de Opregte
Nieuwe Groninger Courant te koop aan.336
Natuurstenen mantels kwamen in de Groninger huizen in de eerste helft van de achttiende eeuw
waarschijnlijk niet veel voor. Alleen in het huis Sich1700- 1 7 5 0

De achterwand van de stookplaats van de hangende
schoorsteen werd vaak bekleed met tegels, die ter
weerszijden van een zwartgeverfde ijzeren of uit donkergekleurde tegels samengestelde roetbaan werden
aangebracht. De haardtegels waren vaak wit, zoals
bewaard gebleven voorbeelden en bestekken van de
sarrieshutten aantonen, maar ze konden eveneens
met ﬁguurtjes beschilderd zijn, of van andere motieven zijn voorzien. Jan Meijer had veel van deze tegels
in voorraad volgens de inventaris die in 1701 van
zijn goederen werd opgemaakt.339 De klanten van
Meijer hadden niet alleen de keus uit de gebruikelijke tegels met schilderingen van bloemen of ‘roosjes’ en schepen, maar konden ook bij hem terecht
voor tegels met soldaten, fruitmandjes, ruitjes en een
marmerpatroon, waarvan de vroeg in de achttiende
eeuw aangebrachte tegels in de schoorsteen van de
grote zaal van de Menkemaborg een goed voorbeeld
zijn. Ook vaste ijzeren haardplaten werden toegepast als bekeleding van de stookplaats. Deze onge-
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decoreerde ijzeren platen werden vast tegen de achterwand en de beide zijwanden geplaatst en op de
stookvloer gelegd. De ‘liggende plaat’ was voorzien
van een uitsparing voor de ‘rakeldobbe’ en werd aan
de voorzijde begrensd door een marmeren of hardstenen band (afb. 163).
Soms werden koperen platen aan weerszijden
tegen de achterwand van de stookplaats bevestigd,
zoals de schoorstenen in de linker voorkamer en de
grote zaal van de Menkemaborg laten zien (afb. 90,
152, 162, 165). Het koper bood niet alleen een goede bescherming van de wand en het houtwerk van de
schoorsteenmantel tegen de vonken en de hitte van
het haardvuur, maar zal ook om de warme weerkaatsing van het vuur geliefd zijn geweest.340 In enkele koperslagerinventarissen uit de stad Groningen worden
koperen haardplaten genoemd.341 Ook in particuliere
inventarissen komen koperen haardplaten een enkele
keer voor. In de inventaris van goederen van de in
1753 overleden Evert Joost Lewe, Heer van Aduard
wordt bijvoorbeeld een ‘gladde plaat met koper’ in
de grote zaal van het huis te Aduard genoemd.342 De
losse koperen haardplaten in de boedel van Jan van
Loon werden in 1730 op 3 caroli gulden en 4 stuivers getaxeerd.343 Voor iets meer, namelijk 8 caroli
gulden en 4 stuivers, leverde koperslager Daniel Cooler in 1716 twee koperen platen voor de vernieuwde
schoorsteenmantel in het Herenwijnhuis.344 Zes jaar
later bracht dezelfde Cooler maar liefst 122 caroli
gulden en 15 stuivers in rekening voor vier koperen
platen ‘in de beijde schoorsteenen van het Collegie’,
de grote vergaderzaal van de Drentse landsregering
in Assen.345 Voor dit bedrag leverde hij eveneens koperen platen voor enkele ‘bossems’ in kamers op de
bovenverdieping van de zetel van de Drentse landschap. Het was vermoedelijk de populariteit van de
glanzende haardbekleding die in 1737 de Groninger
Jan Harms ertoe bracht aan de Groninger stadsrege-

ring het alleenrecht te vragen op het ‘bruineren’ of
‘polijsten’ van ijzeren haardplaten.346
In de haard kon een kachel worden geplaatst. Kachels verspreidden niet alleen aan aangename warmte, maar waren eveneens veiliger dan schoorstenen
met een ‘open’ vuur, iets waarin de voogden van het
Groninger Anthonygasthuis een voordeel zagen, toen
zij in 1722 verwarming zochten voor een ‘dolle’ die
zijn kleren niet aan wilde houden.347 In de intieme
vertrekken van een representatief huis was een kachel
om dezelfde reden niet minder op zijn plaats. Zo is
bekend dat in de slaapkamer van het stadshuis van
Evert Joost Lewe van Aduard volgens de inventaris
uit 1753 een kachel ‘voor de schoorsteen’ stond.348
Ook in het kabinet van de borg te Aduard was volgens deze inventaris een kachel geplaatst. Het is niet
bekend of ijzeren kachels ook in Groningen werden
vervaardigd: de uit Holland bekende exemplaren
kennen een Duitse herkomst.349 Zeker is wel dat men
in Groningen voor een kachel bij de smid terecht
kon. In 1747 adverteerde de Groninger smid Jurjen
Mensebour bijvoorbeeld met ‘extra mooye en met
fyn loofwerk nieuw modese gegooten kaggels’.350
Insluithaarden, waarbij de opening van de stookplaats deels werd dichtgezet met een plaat waarin een
kleine stookopening was uitgespaard, waren in deze
periode nog zeldzaam en werden zeker van elders
ingevoerd; op 9 november 1745 adverteerde in de
Opregte Nieuwe Groninger Courant een Amsterdams
koopman met ‘Engelse schoorsteene’ (niet te verwarren met de ‘Engelse bossem’) die ‘in alle kaamers geplaast en verplaast en los, in en uyt op de haard-stede
gezet’ konden worden.351
6.4.7 De wandfontein
In de nabijheid van een eetkamer werd in de hal of
gang ten behoeve van bewoners en gasten in de eerste
1700-1750
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helft van de achttiende eeuw steeds vaker een fontein
met fontein in de muur aangebracht, waar men voor
het nuttigen van de maaltijd de handen kon spoelen.
In een inventaris uit 1740, waarin de goederen van
ontvanger Van Troyen beschreven worden, is in de
gang zelfs sprake van ‘’t Fontein in d’muir’.352 De koperen kraantjes voor deze wandfonteinen waren in
Groningen te koop bij geelgieters; in 1735 komen
we er een paar tegen in een winkelinventaris.353 Om
deze kleine kraantjes van een waterloop te kunnen
voorzien, bezaten Groninger geelgieters ‘craneboren’,
taps toelopende instrumenten waarmee het ‘huis’ van

de kraan kon worden uitgeboord.354
Fraaie halfonteinen uit de eerste helft van de achttiende eeuw zijn in de stad Groningen onder andere
nog te vinden in het Sichtermanhuis aan de Ossenmarkt en in het huis Marktstraat 19 (afb. 166, 167).
Kenmerkend voor beide muurfonteinen zijn de in
marmer uitgevoerde halfronde achterwand en het
opvangbekken in de vorm van een schelp. Het zeer
rijke marmeren exemplaar van het Sichtermanhuis
sluit in de decoratieve details aan bij de ornamentiek
van de rest van het huis.
In de Menkemaborg en de Allersmaborg bleven

166. Marmeren wandfontein in het huis Sichterman aan de

167. Marmeren wandfontein in het huis Marktstraat 19 in

Ossenmarkt in Groningen, ca. 1745, foto Johan de Haan.
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Groningen, ca. 1730-1750, foto Johan de Haan.
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deze in de met snijwerk gedecoreerde wand tegenover de voordeur een centrale plaats te geven. (afb.
168).356 Het reservoir van deze fontein is geplaatst
in een gesneden vaas en kan worden gevuld door het
deksel van de vaas te lichten. De koperen bak heeft
de vorm van een schelp en rust op een piedestal met
laadjes voor wellicht de handdoeken. In de plint van
de piedestal bevindt zich de vergaarbak voor het vuile
water, dat daar door een buis naar toe wordt geleid.
Boven de fontein prijken de wapens van de Groninger burgemeester Reneke Busch de Marees en zijn
echtgenote Anna van Gesseler, die de Allersmaborg
na hun huwelijk in 1729 bewoonden. Het snijwerk
van deze wand kan worden toegeschreven aan beeldhouwer Cornelis Kooystra.357

168. Houten halwand in de Allersmaborg in Ezinge, ca. 1740,
toegeschreven aan Cornelis Kooystra, foto Johan de Haan.

eveneens wandfonteinen uit de eerste helft van de
achttiende eeuw bewaard. Het exemplaar in de Menkemaborg lijkt nog het meest op de wandfonteinen
die in de stad Groningen te vinden waren en bestaat uit een marmeren bak met dito achterwand.355
Het reservoir van dit fonteintje bevindt zich in de
kastruimte erachter, waarin ook een emmer stond
die diende voor opvang van het vuile water. Aan
weerszijden van deze fontein werden in de muur,
heel praktisch, handdoekenkastjes aangebracht. De
wandfontein van de Allersmaborg werd tot middelpunt van de entreeruimte van het huis gemaakt door

6.5

DE

6.5.1

De opmars van het verlakte en decoratief
beschilderde meubel

LOSSE INRICHTING

Opvallend is het aantal vermeldingen van ‘verlakte’
meubelstukken in Groninger boedelinventarissen
uit de eerste helft van de achttiende eeuw. Al in een
inventaris uit 1701 wordt al een ‘gelackt cabinet’
genoemd.358 Verondersteld mag worden dat deze
meubels doorgaans van vurenhout waren vervaardigd. De vermelding van een ‘verlackt vuiren cabinet’ ondersteunt deze veronderstelling.359 Het feit dat
laatstgenoemd kabinet in het bezit was van ‘gedeputeerde Rengers’ geeft aan dat beschilderde meubelen
beslist niet alleen voor de armen waren. In minder
rijke boedels worden echter relatief vaker grote beschilderde meubels aangetroffen, zoals bijvoorbeeld
in het huis van linnenwever Jan Huisevelt, die in
1703 een vurenhouten, gemarmerde kast bezat.360
Verlakte meubels waren door een ‘verlakker’ van een
decoratieve beschilderingvoorzien, in navolging van
1700-1750
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de populaire Oosterse lakproducten die in de tweede
helft van de zeventiende eeuw op de Westerse markt
waren gekomen. Waarschijnlijk was het begrip ‘verlacken’ al in het begin van de achttiende eeuw een
vrij algemene term geworden voor het beschilderen
van meubels en gebruiksvoorwerpen en had het met
de gecompliceerde en hoogstaande Oosterse lakkunst
niet zoveel meer te maken. Oosterse motieven bleven
echter wel belangrijke inspiratiebronnen. In een inventaris uit 1704 worden bijvoorbeeld een ‘achtkant
geschilderde Chinese tafel’ en twee bijbehorende, op
dezelfde wijze gedecoreerde, guéridons genoemd.361
Vergelijkbaar waren wellicht het rode Chinese kabinet en een ander Chinees kabinetje in het huis van
wijnhandelaar Johan Morhard in 1734.362 Verlakte
meubels kenmerkten zich door ornamentele en ﬁguratieve decoraties; marmeringen of andere imitatieschilderingen worden in Groninger inventarissen
vaak afzonderlijk benoemd. Wessel Hendrik had in
1701 bijvoorbeeld een achtkantig gemarmerd tafeltje
en boekhouder Luchting had in zijn voorkamer in
1702 een klein vierkant, gemarmerd tafeltje neergezet.363
De in 1728 in Groningen opgerichte verlakkersfabriek van Jan Balthuin uit Emden en de Groninger
Hermannus Numan was het eerste grotere bedrijf dat
zich in Groningen toelegde op de vervaardiging van
verlakte en beschilderde meubelen, maar al eerder
waren er in de stad op dit gebied activiteiten ontplooid.364 Zo vinden we in de rekestboeken van de
stad vanaf 1701 regelmatig verzoeken van witwerkers
om tijdens de grote jaarmarkten hun kraam met verlakte goederen op ‘de wandelinge van het raadhuis’,
een prominente plaats, op te mogen stellen.365 Deze
witwerkers worden in de stukken steevast ‘Hollandse
kabinetmaker’ genoemd. Het op 19 maart 1711 behandelde rekest van één van hen, Jacobus Nieuwenhuis uit Leeuwarden, maakt voor het eerst duidelijk
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melding van het aanbod van ‘verlakte’ waren zoals beschilderde kabinetten, kasten ‘als anders’.366 Jacobus
en zijn broer Petrus Nieuwenhuis, die ook in Leeuwarden als witwerker actief was, richtten zich in de
jaren 1709, 1711, 1712 en 1715 met enige regelmaat
voor aanvang van de twee jaarmarkten tot het Groninger stadsbestuur met het verzoek om een goede
plaats bij het stadhuis.367 Deze plaats werd hen altijd
toegestaan, mits voor deze gunst extra werd betaald.
In 1711 is in de rekestboeken sprake van een andere
‘Hollandse kabinetmaker’, Hendrik Isebrandts, die
met zijn assortiment van verlakte meubels op de Groninger markt wilde staan.368
De eerste ‘Hollandse kabinetmaker’ die zich aantoonbaar in Groningen vestigde, was de net als de
gebroeders Nieuwenhuis uit Leeuwarden afkomstige
Rijke Lollema, die in 1716 45 caroli gulden voor het
klein burgerrecht van de stad Groningen betaalde.369
Lollema werd eerst lid van het kremergilde, maar
dat zinde de schilders waarschijnlijk niet. In 1723
werd hij dan ook lid van het schilder- en glazenmakersgilde. Jan Balthuin wist in 1728 te ontkomen
aan lidmaatschap van dit gilde door het Groninger
stadsbestuur voor te houden dat het schilders- en
glazenmakersgilde door zijn ‘fabriq van het maaken
en verveerdigen van allerlei konstigh lackwerck’ niet
benadeeld zou worden omdat ‘diergelijck werck hier
nooit voorheen is gemaackt’.370 Burgemeesters en
raad van Groningen waren Balthuin goedgezind,
want ze stonden hem vrijstelling van het gilde toe
waarop Balthuin daadwerkelijk zijn ‘fabriq’ van
Emden naar Groningen overplaatste. Anderen bewandelden dezelfde weg als Balthuin: in 1726 had
Lammina Sickens zich al tot de stad gewend met het
verzoek of zij vuren tafeltjes en ‘bottelarijtjes’ mocht
beschilderen ‘sonder dat daar over door de schilder
gilde wordt geactioneert’.371 Burgemeesters en raad
hadden haar dit welwillend toegestaan.
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De onbewerkte, doorgaans vurenhouten meubels die door de Groninger verlakkers werden behandeld, werden waarschijnlijk in veel gevallen door
de plaatselijke timmermansknechten gemaakt. Dat
deze gerechtigd waren tot de vervaardiging van dergelijke witwerken, blijkt uit een vermelding in een
stadsresolutie uit 1754, waarin gesteld wordt dat er
niet getornd mocht worden aan het recht van de
timmermansknechten om ‘ten dienste der verlakkers
witte houtwerken [te] mogen maken.’372 De reden
voor deze concessie – de vervaardiging van meubels
was immers de kistenmakers voorbehouden – was
waarschijnlijk het feit dat de grote vraag naar verlakte meubels had geleid tot een aanzienlijke invoer
van onbehandeld witgoed van buiten de stad en de
provincie en zelfs tot vervaardiging van witgoed door
de verlakkers zélf, iets waar de lokale ambachtslieden
nadeel van moeten hebben ondervonden. Dat was
vermoedelijk voor enige raadsgecommitteerden ook
de reden om verlakker Jan Balthuin in 1729 de vervaardiging van ‘kisten, kasten, tafels &c.’ niet te verbieden, maar om hem wél een jaarlijkse vergoeding
aan het kistenmakersgilde te laten betalen.373
6.5.2 Pulpitrums, kasten, kabinetten en kantoren
In 1708 vroeg het kistenmakersgilde aan burgemeesters en raad toestemming om de kistenmakersproef te
veranderen. In plaats van het tresoor, dat in 1610 als
proef aangenomen was, stelden de kistenmakers een
‘pulpitrum’ als meesterproef voor, naar hun zeggen
‘een stuck werck (…) in desen tijdt gebruickelijk’.
De uit het Duitse Loningen afkomstige kistenmaker
Mencke Molaen, werkzaam in de Poelestraat, had het
ontwerp en de tekening voor deze nieuwe proef gemaakt (afb. 89).374 De bewaard gebleven tekeningen
laten zien dat het om een type ging dat in de tweede
helft van de zeventiende eeuw in de mode was ge-

komen en toen waarschijnlijk ‘pulpitrum met besloten voet’ werd genoemd, ter onderscheiding van het
oudere lessenaarstype op hoge poten.375 Overigens
gebruikte men voor het pulpitrum nog steeds eveneens de term ‘cantoor’ of ‘comptoir’; in 1722 werd de
kistenmakersproef in een rekest aan het Groninger
stadsbestuur ‘een staant cantoor’ genoemd.376 In de
Menkemaborg in Uithuizen staat een pulpitrum dat
in hoofdlijnen gelijk is aan het gildeproefstuk van de
kistenmakers (afb. 169, pagina 417). Het is ontegenzeggelijk een Gronings meubel. De herkomst uit het
bezit van Groninger patricische familie pleit daar ook
voor.377 Aardig zijn de details van het snijwerk dat
op dit meubel is aangebracht. Zo worden de bloemen- en vruchtenfestoenen aan de bovenzijde door
handjes opgehouden.
Ook het kabinet, dat we ons in Stad en Lande
in de eerste helft van de achttiende eeuw nog voor
moeten stellen als een kast op een open onderstel,
was een populair meubel; het wordt in de inventarissen vaak als bergmeubel genoemd. Kleinere
kabinetjes werden net als pulpitrums wel met de
term ‘comptoir’ aangeduid: in de inventaris van de
Nienoord wordt in 1737 een ‘kabinet of comptoir’
vermeld.378 Kabinetten en kabinetjes kwamen in allerlei houtsoorten voor en waren soms met inlegwerk
versierd. Modern was waarschijnlijk om het kabinet,
net als spiegellijsten, van een opzetstuk te voorzien.
In een inventaris uit 1720 wordt in een ‘zaal’ van
een huis in de stad Groningen een ‘cabinettien met
een opzetsel’ genoemd, dat met 48 caroli gulden op
een ander, ‘ingelegd’ kabinet na, het duurste meubelstuk van de ruimte was.379 Later kreeg het kabinet
een opgebogen kroonlijst, waarop plaats was voor
het onvermijdelijke vijf- of driedelige kaststel, dat al
vroeg in de achttiende eeuw in vrijwel alle Groninger
inventarissen als ‘stelsel’ steevast in combinatie met
de kast of het kabinet wordt opgevoerd. Getordeerde
1700-1750
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poten waren in het eerste kwart van de achttiende
eeuw waarschijnlijk nog heel gewoon, zoals het met
borduurwerk versierde kistje op ‘gedraaide’ voet in
een inventaris uit circa 1711 laat zien.380
Er zijn enkele grotere kasten en kabinetten uit
de eerste helft van de achttiende eeuw in Groninger
bezit bewaard gebleven die aantonen dat ook de taps
toelopende poten voor staande bergmeubels gebruikelijk werden, net zoals bij tafels het geval was. Het
porseleinkabinet uit het bezit van de familie Van Bolhuis, nu in de collectie van het Groninger Museum,
is een tweedeurskast op een hoog onderstel (afb.
170, pagina 418). Het is waarschijnlijk niet dezelfde
kast als de ‘porceleijn kaste’ waarvoor Michiel van
Bolhuis in 1754 door zilversmid Frederik de Boser
werd gekwiteerd, al was dit type in de jaren vijftig
van de achttiende eeuw in Stad en Lande waarschijnlijk beslist nog niet ouderwets.381 Vergelijkbaar met
dit kabinet is het porseleinkabinet dat in 1902 als
onderdeel van het legaat Nap in het Groninger Museum terecht kwam, en volgens de aantekeningen in
de zogenoemde ‘dagboeken’ van het Groninger Museum ‘van oud-Groningse makelij’ is.382 Kabinetten
met dichte in plaats van verglaasde deuren kwamen
vanzelfsprekend ook voor. In de gele kamer van de
Menkemaborg staat er één en in de Groninger stijlkamer van boerderij de ‘Kruisstee’ in Usquert was
voor de Tweede Wereldoorlog volgens oude foto’s
een vergelijkbare kast te vinden.
De met wortelnotenhout geﬁneerde kast die tot
1949 in bezit was van de Groninger familie Modderman, was in de tijd van vervaardiging een voor
Groningen modern type (afb. 171, pagina 419).383 In
plaats van een open onderstel had dit kabinet namelijk al een onderkast met laden, een geleding die vóór
1750 nog ongewoon was in Stad en Lande. Deze
onderkast is orgelgebogen, dus voorzien van een
verticaal golvende beweging. De schuingestelde en
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gecontourneerde hoekstijlen geven de onderkast een
modieuze buikvormige contour. Op de kast is plaats
voor een kaststel van maar liefst zeven stukken. De
gesneden afbeelding van het symbool van de familie
Modderman, een modder- of baggermolen onder de
kroonlijst van de kast is overgenomen van een prent
die in 1734 werd uitgegeven; het meubel moet dus na
dat jaar zijn gemaakt.384 De bescheiden rocailles die
in het omlijstende snijwerk zijn aangebracht, wijzen
op een ontstaan op zijn vroegst ergens vooraan in de
jaren veertig van de achttiende eeuw. Vermoedelijk
is het een kabinet van dit nieuwe type met ‘gesloten’
voet geweest dat in 1747 in Groningen de hoofdprijs
was van een loterij: hij was van notenhout en volgens
de bekendmaking in de Opregte Nieuwe Groninger
Courant ‘zeer zindelijk gewerkt’.385
De Moddermankast is een goed voorbeeld van de
decoratieve toepassing van ﬁneer op een groot bergmeubel. Op de deuren van de geheel met wortelnotenhout beplakte kast zijn in een lichter gekleurde
houtsoort decoratieve bandjes met palmetmotieven
aangebracht. Ook de fronten van de laden van de
onderkast worden door bandjes van inlegwerk geaccentueerd. Dat men met ﬁneer ook zonder inlegwerk
toe te passen een representatief effect kon bereiken,
toont de met wortelnotenhout geﬁneerde kast die
om een door klokkenmaker Daniël van Barkel rond
1740 vervaardigde klok is geplaatst.386 Het ﬁneer is
hier ‘à livre ouvert’ toegepast, net als bij marmeren
vloeren in deze periode gebruikelijk werd.
Ingebonden boeken waren een kostbaar bezit.
Het is dus niet verwonderlijk dat aan de vormgeving
van boekenkasten soms veel aandacht werd besteed.
Een forse, midden-achttiende-eeuwse boekenkast uit
oud-Groninger bezit staat tegenwoordig in de Menkemaborg in Uithuizen opgesteld.387 Kleiner van
afmetingen moet de kast van ‘sakerdanen’ hout zijn
geweest die in 1705 onder de goederen van Raads-
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heer Pels wordt genoemd.388 Hierin was een atlas
van twaalf banden opgeborgen. De kinderen van de
heer en mevrouw Schuilenborgh beschikten in 1709
over een kast ‘met groen laken betrocken’ waarin
een atlas met platen van Blaeu was opgesteld.389 In
de stadsrekeningen van 1723 staat een betaling van
228 caroli gulden vermeld voor onder andere een
nieuwe ‘comptoir en boeck kast’, waarvoor beeldsnijder Casper Struiwig later snijwerk in ‘arabisch hout’
verzorgde.390 Mogelijk is een bewaard gebleven fragment snijwerk met het wapen van de stad Groningen
van deze kast afkomstig.391 Geheel in ‘arabisch’ hout
uitgevoerd, was het kabinet dat volgens een aankondigging in de Opregte Nieuwe Groninger Courant op
maandag 8 oktober 1743 in Groningen verkocht.392
De populariteit van het ‘Engelse kantoor’
De invloed van de Engelse meubelkunst in de Republiek werd in de eerste helft van de achttiende
eeuw steeds groter.393 Op Engelse voorbeelden geinspireerde spiegel- en schrijfkabinetten bestaande
uit een laag schrijfmeubel met schuingestelde klep
voorzien van een opzetstuk met twee openslaande
deuren, kwamen in deze periode overal in Nederland
in de mode.394 In Den Haag waren zelfs ‘Engelse
kabinetwerkers’ werkzaam die een dergelijk ‘Engels
schrijfcomptoir’ als meesterproef moesten vervaardigen alvorens zij zich als zelfstandig kabinetwerker
in de hofstad mochten vestigen.395 Ook de Groninger kistenmaker Hendrik Struive moet zich hebben
gerealiseerd dat ‘Engelse’ meubels klanten trokken.
Een week nadat hij in 1748 een eerste aankondiging
van uitverkoop in de Opregte Groninger Courant had
laten plaatsen en daarin geen melding van Engelse
meubels had gemaakt, liet hij een volgende bekendmaking opstellen waarin hij Engelse kantoren wél
met name noemde.396

172. ‘Engels kantoor’ uit het bezit van de familie Van Bolhuis,
ca. 1750, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2217,
thans in de Menkemaborg in Uithuizen, foto Ida
Stamhuis.

Het ‘Engelse kantoor’ was in het jaar dat Struive
uitverkoop hield, voor de Groningers beslist geen
nieuw meubeltype. Zo bezat Johanna Molaen, zuster van kistenmaker Menke Molaen en echtgenote
van kistenmaker Harmen Niemeijer, volgens de
inventaris die bij haar overlijden werd opgemaakt,
1700-1750
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al in 1725 een ‘Engels sackerdaen cantoor’.397 Ook
Arendina Sijghers bezat bij haar dood in 1734 een
‘Engels comptoirtje’.398 Meer is bekend van het Engelse kantoor dat een zekere Johannes Kramer op 10
december 1745 in de Opregte Nieuwe Groninger Courant te koop aanbood.399 Dit meubel was volgens de
bekendmaking voorzien van ‘Engelse glaasen’ en 8
voet hoog bij 7 voet breed, een fors exemplaar dus.
Hoe gewild het Engels kantoor was, bewijzen ook
de Groninger loterijen waarbij een dergelijk meubel als hoofdprijs diende; in de jaren veertig van de
achttiende eeuw kwam dat een aantal keren achter
elkaar in Groningen voor. In maart 1747 werd volgens een bekendmaking een niet nader omschreven
Engels kantoor verloot.400 Het Engelse kantoor dat
in april van hetzelfde jaar als hoofdprijs van een loterij fungeerde, was volgens de beschrijving ‘magniﬁq’
bewerkt.401 Gedetailleerder is de beschrijving van het
Engelse kantoor dat in december 1747 werd verloot.
Volgens de bekendmaking ging het om een meubel
‘met een cabinetje daar op, voorzien met 19 laden
v(an) buyten met witte bantjes ingelegt’.402 Dergelijk
inlegwerk vertoont ook het met palissanderhout belijmde Engelse kantoor dat tegenwoordig in de studeerkamer van de Menkemaborg staat, afkomstig uit
het bezit van de familie Van Bolhuis (afb. 172).403
6.5.3 Stoelen en banken
Stoelen bleven in aanzienlijke hoeveelheden aanwezig in veel deftige Groninger huizen. Vooral in het
‘sael’ was vaak een groot aantal stoelen te vinden. In
de tapijtenzaal van de Nienoord stonden er in 1737
bijvoorbeeld negentien, in de zaal van de borg Dijksterhuis in 1726 zeventien en in de borg Farmsum
omstreeks 1745 veertien.404 In de inventaris van de
borg Menkema in 1751 worden in de zaal maar liefst
achttien stoelen genoemd.405
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Spaanse stoelen worden in inventarissen uit de
eerste helft van de achttiende eeuw weliswaar minder
genoemd dan in de zeventiende eeuw, maar verdwenen zeker niet van het toneel.406 Dat men onder de
term Spaanse stoel beslist geen ouderwets stoeltype
begreep, bewijst de vermelding van ‘nieuw moodische Spaansche gladde stoelen’ in een bekendmaking
in de Opregte Nieuwe Groninger Courant van 9 februari 1748 waarin kistenmaker Hindrik Struive aankondigt uitverkoop te houden.407 Dat de mode op
stoelengebied niet stil stond, spreekt ook uit de vermelding van vier ‘oudt wereltse eycken stoelen met
leuningen’, die in 1702 worden genoemd als onderdelen van de inrichting van de voorkamer in het huis
van boekhouder Luchting.408 In de bekendmakingen
in de Opregte [Nieuwe] Groninger Courant zijn het
opvallend vaak juist de stoelen die van het predikaat
‘nieuw modisch’ worden voorzien, vaker dan andere
meubels.409
‘Gladde stoelen’ worden veel in Groninger boedels uit de eerste helft van de achttiende eeuw genoemd. Twaalf stoelen van dit type werden in november 1747 bij herbergier Jan Smit in herberg Het
Gouden Hoofd verloot.410 Ze werden in de eerste
aankondiging van de loterij ‘nieuwe moods gladde
stoelen’ genoemd. Aardig is de aanvulling in de Opregte Nieuwe Groninger Courant van 14 november
van dat jaar, waarin vermeld wordt dat deze twaalf
stoelen heel ‘modern’ waren, ‘met losse matrassen die
uyt de stoelen konnen worden genomen’.411 Dat de
term ‘glad’ niets met een speciﬁek stoeltype te maken
had, bewijzen de hierboven al genoemde ‘Spaansche
gladde stoelen’ en de in 1730 gesignaleerde ‘gladde
gedraeyde stoelen’ in het bezit van Tammo Jacob ten
Berge.412
Nieuw was de ‘Engelse’ stoel, die in de Groninger
boedelinventarissen in de eerste helft van de achttiende eeuw steeds vaker voorkomt, net als in de rest van
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173. Stoel, afkomstig uit oud-Groninger bezit, eerste kwart
achttiende eeuw, collectie Groninger Museum, inv. nr.
0000.2288, thans in de Menkemaborg, Uithuizen, foto
Johan de Haan.

Nederland.413 In de Groninger boedelinventarissen
worden Engelse stoelen in 1705 voor het eerst met
name genoemd; in dat jaar stonden acht van deze
stoelen, waaronder twee met armleuningen, in de
slaapkamer van raadsheer Pels.414 Voor de borg Dijksterhuis in Pieterburen werden al vóór 1726 Engelse
stoelen aangeschaft.415 Dat Engelse stoelen al in het

eerste kwart van de achttiende eeuw in Groningen
populair waren, bewijzen niet alleen de vermeldingen in de inventarissen, maar ook een enkele loterij.
Op 1 maart 1717 beschikten burgemeesters en raad
van Groningen goedgunstig op een verzoek van een
zekere Dolet om in Groningen Engelse, Spaanse en
armstoelen te mogen verloten.416
Van het uiterlijk van deze vroege Engelse stoelen
valt op grond van de beschrijvingen in de Groninger
inventarissen niet veel te zeggen. Waarschijnlijk moeten we denken aan stoelen met rugleuningen die hoger
waren dan bij de oudere stoeltypen het geval was en
die al dan niet voorzien waren van een zitting en/of
rugleuning met rotan invulling. Een dergelijke stoel
bleef bewaard in de collectie van het Groninger Museum. Deze stoel is voorzien van een karakteristieke rugleuning met middenplank en gedraaide zijstijlen bekroond door dito vaasjes (afb. 173).417 In Nederlandse
steden, maar ook in Noord-Duitsland, Scandinavië en
de oostkust van Noord-Amerika waren in het begin
van de achttiende eeuw ‘Engelse stoelmakers’ te vinden die dergelijke stoelen van het Engels-Nederlandse
model maakten.418 De vermelding van zes ‘lange trijpen stoelen’ in een ook op andere punten ‘modieuze’
inventaris uit 1703 zou dan één van de eerste verwijzigen naar dit type stoel in een Groninger inventaris
kunnen zijn.419 Ook de zes notenhouten stoelen in het
bezit van Elisabeth Willems, die volgens de inventaris
uit 1704 alleen van een vaste zittingbekleding waren
voorzien, waren mogelijk Engelse stoelen.420
Het is onwaarschijnlijk dat de vroege Engelse
stoelen al gemodelleerd waren naar de Engelse stoel
die door de Leidse stoelmakers rond 1737 als meesterproef werd aangenomen.421 De Leidse meesterproef
was op dat moment namelijk een zeer ‘moderne’ stoel
van het zogenoemde Queen Anne-model, voorzien
van gestoffeerde zitting, een rugleuning met middenblad en gebogen voorpoten. Dit type kwam in Enge1700-1750
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174. Stoel, één uit een set van vier, afkomstig van de borg
Dijksterhuis bij Pieterburen, tweede of derde kwart achttiende eeuw, collectie Groninger Museum,
inv. nr. 0000.2250, thans in de Menkemaborg, Uithuizen,
foto Ida Stamhuis.

land pas in de jaren twintig van de achttiende eeuw
algemeen voor.422 Dat dergelijke stoelen later ook in
Groninger huizen aangetroffen werden, laten enkele
schilderijen van Geertruida Wassenbergh zien, die
naar wordt aangenomen vlak na 1750 zijn ontstaan
(afb. 202, 229, 232, 295).423 De drie van de borg
Dijksterhuis afkomstige exemplaren uit het tweede
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kwart van de achttiende eeuw zijn goede voorbeelden van dit type: deze stoelen hebben een hoge rug
en s-vormige voorpoten die eindigen in bokshoeven
(afb. 174).424
Opvallend vaak worden stoelen in inventarissen
in series van zes genoemd, vaak in combinatie met
één of twee armstoelen. De twee armstoelen waren
ongetwijfeld voor de heer en/of vrouw des huizes en/
of belangrijke gasten bedoeld. Dit geldt zowel voor
de stadsinventarissen als voor de borginventarissen.
Waarschijnlijk was het dozijn of halve dozijn voor
stoelen een veelgebruikte, of in ieder geval bruikbare
leverantie- en besteleenheid. Zo bevindt zich in het
huisarchief Menkema en Dijksterhuis een kwitantie
uit 1731 waarin melding wordt gemaakt van de levering van ‘een dosin stoelen’, betaald door ‘mefrou de
overstin Leu’, vermoedelijk Christina Emerentiana
van Berum, gehuwd met Evert Joost Lewe van Aduard: zij was een tante van de echtgenote van Willem
Alberda, heer van Dijksterhuis.425
Stoelen werden van verschillende houtsoorten gemaakt. Pruimbomenhout komt in de vermeldingen
in de inventarissen veel voor. In de middenkamer
van Menso Wilgenborch stonden in 1701 bijvoorbeeld zeven ‘pruimboomen stoelen’.426 Ook de in
hetzelfde jaar genoemde vier stoelen in de slaapkamer
van schatbeurder Allershof waren van deze houtsoort
gemaakt.427 In het bestek voor 24 nieuwe stoelen
voor de vergaderzaal van de Staten van Stad en Lande
werd in 1738 bepaald dat de stoelen van ‘vris notebomen hout’ moesten worden vervaardigd.428
Veel stoelen werden van buiten ingevoerd. In het
bestek voor de juist genoemde nieuwe stoelen werd
bijvoorbeeld bepaald dat de aannemer deze stoelen
‘het zij in Holland off hier soo hem het best sal voorkoomen’ mocht laten maken, als ze maar ‘wel uitgearbeit’ waren.429 Omdat aan de nieuwe stoeltypen
bovendien minder draaiwerk werd toegepast, werd
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175. Halbank in de borg Verhildersum in Leens, volgens de traditie van oudsher op Verhildersum aanwezig, ca. 1740-1750, toegeschreven aan Cornelis Kooystra, foto Sander de Wilde.

het voor de Groninger stoeldraaiers in de loop van
de achttiende eeuw moeilijker om rond te komen.
Het stoeldraaiersgilde klaagde in 1744 dan ook bij
de Groninger stadsregering over de moeilijke tijden
die de gildeleden doormaakten en stelden een invoerbelasting voor op de grote hoeveelheid stoelen,
‘allerley gladde gedraeyde stoelen en ander gedraeit
houtwerk’ die van buiten de provincie werden ingevoerd.430 Burgemeesters en raad besloten daarop tot
een invoerbelasting van 5 stuivers op ‘gladde stoelen
of andere soort ’t zij sonder ’t zij met leer betrokken’,
4 stuivers op ‘stoelen in de rug liggende’, en 2 stuivers en 4 plakken op ‘regt op staande stoelen’. Ook
op ingevoerde ‘kabinetsbollen’, die als poten onder

kabinetten of kasten werden geplaatst, werd een belasting ingevoerd.
Voor stoeldraaier Jan Hemmes waren deze maatregelen kennelijk niet voldoende; hij probeerde in
1746 wat bij te verdienen door zich op de vervaardiging van stoelen te storten waarvan de gildevoorschriften niet duidelijk genoeg stelden tot welke gildecompetentie ze behoorden. Hij kwam daardoor in
conﬂict met het altijd waakzame kistenmakersgilde,
dat niet toestond dat de stoeldraaiers stoelen maakten waaraan geen draaiwerk was te vinden.431 Burgemeesters en raad gaven Hemmes desalniettemin het
recht om ‘Spaanse en andere gefatsoeneerde stoelen’
van ‘allerley massyf hout sijn leven lang’ te maken.
1700-1750
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Hij moest daarvoor echter wel het kistenmakersgilde
ieder jaar met Pinksteren een zilveren dukaat betalen.
Soms waren bij de vervaardiging van stoelen
beeldsnijders betrokken. De rugleuning kon immers
gebeeldhouwd zijn, en ook andere onderdelen van
de stoel konden sierlijk snijwerk bezitten. Vermeldingen van dergelijke stoelen komen we in de Groninger inventarissen echter maar weinig tegen. Een
mooi voorbeeld waren de veertien ‘stoelen agter met
snijdwerk’ die in 1745 in de stadsresidentie van de
heren van Farmsum in het ‘voorsael’ stonden.432 In
de tapijtenzaal van de Nienoord stonden in 1737
achttien stoelen, waarvan echter maar zes ‘gesneden’ waren.433 Ook in de grote poortkamer van de
Nienoord stonden stoelen met snijwerk, wederom
zes in getal. Ongetwijfeld eveneens van houtsnijwerk
voorzien waren de acht ‘Oostindische’ stoelen die in
1722 in het ‘voorsael’ van ontvanger Hemmo Eek
stonden.434
Beeldsnijders maakten ook halbanken, in de eerste helft van de achttiende eeuw een steeds gebruikelijker element in het ‘voorhuys’ of de gang van het
Hollandse woonhuis. In het Westindische huis aan
de Munnekeholm stond in het ‘voorhuys’ een ‘eecken bancke met uitgehouwen loofwerck’.435 Secretaris
Hoisingh had in zijn voorhuis een gemarmerde eiken
bank staan, die zich met haar beschildering goed in
het stenen karakter van de entreeruimte zal hebben
gevoegd.436 Er bleven in enkele collecties voorbeelden van banken bewaard die uit Groninger huizen
afkomstig moeten zijn. In een particuliere collectie
bevindt zich een bank waarvan het snijwerk wordt
toegeschreven aan Casper Struiwig, in het stadhuis
van Groningen staan twee banken die door Jan de
Rijk werden gemaakt en in de borg Verhildersum in
Leens staat een bank die vermoedelijk door Cornelis
Kooystra is gesneden (afb. 175).437 Het exemplaar in
Leens hoort mogelijk van oudsher zelfs in de borg
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thuis; het stond daar in ieder geval toen de laatste
particuliere bewoners in de jaren vijftig van de vorige
eeuw vertrokken.
Stoelbekleding
Stoelen waren lang niet altijd van een vaste bekleding
voorzien. De meeste gewone stoelen kenden waarschijnlijk hoogstens een biezen (‘beisen’ of ‘beusen’)
zitting. Als deze stoelen in inventarissen van grote
huizen worden vermeld, staan ze altijd in de minder
belangrijke nevenvertrekken of in de kookruimten.
Om toch comfortabel te kunnen zitten, werden er
dan losse kussens of op maat gemaakte ‘matrasjes’ op
de stoelen gelegd. Vermeldingen in inventarissen geven hiervan vele voorbeelden. In de tapijtenzaal van
de Nienoord stonden in 1737 bijvoorbeeld achttien
stoelen, waarbij achttien ‘matrasjes op de stoelen’
hoorden.438 Ook de twee armstoelen in het grote kabinet van de borg waren ongetwijfeld comfortabeler
gedacht door de toevoeging van ﬂuwelen kussens.
De enkele malen in Groninger boedels opgevoerde
‘beklede stoelen’ hebben waarschijnlijk betrekking op
stoelen waarvan niet alleen de zitting en de rugleuning
maar ook de armleuningen en de stijlen met stof waren bekleed. Op een tweetal portretten van leden van
de Groninger elite door Hermannus Collenius komen
deze kennelijk zeer representatief geachte zitmeubels
voor (afb. 176, pagina 420).439 Ook door de toepassing van franje kon een stoel een passende representatieve uitstraling krijgen, al zijn de gegevens hierover
voor Stad en Lande zeer schaars: we kennen een vermelding uit het kasboekje van jonker Ripperda, die in
in 1710 aan ‘mester Wibra(..)Lant’ voor ‘stoelen die
hij verbetert heeft’ 3 gulden en 15 stuivers betaalde en
voor ‘frani’ nog eens 10 stuivers neertelde.440
Zware stoffen als trijp en ﬂuweel waren het geschiktst als bekleding voor intensief gebruikte zit-
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meubels. Vermeldingen van ‘trijpen stoelen’ zijn
dan ook talrijk. Fluweel werd alleen op de deftigste
zitmeubels toegepast. De vier armstoelen die de provincie in 1738 opnieuw liet bekleden, moesten volgens het bestek een ﬂuwelen bekleding krijgen, waarvan de stof door de provinciale leverancier vaandrig
Groenevelt geleverd zou worden.441 Ook veel stoelen
in de ontvangstvertrekken van het stadhouderlijk hof
waren volgens de inventaris uit 1729 met ﬂuweel bekleed.442 Men bleef ook stoelen met dergelijke zware
bekleding tegen stof en de invloed van licht behoeden
door er ‘overtreksels’ van een andere, eenvoudiger
stof voor te laten maken. In het gele kamertje van de
Nienoord bijvoorbeeld stonden in 1737 vier stoelen
en twee armstoelen met een stoffering van geel trijp
en gele saaien overtreksels.443 Ook de drie veldstoeltjes in deze ruimte hadden beschermhoezen.
In vertrekken waar gegeten kon worden, had
men opvallend vaak met leer beklede stoelen opgesteld. In de Nienoord bijvoorbeeld waren in de grote
eetzaal in 1737 veertien ‘leren’ stoelen te vinden.444
Ook de gewelfde kamer van de borg Dijksterhuis in
Pieterburen is te beschouwen als eetzaal – met onder andere een rood buffet en twee theetafels – en
het verwondert dan ook niet dat hier in 1726 negen
stoelen en twee armstoelen stonden die met ‘rosleer’
waren bekleed.445 Ook in de eetzaal in het Bontehuis,
stadsresidentie van de heer van Aduard, stonden bij
diens dood in 1753 twaalf ‘ruslere’ stoelen.446 Overigens waren stoelen met leerbekleding vanwege hun
duurzaamheid tevens geschikt voor plaatsing in andere vertrekken. In de borg Dijksterhuis stonden in
1726 bijvoorbeeld ook in het ‘saal’ en de slaapkamer
stoelen met lederen bekleding.447 In 1739 leverde Jan
Jans Boekholt voor het grote bedrag van 220 caroli
gulden en 10 stuivers achttien met leer beklede stoelen aan de stad.448 Deze waren bestemd voor de grote
zaal van het ‘Pontje’, een gebouw in de Popkenstraat

in de stad Groningen waarin het ijkkantoor en een
gevangenis waren ondergebracht.
Taboeretten
Van een zekere hiërarchie in het zitmeubilair getuigde al de aanwezigheid van een of twee armstoelen in
een vertrek. In de deftigste huizen en borgen kwamen daarnaast taboeretten voor. Dit waren zitmeubels zonder leuning die in de staatsievertrekken van
het Franse hof voor de lagere adel waren bestemd op
het moment dat er hogeren in rang in het vertrek
aanwezig waren, als men in dat geval al niet moest
blijven staan. Groningen was vanzelfsprekend geen
Frankrijk, maar aan het Friese hof in Leeuwarden,
dat zo nu en dan naar Groningen trok, bestonden
vergelijkbare regels: in het hofceremonieel was geregeld wie recht had op een armstoel en wie met een taboeret genoegen moest nemen.449 Wellicht duiden de
vele taboeretten die de inventarisanten in 1737 in de
borg Nienoord – residentie van de zeer standsbewuste familie Van In- en Kniphuisen – aantroffen op een
soortgelijk gebruik.450 De meeste van deze taboeretten waren van notenhout en enkele waren voorzien
van bijpassende vierkante kussens. Een indruk van
een taboeret uit deze periode kan het eveneens in notenhout uitgevoerde exemplaar in de Menkemaborg
geven. Het meubeltje rust op geslingerde poten .451
Rustbanken
In enkele zeer rijke inventarissen blijven ook de rustbanken opvallen. Deze waren doorgaans gemaakt van
hetzelfde hout dat voor de vervaardiging van stoelen
werd gebruikt en voorzien van een matras en een kussen.452 In de inventaris van het huis Asinga te Ulrum
uit 1751 wordt een rustbank met een ﬂuwelen matras
en kussen genoemd, waaraan nog wordt toegevoegd
1700-1750
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‘en met een hek daarop’, waarbij gedacht kan worden
aan een leuning met spijlen.453 Een ander voorbeeld
is de rustbank van notenhout in het huis van waagmeester Jannes Brongers, die in 1701 van een gele
matras en een dito hoofdkussen was voorzien.454 De
rustbank uit de erfenis van apotheker Noordhof was
in 1706 zelfs nog wat comfortabeler: deze was voorzien van een matras, een peul’ of peluw (een langwerpig kussen) en een ‘bedkussen’.455 De rustbank in
de voorkamer van het huis van capitain H. Sutton
bezat in 1712 alleen een matras, net als het exemplaar
van commissaris Nombda Staal in 1715.456 De eikenhouten rustbank in het huis van de Graaf van In- en
Kniphuisen had volgens een inventaris uit 1717 een
matras en ‘tapeet’, wellicht een overtrek.457 De rustbank moet een zekere status hebben gehad en wordt
vooral in de representatieve vertrekken als voorkamer
en ‘beste camer’ genoemd, zoals bijvoorbeeld in het
huis van een slager in de Boteringestraat in 1705.458
Bijzonder is de plaatsing van een rustbank met matras en twee kussens in de ‘winkelkamer’ van stoffenkoopman Havick Schepel in 1725; mogelijk was het
een show-model dat Schepel gebruikte om te laten
zien wat er met goede stoffering mogelijk was.459
6.5.4 Ledikanten, hoogtepunten van
stoffeerderskunst
Groningen bezit met het hemelbed van de Menkemaborg een zeldzaam voorbeeld van een staatsieledikant uit de eerste helft van de achttiende eeuw,
nog voorzien van de originele bekleding van goudgele
zijdedamast met ingeweven Chrysant-motieven (afb.
177, pagina 421).460 De opstelling van dit bed, dat
zich nog steeds op de oorspronkelijke plaats bevindt,
bewijst hoe belangrijk het bed als beeldbepalend element in een deftig vertrek kon zijn. Het ledikant dat
in de tweede helft van de negentiende eeuw nog in de
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Groene Kamer van de Fraeylemaborg in Slochteren
stond, is helaas niet bewaard gebleven, maar dankzij
een negentiende-eeuwse tekening van Otto Eerelman
weten we hoe het eruit zag.461 De tekening laat een ledikant zien dat werd bekroond door een geschulpt en
geproﬁleerd hoofdgestel met gesneden ornamenten
in de vorm van palmetten en gebogen lijstwerk. Het
meubel was volgens Eerelmans aantekeningen geheel
met blauw zijdedamast bekleed. Zelfs de ‘ornament
lijst’ was volgens hem met deze stof beplakt.
De meeste ledikanten kenden waarschijnlijk nog
de ‘doosvormige’ opbouw zoals die in de zeventiende eeuw al bestond. Meestal was het houtwerk van
het ledikant, zoals de aangehaalde ledikanten in de
Menkemaborg en de Fraeylemaborg illustreren, aan
het oog onttrokken door textiel. Dat was echter niet
altijd het geval: in de zaal van het huis van Cornelis Boelens stond in 1720 een ledikant ‘van notenhout’.462 In 1737 werd in de inventaris van de borg
Nienoord een eikenhouten ledikant opgetekend.463
De hemel werd in de eerste helft van de achttiende eeuw waarschijnlijk steeds vaker niet meer door
stijlen aan het voeteneinde ondersteund, maar aan
de zoldering opgehangen, zoals bij het ledikant in de
Menkemaborg het geval is. Dergelijke bedden met
een zogenoemde ‘vliegende’ hemel werden in Frankrijk en de Republiek een ‘lit d’ange’ genoemd, maar
dit begrip komt vóór 1750 in Groninger boedels niet
voor. Dat men hier in de jaren veertig in ieder geval al
wel bekend was met deze term, bewijst het uithangbord van de winkel van de Groninger stoffeerder
Hendrikus Louters, dat volgens een bekendmaking
uit 1743 een uithangbord had met een afbeelding
van ‘het prinsen lit d’ange’.464
Als de ruimte waarin het ledikant stond hoog genoeg was, kon op de hoeken van de hemel een bos
struisveren of een ander decoratief element worden
gezet. De weduwe Alstorphius bezat volgens een in-
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ventaris uit 1725 het ‘houtwerk’ van een ledikant
en vier bijbehorende ‘vergulde toppen’.465 Deze ornamenten kenden verschillende vormen; vergulde
vogeltjes worden een paar keer genoemd. Zo bezat
‘commies’ Claas Wolbers in zijn ‘betrocken kamer’
een ledikant ‘met 4 vergulde arents daarop’ en hopman Van Leeuwen bezat in 1719 een rood ledikant
met drie van dergelijke vogels. 466 In het huis van
‘staat-generaal Drewes’ aan de Grote Markt was in
1729 eveneens een, met gele zijde gestoffeerd, ledikant te vinden dat bekroond werd door drie vergulde
‘arenden’.467 Waarschijnlijk wijst het aantal van drie
hoekornamenten op een plaatsing van het bed in de
hoek van een kamer, waardoor maar drie hoekpunten van de hemel zichtbaar waren en een vierde ornament toch niet zichtbaar zou zijn. Andere vermeldingen van hoekversieringen op ledikanten betreffen
vaak eveneens een aantal van drie. Zo werd in 1703
een ‘ledicant met 3 vergulde knopen’ vermeld en
bezat de welgestelde weduwe van Tammo Jacob ten
Berge had in 1730 een ‘ledecant met groen behang
en 3 vergulde toppen’.468
Paviljoenbedden, bedden met een losse hemel
met baldakijn die aan het plafond werd gehangen,
worden in de boedelinventarissen uit de eerste helft
van de achttiende eeuw niet zo vaak meer vermeld
als in eerdere perioden.469 In een enkel geval was een
dergelijk bed op zolder te vinden, zoals in het huis
van de Graaf van In- en Kniphuisen in 1717.470 In
het stadhouderlijk hof waren de paviljoenbedden
voor de minder aanzienlijke leden van de hofhouding bestemd, al komen er vrij luxueus gestoffeerde,
mogelijk hergebruikte exemplaren op de inventaris
van 1732 voor.471 Het is dan ook gevaarlijk het paviljoenbed als minder aanzienlijk te beschouwen: het
enige bed in de ‘slaapkamer’ van de borg Dijksterhuis
in Pieterburen is in 1726 een ‘pavilion met blau gestreept behangsel’.472 Ook in de belangrijkste slaap-

kamer in de stadsresidentie van de Heer van Aduard
stond in 1753 een paviljoen, voorzien van een blauwe
stoffering.473 In de borg Nienoord kwamen in 1737
eveneens paviljoenbedden voor, zij het in secundaire
vertrekken die waarschijnlijk niet deel uitmaakten
van het formele circuit. ‘Paviljoens’ stonden bijvoorbeeld in de tweede torenkamer, het kleine kamertje
in de oranjerie, de meidenkamer, de mademoisellenkamer, een ruimte boven het achterste poorkamertje
en in het kleine kamertje achter de tapijtenzaal.474
Voorkeur voor een bepaalde kleur in de ledikantstoffering is niet duidelijk aan te wijzen, ook al omdat er steeds minder van kleurvermelding sprake is
in de inventarissen die in de eerste helft van de achttiende eeuw in Stad en Lande werden opgesteld. De
en-suite-opvatting moet maatgevend zijn geworden:
in deftige huizen had men het liefst alles per kamer
in een zelfde kleur of kleurfamilie gestoffeerd en geschilderd. Voor de periode 1700-1750 geldt dat in de
oud-rechterlijke archieven groen de meest genoemde
kleur voor ledikanten is, gevolgd door een rode of
roodachtige (‘sangen’) kleur. Bedden met ‘bonte’ stoffering worden na 1720 opmerkelijk minder vaak
vermeld dan in de periode daarvoor. Andere dan de
genoemde kleuren kwamen niet veel voor: slechts een
enkele keer worden de kleuren bruin, blauw en wit
als ledikantstoffering genoemd. De kleur geel was
populairder, vooral in de periode 1720-1750. De nog
schaarsere kleurvermeldingen in de Weeskamerboedels geven in essentie hetzelfde beeld; groen wordt
het meest genoemd, en daarna rood. Het is opvallend
dat in de overigens niet talrijke borginventarissen uit
de eerste helft van de achttiende eeuw steevast een
met gele stof bekleed ledikant voorkomt.
In de bedstoffering konden ook verschillende
kleuren stof worden verwerkt. In de grote poortkamer van de Nienoord stond in 1737 bijvoorbeeld een
ledikant met een groene bekleding van moirézijde,
1700-1750
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gevoerd met een gele stof.475 Het geheel was kostbaar
genoeg om het tegen licht en lucht te beschermen met
apart genoemde witte gordijnen. Aardig is ook het in
grijs gestoffeerde en met groen passement afgezette
ledikant dat in de groene kamer van de borg Farmsum te vinden was in 1745.476 In de Opregte Nieuwe
Groninger Courant van 2 januari 1748 kondigden
de erfgenamen van kolonel R. Lewe de verkoop van
diens goederen in Wildervank aan en noemen daarin
met name een ‘rood zijde damaste met witte armozijn gevoerde lit d’ange’.477 Evert Joost Lewe, Heer
van Aduard en zijn vrouw Christina Emerentiana
van Berum hadden ook een voorkeur voor in contrasterende stoffen uitgevoerde meubelbekleding,
zoals de ledikanten die in de inventarissen van hun
huis aan de Vismarkt en de borg te Aduard worden
genoemd, laten zien.478 De ledikanten kenden combinaties van een effen gekleurde stof met wit passement: de schoonzoon van Evert Joost sliep in een
ledikant met blauwe stoffering en witte passementen,
terwijl de Heer van Hoogkerk, zoon van Evert Joost,
over een groen ledikant kon beschikken dat ook met
witte passementen was afgewerkt. In de ‘freulijns kamer’ stond een ledikant dat gestoffeerd was met rode
en gele stof. In het huis te Aduard waren nog meer
ledikanten te vinden, sommige ook weer van met wit
passement afgezette behangsels voorzien. Ook in de
inventaris uit 1732 van het stadhouderlijk hof aan
het Groninger Martinikerkhof zijn de ledikanten in
al hun kleurrijkdom beschreven.479 De stadhouder
sliep in een bed met behangsels van groene moirézijde afgezet met franje en zijn echtgenote in een bed
met een bekleding van rood damast met franje. Voor
leden van de hofhouding waren er bedden met ﬂuwelen behangsels met gele voering, met een stoffering van
rode damast afgezet met goud en franje, van blauw
ﬂuweel met borduurwerk in goud en zilver en van
blauwe moirézijde met franje en een gele voering.
1700- 1 7 5 0

Niet alleen in kleur, ook in soorten bekledingmateriaal was veel mogelijk. Dat er geen verschil hoefde
te zijn in de stof die gebruikt werd voor het behangen
van de kamers en de stoffering van het bed, laat de
vermelding van een paviljoenbed ‘met kamertapijt
behangen’ zien, in 1737 in de tweede torenkamer
van de Nienoord vermeld.480 Waarschijnlijk betrof
het ‘rowaans tapiet’, dat in 1753 ook als stoffering
van een ledikant in de borg van Aduard wordt genoemd.481 Zelfs het zware trijp werd als ledikantbehang toegepast.482 Meestal werden echter lichtere
weefsels als ledikantstoffering gebruikt. Het bed van
de Menkemaborg is nog steeds behangen met het
oorspronkelijke gele Chinese zijdedamast en ook het
bed in de voormalige rode kelderkamer van de borg
zal met dat materiaal bekleed zijn geweest.483 Ook in
damast uitgevoerd was de stoffering van het ledikant
dat in 1753 in de borg van Aduard stond en ongetwijfeld door de oude borgheer was aangeschaft.484
Ander licht materiaal als ‘etteminen’ en ‘greijn’
wordt in inventarissen eveneens als ledikantsbehang
genoemd.485 Zo stond in de borg Dijksterhuis in Pieterburen in de ofﬁcierskamer een ledikant dat met
grijskleurige grein gestoffeerd was.486 Ook saai komt
nog voor, zoals de vermelding van een ledikant met
‘groen saijen behangsel’ in de borg Dijksterhuis in
1726 bewijst.487 Op de Nienoord stond een ledikant
met dergelijk behang in de gravinnenkamer.488 In het
huis van ontvanger Van Troyen stond in 1740 een
bed met een stoffering van ‘pools servetg[oed]’.489
Dat hiermee nog lang niet alle stofferingsmogelijkheden zijn genoemd, bewijzen de ledikanten in
de inventaris van de borg Nienoord. In 1737 stond
in de slaapkamer stond bijvoorbeeld een met sits bekleed ledikant en in de grote tapijtenzaal een ledikant
met een ﬂuwelen behangsel.490 Deze twee zijn waarschijnlijk dezelfde als de exemplaren die in een getaxeerde inventaris uit 1741 werden opgenomen.491
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Hierin werd het ledikant met de sitsen bekleding
op 300 caroli gulden getaxeerd en het bed met het
(groen) ﬂuwelen behangsel zelfs op 850 caroli gulden, een bedrag waarvoor men in de stad Groningen
een klein huis kon kopen. In de inventaris uit 1741
wordt ook nog een bed met groene zijden behangsels
opgevoerd, dat op het eveneens vorstelijke bedrag
van 790 caroli gulden gewaardeerd werd. Daarmee
was het echter nog altijd goedkoper dan het kostbaarste bed uit het bezit van de Heren en Vrouwen van de
Nienoord: een ‘genaijt en geborduijrt ledikant’ in het
stadshuis in Groningen, dat volgens de inventarisant
maar liefst 1000 caroli gulden waard was. In schril
contrast staat hiermee de taxatie van andere ledikanten in de borg, die varieerde van een schamele tien
gulden tot een evenmin opzienbarend bedrag van 50
gulden.
Over de motieven die de ledikantbehangsels vertoonden zijn de boedelinventarissen summierder. De
genoemde damasten zullen overwegend met ﬂorale
motieven versierd zijn geweest en tweemaal wordt er
in een inventaris een ‘gebloemde’ stof genoemd.492
Ook een enkele vermelding van gestreepte stof komt
voor.493 Van het bed dat in 1726 in de kamer naast
de ‘ofﬁcierskamer’ in de borg Dijksterhuis bij Pieterburen stond, is bekend dat het uitgevoerd was in
stof met bruine en witte strepen.494 Ook moiré of gewaterde zijde treffen we enkele keren aan; zo is er in
een inventaris van mankerende goederen in de borg
Dijksterhuis in 1726 sprake van een ‘rood mooren
ledikant’.495
Changeant werd blijkens de vermeldingen steeds
populairder: het ‘rood kachanten’ bedbehangsel dat
in 1715 in een huis aan de westzijde van de Schoolholm te vinden was, paste bij de in hetzelfde materiaal uitgevoerde tafelkleed en schoorsteenval.496 Het is
veelzeggend dat veel gordijnen en spreien die in 1736
werden aangekocht voor gebruik in het stadhouder1700- 1 7 5 0

lijk hof uitgevoerd waren in changeant.497 Natuurlijk
konden dergelijke dure stoffen alleen door de elite
worden aangeschaft. In de inventaris uit 1703 van
gezworene R. Rotgers wordt een bontgekleurd ‘casiant’ ledikantbehang genoemd en ook ‘staat-generaal’
(afgevaardigde naar de Staten-Generaal) De Drews
bezat in 1729 een ledikant ‘met behangsel van casian’. 498 Menso Alting en zijn vrouw Swaentien hadden volgens een inventaris uit 1725 zelfs in blauwe
changeant uitgevoerde bedstedegordijnen.499
Of alle met dure stoffen beklede staatsieledikanten
daadwerkelijk als slaapplaats dienden, is moeilijk aan
te geven. We kunnen ons maar moelijk voorstellen
dat in de ledikanten die in een ‘zaal’ waren opgesteld
van een prettige nachtrust kon worden genoten. Het
is dan ook goed denkbaar dat het met groene stof en
geel passement beklede bed dat in 1750 in de zaal
van de borg Verhildersum in Leens alleen een representatieve functie had.500 Ook de grote ledikanten in
de rode en de gele kelderkamer van de Menkemaborg
dienden waarschijnlijk niet als dagelijkse slaapplaats;
ze zullen vooral op hoogtijdagen in gebruik zijn geweest, bij huwelijk, overlijden en het ontvangen van
de deftige kraamvisite. De in 1751 opgemaakte inventaris van het huis maakt duidelijk dat de bewoners op de eerste verdieping konden beschikken over
andere ledikanten, die denkelijk kleiner en daarmee
behaaglijker moeten zijn geweest.501
6.5.5 Tafels
De eerste helft van de achttiende eeuw laat een sterke
toename zien van het aantal tafeltypen. In Groninger huizen waren in de eerste helft van de achttiende
eeuw onder meer theetafels, schenktafels, trektafels
en vooral spiegeltafels te vinden. In de ‘eedt camer’
van wijlen het echtpaar Schuilenborgh stond in 1708
zelfs al een eettafel, die volgens de omschrijving groot
1700-1750
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en rond van vorm was.502 Een andere vroege vermelding betreft een ‘eedt tafel’ in 1713.503 De inventaris
uit 1715 van het huis van Jan Boelens aan de oostzijde
van de Oude Ebbingestraat doet vermoeden dat men
in verschillende kamers kon eten. Zo stonden zowel
in de voor- als achterkamer met leer beklede stoelen
en bevond zich in de alkoofkamer een eettafel.504
In deze periode deed de taps toelopende tafelpoot
zijn intrede, in vorm identiek aan de poten die in
de onderstellen van kabinetten werden verwerkt (zie
ook afb. 170, 171). De avondmaalstafels in de Hervormde kerken van Warfhuizen en Saaxumhuizen
bieden voorbeelden van de toepassing van dergelijke
poten. De vier poten van de tafel van Warfhuizen
zijn nog op de ouderwetse wijze door regels met el-

kaar verbonden, terwijl het onderstel van de tafel in
Saaxumhuizen al een moderner geschulpt dubbel
y-vormig kruis kent.505 Nog eleganter van vorm is
de avondmaalstafel in de Hervormde kerk van Middelstum uit circa 1730 (afb. 178). Deze tafel heeft
een gesneden onderstel met fraai geornamenteerde
poten in balustervorm, onderling verbonden door
een gebogen en met snijwerk versierd kruis. Deze
tafel, die grote verwantschap vertoont met snij- een
beeldhouwwerk van Theodorus van der Haven, laat
zien dat men in Groningen bekend was met moderne
meubeltypen. Het kruis dat de poten verbindt lijkt te
wijzen op Franse beïnvloeding.
Spiegeltafels werden meestal onder spiegels geplaatst, en in inventarissen dan ook geregeld als ‘tafels

178. Avondmaalstafel in de Hervormde kerk van Middelstum, ca. 1720-1740, foto Johan de Haan.
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onder de spiegel’ beschreven. Hoewel vooral een representatief meubel, was de spiegeltafel ook wel degelijk praktisch: als men op het tafelblad een kandelaar
met brandende kaarsen neerzette, werd het licht in
het spiegelglas, heel effectief, verdubbeld. De gemarmerde tafel van de Fransman Simon le Plastrier stond
volgens de inventaris van zijn mobilia in 1704 onder
een grote spiegel met vergulde lijst.506 In de borg te
Aduard, waar in 1753 in de eerste slaapkamer een ‘tafel onder de spiegel’ stond, was in de ‘groote zaal’ een
spiegel te vinden met een ‘tafel daar onder’.507 Spiegeltafels konden ook van een afhangend tafelkleed
worden voorzien. De spiegeltafel in de voorkamer
van Focco Amsingh had in 1703 bijvoorbeeld ‘groen
behang’.508 Ook de inventaris die in 1726 van de mobilia in de borg Dijksterhuis noemt in de gele kamer
‘een tafel met spriet onder de spiegel’.509 In dezelfde
inventaris wordt in de raadskamer van de borg een
spiegel met een gouden lijst genoemd en ‘een vuiren
verlackte tafel daer onder’. Een wel heel bijzondere
spiegeltafel werd in 1745 door Groninger organist en
orgelbouwer Matthias Amoor in de Opregte Nieuwe
Groninger Courant te koop aangeboden.510 In deze
tafel was een compleet orgel ingebouwd. Het blad
was ingelegd met ‘allerhande ﬁguuren’ en samengesteld uit verschillende houtsoorten. Dit blad was onderlangs met opengewerkt snijwerk versierd. Amoor
benadrukt dat ‘dit werk zoo cierlijk uyt gearbeyt [is]
dat niets van allen als een tafel te zien is (…)’. Ook
in de toepassing van fraaie houtsoorten konden spiegeltafels zich van andere tafels onderscheiden. De
regelmatige verlotingen van tafels van notenhout,
die vanaf 1743 werden aangekondigd in de Opregte
Nieuwe Groninger Courant, zullen dan ook vaak betrekking hebben gehad op spiegeltafels.511
Soms stond er in plaats van een tafel een laag opbergmeubel onder de spiegel. In een bekendmaking
in de Opregte Nieuwe Groninger Courant wordt een
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spiegeltafel van olijfhout genoemd, ‘tot onder met
laaden’, waardoor dit meubel als commode kan worden beschouwd.512 Het begrip commode was in Groningen in de jaren veertig van de achttiende eeuw
overigens nog onbekend: commode-achtige meubels
werden in Stad en Lande waarschijnlijk doorgaans
met de term pulpitrum aangeduid. Mogelijk is de
‘eiken tafel met laden erop’ die in 1737 in de slaapkamer van de Nienoord stond, een soortgelijk commode-meubel geweest.513 Het is echter ook mogelijk
dat het hier ging om een tafel waarop een los ladenkastje of kabinetje geplaatst was.
Losse tafelbladen en -voeten
In de Groninger boedelinventarissen zijn het vooral
de dure, van kostbare materialen gemaakte tafels die
de aandacht trekken. Raadsheer Pels had in 1705 in
de ‘2de kamer’ van zijn huis bijvoorbeeld een tafel
staan die ‘met silver overtrocken’ was.514 Aardig is dat
vermoedelijk dezelfde tafel in 1756 in een advertentie in de Opregte Groninger Courant door de erfgenamen van Pels te koop werd aangeboden, waarbij
vermeld wordt dat de tafel van een spelend uurwerk
was voorzien.515 Ook minder opmerkelijke tafeltypen bezaten soms fraai bewerkte tafelbladen. In de
Nienoord worden in 1737 verschillende tafels met
inlegwerk genoemd, die door de toepassing van materialen als zilver, ivoor en parelmoer op een Duitse
invloed lijken te wijzen.516 In het grote kabinet van
deze borg stond zelfs een notenhouten tafel die met
zilver was ingelegd en in de tweede torenkamer van
de borg stond een achtkantig tafeltje met inlegwerk.
Ook in de grote poortkamer, de familiekamer, de bibliotheek en het kamertje tegenover de geweerkamer
stonden tafels die waren ingelegd. In een latere inventaris van de borg, uit 1741, wordt een tafel opgevoerd
die met inlegwerk van parelmoer was versierd.517 Hoe
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179. J. Wassenbergh, Meisje met vogel, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2387, foto John Stoel.
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de ingelegde tafels in het huis van ontvanger Eek er
in 1722 uitzagen, is helaas verder niet bekend.518
Veel pronktafels hadden een stenen blad dat op
een gesneden voet was geplaatst, zoals de in 1740
genoemde ‘voet’ met ‘marmer blad’ in het bezit van
Henric Gockinga en zijn vrouw.519 Vergelijkbaar
was waarschijnlijk de marmeren tafel van raadsheer
Schaffer, die in 1733 in de voorkamer van zijn huis
aan het Martinikerkhof stond.520 Marmeren tafelbladen werden ook wel ‘albasten’ tafelbladen genoemd.
In het huis van Jan van Loon bevond zich in 1730
zo’n ‘albasteren taefel met de voet’, die op 30 caroli
gulden werd getaxeerd.521 Ook professor Gerhardus
Lammers, die in 1719 overleed, bezat een ‘albasten’
tafelblad met voet, net als dr. Brucherus, die deze tafel in 1725 in zijn voorkamer had staan. 522
De houten ‘voeten’ onder de stenen tafelbladen
leenden zich uitstekend voor de toepassing van houtsnijwerk. Het tafeltje dat staat afgebeeld op het schilderij Meisje met vogel van Jan Wassenbergh, geeft een
indruk van het uiterlijk van zo’n tafel (afb. 179). Van
het marmeren tafelblad dat omstreeks 1735 in de
‘eerste camer linkerzijde’ van de woning van secretaris Hoisingh te vinden was, is bekend dat het ondersteund werd door een ‘gewerkte’, dus met snijwerk
versierde voet.523 Verschillende motieven konden in
dergelijk snijwerk worden verwerkt. In de voorkamer
van weduwe De Mepsche stond in 1713 bijvoorbeeld
een tafel met een houten onderstel in de vorm van
een Cupido, terwijl Jan Boelens in 1715 een ‘albasten’ tafelblad bezat waaronder een eikenhouten voet
met gesneden loofwerk was geplaatst.524 Een mooi
voorbeeld van een geheel gesneden tafelvoet uit het
eerste kwart van de achttiende eeuw is nog te zien
in de ‘slotkapel’ van de Nienoord, de kerk van Midwolde. Deze tafel, die nu dienst doet als avondmaalstafel, wordt toegeschreven aan Jan de Rijk, die ook
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verantwoordelijk was voor het snijwerk aan de preekstoel in de kerk.525 Ook de tekening van Henricus
Teijsinga uit 1732 van een tafel op een kaart van de
provincielanden laat een fantasievol gebeeldhouwd
onderstel zien.526 Het beeldhouwwerk dat voor een
deel uit acanthusranken bestaat, doet denken aan
het werk van Jan de Rijk. Over de afwerking van gebeeldhouwde tafelonderstellen vermelden de inventarissen niet zoveel; de tafel op Teijsinga’s kaart bezat
een bontgekleurde afwerking, die mogelijk niet ongewoon was. Verguldsel wordt in inventarissen zelden genoemd. Alleen van de onderstellen van de twee
tafels die in 1737 in de tapijtenzaal van de Nienoord
stonden, is bekend dat ze geheel verguld waren.527
6.5.6 Guéridons
In tegenstelling tot Holland bleven guéridons in deftige interieurs in Stad en Lande onverminderd populair. In Groninger boedels worden ze in de eerste helft
van de achttiende eeuw nog vrijwel altijd in combinatie met een (spiegel-)tafel en/of spiegel genoemd,
dus als onderdeel van de traditionele triade. In een
inventaris uit 1704 van de in Groningen woonachtige Fransman Thieri Loriot komt een achtkantige,
met Chinese ﬁguren beschilderde tafel voor, waar
twee soortgelijk behandelde guéridons bijhoorden.528
In de ‘tweede camer’ van het huis van Hemmo Eek
stonden in 1722 een ingelegde notenhouten tafel en
twee dito guéridons, net als in het huis van burgemeester Wicher Wichers in 1725.529 Dat dergelijke
sets nog lang gebruikelijk waren, bewijst ook de vermelding uit 1745 van een notenhouten tafel met
twee guéridons in de opkamer van het huis van overste Brunet, die aan het Martinikerkhof woonde.530
De enkele malen dat een guéridon separaat wordt
genoemd, gaat het om een klein exemplaar, of ‘gerri-
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dontje’.531 Hierbij moeten we waarschijnlijk denken
aan een laag tafeltje met een rond blad dat als bijzettafeltje gebruikt kon worden.
De vormgeving van de guéridon zal in de praktijk
op die van de bijbehorende tafel en spiegel hebben
aangesloten. Dit was zeker het geval met de guéridons die in de inventaris van de Nienoord in 1741
opgesomd worden.532 Er worden in deze inventaris in
ieder geval zes ensembles genoemd waarin guéridons
voorkomen. De eerste drie vermeldingen hebben betrekking op een tafel met twee bijpassende guéridons,
door de inventarisant door middel van een accolade
met elkaar verbonden. Twee van deze sets waren verguld en de ander ‘ingelegd’. Deze drie sets werden
laag getaxeerd; twee sets zijn maar 6 caroli gulden
waard en één, nota bene een verguld stel, slechts 20
caroli gulden. Veel duurder waren de andere drie in
de inventaris genoemde triades: de eerste, bestaande
uit een ‘ingelegde’ spiegel, een bijbehorende tafel en
twee bijbehorende ‘gerridons’, werd wel hoog getaxeerd, op maar liefst 300 caroli gulden, net als een
spiegel met een verzilverde lijst en twee gueridons
en een ensemble van een met parelmoer ingelegde
tafel en twee ‘dito’ guéridons, die samen met twee
kabinetten en een kristallen kroon eveneens op 300
caroli gulden werd gewaardeerd. In andere borgen
werden veel bescheidener ensembles aangetroffen,
zoals bijvoorbeeld in de borg Boekstede bij Sebaldeburen, waar in 1710 een notenhouten tafel en twee
gueridons op 10 gulden getaxeerd werden.533 Deze
set stond echter wel in ‘’t groote sael’ en moet dus
representatief genoeg zijn geweest.
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6.5.7 Spiegels en lijsten
Spiegels en schilderijen met zwarte lijsten komen in
de eerste helft van de achttiende eeuw in de Groninger boedelinventarissen steeds minder vaak voor en
zijn tegen 1750 zelfs helemaal uit de inventarissen
verdwenen. Vergulde lijsten waren het meest modieus: de Groninger stadsregering liet in 1722 alle
ebbenhouten lijsten in het stadhuis door vergulde
exemplaren vervangen.534 In enkele gevallen was de
spiegellijst niet verguld maar verzilverd, zoals de spiegel die advocaat-ﬁscaal Prous volgens een inventaris
uit 1708 ten huwelijk had ingebracht.535 Ook in de
Nienoord hing een spiegel met een verzilverde lijst,
die in een inventaris uit 1741 wordt genoemd.536
Nieuw was het opzetstuk of de ‘fontange’ op de
lijst, dat in 1703 nog zo bijzonder was dat het speciaal werd genoemd; in dat jaar hing in de bibliotheek
van gezworene Rotgers namelijk een ‘spiegel met een
vergulden lijste en fontansie’.537 In 1714 hingen in
het huis van Arnold van der Velde in de Gelkingestraat zowel in de voor- als in de ‘middelcamer’ een
spiegel met zo’n opzetstuk.538 Ook Georg Willem de
Lely had in de voorkamer van zijn huis aan de Boteringestraat een ‘spiegel met vergultsel opsett’ hangen.539 Wellicht was de ‘nieuw moodse spiegel met
vergulden lijste’ in de voorkamer van het huis van
Jan Tuick eveneens van een opzetstuk voorzien.540
Een accent aan de bovenzijde van de lijst was in elk
geval modieus, getuige twee lijsten uit circa 1740,
die (oudere) portretten van de hand van Hermannus
Collenius omkaderen (afb. 180).
Een moeilijker thuis te brengen categorie betreft
spiegels met een lijst waarin afzonderlijke, ronde
spiegeltjes waren aangebracht. In een inventaris uit
1711 wordt zo’n ‘spiegeltien met 9 ronddeelen’ in
een inventaris genoemd.541 Het maakte deel uit van
een zeer representatieve inrichting. Ook het ‘klein
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180. Lijst uit ca. 1740 om een (ouder) portret door Hermannus
Collenius, particuliere collectie, foto Johan de Haan.

spiegeltien met ronde glaasen’ uit het bezit van capitain De Mepsche was in 1713 te vinden in een representatieve ruimte.542 Uitzonderlijk waren eveneens de
twee spiegels met ‘kristallen’ lijsten, vermeld in de
inventaris van de Nienoord uit 1737.543 Ook de spiegel met een lijst van blauw glas die in 1751 in de rode
zaal van de Menkemaborg te vinden was, is bijzonder
genoeg om hier te vermelden.544
Gebeeldhouwde lijsten komen in de boedelstaten
slechts enkele malen voor. Ze worden bijvoorbeeld
genoemd in het huis van ontvanger Zijlbach, waar
een wapen met een gesneden lijst hing.545 Zijn collega, ontvanger Hemmo Eek, had in 1722 in totaal
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zes schilderijen met gesneden lijsten in zijn bezit.546
In het huis van Arnold van der Velde worden de twee
eiken lijsten met houtsnijwerk in 1714 afzonderlijk
genoemd.547 Jacob Chardon had in de benedenkamer
van zijn huis op de hoek van de Guldenstraat rond
1718 een spiegel met een gesneden lijst hangen en
de in 1725 overleden Isabella Maria Catharina van
Heerema bezat twee prentjes met gesneden lijsten.548
Rijke voorbeelden van gesneden lijsten bieden het
aan Jan de Rijk toegeschreven exemplaar om het portret van Onno Tamminga van Alberda, uit ongeveer
1705-1715, en de twee ovale lijsten om de portretten
van dr. Nicolaas van Buttingha en zijn vrouw.549 In
de opzetstukken van deze uit acanthusornament opgebouwde lijsten zijn de familiewapens van de voorgestelde personen verwerkt. Minstens zo imposant
zijn de lijsten die nog altijd zes familieportretten uit
het bezit van Johan Albert Sichterman sieren.550 De
grote ornamenten van deze rond 1745 vervaardigde
lijsten zijn uit hout gesneden, terwijl de kleinere gemaakt zijn van pâte, een mengsel van krijt en lijm
dat zijn vorm krijgt door het in kneedbare toestand
in een mal te persen. Ook deze lijsten worden bekroond door de wapens van de afgebeelden. Het
verguldingsschema van de lijsten is gerafﬁneerd te
noemen: matte en glanzende oppervlakken wisselen
elkaar effectief af en dragen bij aan het rijke effect
van het totaal. Bescheidener zijn de gesneden lijsten
om de door Jannes Antiquus in 1739 vervaardigde
portretten van het echtpaar Michiel van Bolhuis en
Alegonda Beckeringh, waarvan het snijwerk nauwe
verwantschap vertoont met de stijl van beeldhouwerhoutsnijder Theodorus van der Haven. Ook deze
lijsten zijn aan de bovenzijde van een extra accent
voorzien, deze keer in de vorm van een decoratief
palmetmotief.551
De stadsrekeningen van Groningen en de rekeningen van de provinciaal ontvanger-generaal noe1700-1750
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men regelmatig beeldsnijders als leveranciers van lijsten. In 1718 vervaardigde Jan de Rijk bijvoorbeeld
een lijst om het portret van Willem van Oranje.552
In 1722 leverde hij 59 voet lijstwerk voor twee (zeer
grote) schilderijen in stadsbezit.553 Deze laatste lijsten
bestaan nog en zijn vrij eenvoudig uitgevoerd, wat
decoratie betreft te vergelijken met het veel grovere
snijwerk van de lijsten om een schilderij van de borg
Scheltkema-Nijenstein bij Zandeweer en een kwartierstaat van jonker Reint Alberda van Eenum.554
6.5.8 Verlichting
Kroonluchters van hout en glas
Koperen kroonluchters treffen we in de eerste helft
van de achttiende eeuw vrijwel niet meer aan in
Groninger inventarissen. De koperen kroon blijft
voor de verlichting van kerken en andere ‘ofﬁciële’
gebouwen echter wel populair.555 In tal van Groninger kerken zijn kronen en kroontjes uit deze periode
te bewonderen en het is bekend dat de voogden van
het Anthonygasthuis in de stad Groningen in 1723
voor het bescheiden bedrag van 5 1/2 caroli gulden
een koperen ‘kroone’ voor de regentenkamer aanschaften.556 De ‘mesken kroon’ in het ‘bovensael’
van het huis van weduwe Emmelkamp was mogelijk
een erfstuk.557 Immers, in het woonhuis van raadsheer Hendrik Berents Emmelkamp hingen al in de
tweede helft van de zeventiende eeuw twee geelkoperen kroonluchters. Ook rentmeester Alberti had
bij zijn dood in 1748 een messing kroonluchter in
zijn bezit, die in het rijk ingerichte ‘voorsaal’ van zijn
huis hing.558 Dat er nog steeds een markt voor koperen kroonluchters was, wordt eveneens gesuggereerd
door de aankondiging van een loterij op 2 februari
1748, waarbij onder andere een ‘geele mesken kroon’
werd verloot.559 De modebewuste heren van de
1700- 1 7 5 0

Nienoord hadden hadden toen echter al geen plaats
meer voor dergelijke kronen; volgens de inventaris
van de Nienoord uit 1737 lag de ‘gele oude kerkkroon’ in de ‘noorderkelder’ opgeslagen.560
Kroonluchters van hout worden sporadisch en
al vrij vroeg in achttiende-eeuwse Groninger inventarissen genoemd. Zo hing er in 1703 een houten
exemplaar in de ‘bovenkamer’ van het huis dat Jacob
Cock bewoonde en ook de ‘vergulden krone’ die in
1730 te vinden was in het ‘groote zaal’ van het lusthuisje in de tuin van Abraham Blencke aan de Nieuwe Ebbingestraat, was vermoedelijk van hout.561 De
bijzondere houten kroonluchter in de kerk van Bierum dateert ongetwijfeld ook uit deze periode (afb.
181).562 Wellicht verlichtte dit exemplaar ooit een van
de representatieve vertrekken van de plaatselijk borg
Luinga: borgheer Daniel Henri l’Argentier du Chesnoy leerden we als bouwheer van het huis Vismarkt
40 in de stad Groningen al kennen als iemand met
gevoel voor representatie. De kroon is gedecoreerd
met motieven die ontleend zijn aan het repertoire
van Daniel Marot. De kopjes met palmetmotieven
zijn bijvoorbeeld duidelijk als Marot-achtig element
te herkennen. De schematische uitvoering van het
snijwerk en de wat ongemakkelijke verhoudingen
geven het geheel een wat onelegante, zware uitstraling, waaraan de huidige bruine afwerklaag in niet
geringe mate bijdraagt. Het is goed mogelijk dat de
kroonluchter aanvankelijk verzilverd of verguld was.
Volgens Ozinga was de kroon ‘vroeger’ wit met goud
geschilderd.563 Er waren ook andere manieren om
een houten kroonluchter een rijke uitstraling te geven. De verguld houten kroon die in de preekzaal of
kapel van het stadhouderlijk hof in Groningen hing,
was volgens de inventaris bijvoorbeeld gedeeltelijk
met spiegelglas bezet.564
Zeer exclusief waren glazen kroonluchters, waarvan er volgens de inventaris uit 1732 een in de met
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op verlichtingsarmaturen in deze tijd gewaardeerd
werd, blijkt ook uit de aanwezigheid in 1737 van vier
koperen blakers met glazen ‘pendanten’ of hangers in
een erkerkamertje van de borg Nienoord.568
Wandarmen

181. Houten kroon in de Hervormde kerk van Bierum, ca. 17201750, foto R. Steensma.

goudleer behangen eetzaal van het stadhouderlijk
logement hing.565 De glazen kroon met koperen blakertjes’ die in 1737 in de alkoof van het kabinet van
de Heer van Nienoord hing, was mogelijk dezelfde
als die welke in de inventaris van 1741 zonder nadere
plaatsaanduiding wordt opgevoerd als een ‘cristalle
kroon’. 566 Ook de kroonluchter in de grote zaal van
rijk ingerichte huis van de uit Frankrijk afkomstige
François Ammonet in de Oude Ebbingestraat werd
in 1732 als ‘christallen kroon’ beschreven; deze bezat
tevens ‘1 vergulden knop’, die mogelijk als contragewicht diende.567 Dat de combinatie van metaal en glas
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In deftige vertrekken lijken aan de wand opgehangen verlichtingsarmaturen in de eerste helft van de
achttiende eeuw gebruikelijker te zijn geweest dan
kroonluchters. In Groninger inventerissen vinden we
althans vrij veel vermeldingen van ‘wandarmen’. In
een deftige ‘bovensael’ hingen er in 1712 vier, die de
voornaamste verlichting van het vertrek vormden.569
Ook in een fraaie ‘agter caamer met bont behangsel’
worden in een inventaris uit hetzelfde jaar twee vergulde wandarmen vermeld.570 In ‘’t groote sael met
vergulden leer’ van de woning van de Graaf van Inen Kniphuisen in de stad Groningen waren in 1715
maar liefst acht vergulde wandarmen te vinden.571
Verwant aan deze wandarmen moeten de drie vergulde armen in de familiekamer van de Nienoord geweest zijn, evenals de ‘houten armen met blikken blakers’ die in 1737 in de eetzaal van de borg hingen.572
Nog chiquer waren de vier ‘gouden arms met messchen blakers’ die de wanden van de achterzaal van
het huis van professor Lammers in 1719 sierden.573
In de goudleerkamer van rentmeester Alberti hingen
in 1748 twee vergulde armen, met daarop koperen
blakertjes waarin kaarsen konden branden.574
Spiegelblakers, waarbij de achterwand van de
hangblaker uit een spiegeltje bestond om een maximaal licht-effect te krijgen, waren zeer gewild. In het
huis van burgemeester Wicher Wichers, die in 1725
overleed, hingen zes ‘vergulden spiegels met arms’
aan de wanden van de rechtervoorkamer van zijn
huis.575 Abraham Blenke, die in 1730 het Westindische huis bewoonde, had in de eetkamer twee ‘blau1700-1750
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we spiegelglazen blakertjes’ aan de muur hangen.576
In de audiëntiekamer van de stadhouder zorgden
in 1732 vier spiegelblakertjes voor de verlichting.577
Ook in de slaapkamer van de stadhouder, in die van
zijn echtgenote en in haar audiëntiekamer waren
spiegelblakertjes te vinden.578 Hoe modieus dergelijke verlichting was, blijkt ook uit de acht nieuwe,
ongebruikte spiegelblakers die in 1732 in het eerste
kabinet of garderobe van de prinses lagen; op de inventaris is aangetekend dat deze in plaats van de oude
opgehangen werden in het kwartier van de prinses.
Fraai moeten ook de vier kristallen blakers de voorkamer van het huis van R. de Mepsche verlicht hebben.579 Waarschijnlijk waren de zes ‘lusters’ die de
inventarisant in 1753 in het Groninger stadshuis van
Evert Joost Lewe van Aduard aantrof hiermee vergelijkbaar.580
Verlichting in de vorm van kaarsenarmpjes aan
de schoorsteenboezem bleef eveneens gebruikelijk.
Voor 1750 werden deze armpjes in Groninger boedels nog met de naam ‘pijpen’ aangeduid, net als in
eerdere periode het geval was.581
6.5.9 Schilderijen
Schilderijen worden in de Groninger boedelinventarissen uit de eerste helft van de achttiende eeuw
steeds summierder omschreven. Het is dan ook niet
goed mogelijk een goede indruk te krijgen en te geven van de onderwerpen die in de eerste helft van
de achttiende eeuw in geschilderde vorm in Groninger huizen werden opgehangen. In het Archief Van
Bolhuis bleven kwitanties van schilderijen bewaard
die door Michiel van Bolhuis in de jaren veertig van
de achttiende eeuw werden aangeschaft.582 Onder de
genoemde schilderijen bevinden zich twintig schilderijen waarvan de voorstellingen niet wordt benoemd,
zijn dertien landschappen of zeegezichten te vinden,
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waaronder één van de befaamde Backhuysen, en is
sprake van vier portretten en één ‘tronie’. Een blik
door het oeuvre van Collenius en Wassenbergh laat
zien dat ook mythologische voorstellingen gevraagd
waren als schoorsteenstuk of wandvullende schildering, hoewel historiestukken in inventarissen nooit
met name worden genoemd.583
Dat schilderijen niettemin een belangrijke plaats
innamen in de Groninger interieurs bewijzen de vele
vermeldingen van schilderijen voor schoorsteenmantels, voor stookopeningen en van beschilderde staande ﬁguren, die doorgaans bekend staan als haardpoppen. De twee houten ‘staande portraitten’ in de in
1737 opgemaakte inventaris van het bezit van een
zekere heer Ringhels zullen eveneens naar iets dergelijks verwijzen.584 Verwant aan deze geschilderde
ﬁguren waren mogelijk de in 1737 genoemde ‘geschilderde’ hellebaardiers in de grote eetzaal van de
Nienoord.585 Ze sloten thematisch aan op de geschilderde decoraties van krijgersﬁguren op deuren van de
danszaal in deze borg.586
De term schilderij was in de eerste helft van de
achttiende eeuw trouwens nog steeds op verschillende
vormen van wandversiering van toepassing. Soms is
dan ook onduidelijk of de vermeldingen in de inventarissen sculptuur, prentwerk of schilderkunst betreffen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de twaalf ‘roomse
keizers’ die in de ‘beneden camer’ van het huis van de
weduwe van Jan Keiser(!) in Frieschepaalen te vinden
zijn.587 Mogelijk ging het om medaillons, wellicht
in gips uitgevoerd, waarvan in zeventiende-eeuwse
Groninger inventarissen al verschillende voorbeelden
genoemd werden. Gedetailleerder is de omschrijving
van vier ‘kleine parlemoeren portraitjes met gesneden
lijsten’ in het bezit van Asselia Meinardi, weduwe
van secretaris Jacob Robers in 1720.588 In het vertrek
waar deze portretjes hingen, de opkamer en waarschijnlijk daagse woonkamer, hing ook nog een klein
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portretje van ‘prins Carolus’; het is niet bekend welke
vorstelijke ﬁguur hiermee bedoeld werd. In dezelfde
lijn staan de tien borstbeeldjes met vergulde lijsten
die in 1737 in het ‘uitstek’ van de borg Nienoord aan
de muur hingen en de tien wit ‘aarden’ medailles in
de bibliotheek van de borg.589
6.5.10 Curiosa
Porselein en sculptuur
Objecten van porselein ontbraken in de eerste helft
van de achttiende eeuw in geen enkele deftige huisinrichting. Porselein was niet alleen op en in kabinetten en kasten te vinden, maar werd ook uitgestald op schoorsteenmantels en in buffetkasten. In
de borg Nienoord was in 1737 zelfs een slaapkamer
te vinden die als een soort porseleinkamer lijkt te
zijn ingericht; op de schoorsteenmantel stonden zestien stuks ‘blauw bont’ porselein en boven de drie
deuren in het vertrek waren ‘porseleinen stelsels’ van
zeven, elf en dertien delen opgesteld. Daarnaast was
er in de ‘noordoostelijke hoek’ van de kamer volgens de inventaris nog een ‘blauw bont’ elf-delig ensemble neergezet.590 In de daagskamer van de borg
bevonden zich nog een ‘Rouaanse vaas’ en een
achtdelig ‘Rouaans porseleinen stelsel’, geglazuurd
aardewerk dat in Rouen was geproduceerd en gedecoreerd.
De populariteit van ‘oud’ porselein wordt geïllusteerd door verkoopaankondigingen in de vanaf 1743
verschenen Opregte [Nieuwe] Groninger Courant: met
enige regelmaat worden daarin bijvoorbeeld ‘blauw
Japansch porceleyn’, ‘keurlijke extra oude blauwe en
gecouleurde porceleynen’ en ‘veelerhande zoorten
van oud porceleyn’ genoemd.591 Het is wellicht niet
zonder betekenis dat een ooggetuige van de plundering van het huis van burgemeester Johan Geert1700- 1 7 5 0

sema in de Oosterstraat op 17 maart 1748 juist de
vernieling van het kabinet in de voorkamer ‘met het
daerop staende kostelijk oud blauw postelijn’ expliciet beschrijft.592 De plunderaars trokken het kabinet
volgens het verslag ‘in een mael ter neder, dat een allerafgrijsselijkste slag gaf en kort daerop kwam er een
hele hagelbuij van gebroke porscelijn (…) door de
stuk geslagene vensteren op straet gevlogen, waervan
mij de stukken om de kop stoven’.
Groningers waren evenmin onbekend met kleinsculptuur bestemd voor een huiselijke omgeving, zoals in de vorige hoofdstukken al naar voren kwam.
We kunnen veronderstellen dat sculptuur van monumentaal formaat vooral in de tuinen een plaats
vond. In het ‘groote sael’ van het gebouw in de tuin
van boekhouder Abraham Blencke was in 1727 bijvoorbeeld geen sculptuur te vinden, terwijl er in de
kas, grote orangerie en tuin, zestien beelden en borstbeelden stonden en er ook nog verschillende losse
piedestals worden genoemd.593 Pottenbakker Frerick
Smit, die in 1737 van burgemeesters en raad van de
stad Groningen een octrooi kreeg voor het maken
van ‘pedestallen’, ‘Oostindische potten’, ‘bloempotten’ met en zonder ‘beeltwerk’ en borstbeelden van
klei, maakte zijn producten dan ook waarschijnlijk
vooral voor de tuin, maar het is niet uitgesloten dat
er wel eens een gebakken borstbeeld van zijn hand ín
een interieur werd opgesteld.594 In het jaar dat Smit
zijn octrooi kreeg, stond er bijvoorbeeld een ‘rood
aarden’ borstbeeld op een notenhouten kabinet in de
‘daagskamer’ van de borg Nienoord.595
Het bezit van beelden of sculptuur lijkt een zeer
persoonlijke aangelegenheid te zijn geweest. In sommige rijke boedels komt veel sculptuur voor, in andere vergelijkbare boedels vaak helemaal niets. Dat
sculptuur niet alleen de elite aansprak, bewijzen de
‘beelties’ in de boedelstaat van hoeden- en waaierverkoper Jan Son, die voor 1726 zijn winkel in de
1700-1750
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Herestraat dreef.596 Ook in de vrij povere boedel van
Gerrit Brinks weduwe was sculptuur te vinden; in
een vuren kastje stonden in 1741 twaalf witte beelden.597 Sommige inventarissen geven blijk van een
sterke voorkeur voor de plaatsing van sculptuur in de
huiselijke omgeving. Secretaris J.G. Hoisingh bezat
bijvoorbeeld 36 verschillende beelden en beeldjes,
die allemaal in zijn ‘sael’ en ‘ruime voorhuis’ stonden
opgesteld.598 Vooral de zaal met een albasten beeld
en vier vergulde en blauwe beelden moet een weelderige aanblik geboden hebben in combinatie met
de vier grote spiegels met vergulde lijsten, de zeven
schilderijen en de aanzienlijke hoeveelheid porselein
in het vertrek. De schoorsteen in het ruime voorhuis
droeg alleen al negentien beeldjes. Een zekere ‘juffer
Hartwijx’ moet net als Hoisingh een voorkeur voor
beeldjes hebben gehad. In haar huis in de Herestraat
stonden in de goudleerkamer dertien beeldjes en in
de voorkamer nog eens vijf witte exemplaren én verschillende albasten stukjes.599 In enkele gevallen zijn
er heraldische verbanden tussen de sculptuur en het
familiewapen van de bezitter aantoonbaar, zoals bij
de vergulde arend die in 1751 aan het plafond van de
zaal hing in de borg Asinga bij Ulrum, woonplaats
van de familie Van In- en Kniphuisen.600
Kleinsculptuur werd vanzelfsprekend vooral in
representatieve vertrekken geplaatst. Rentmeester Alberti had in 1748 bijvoorbeeld alleen tien albasten
beeldjes in de deftig ingerichte goudleerkamer van
zijn huis staan.601 Een thematische band tussen sculptuur en de functie van het vertrek waarin het was opgesteld, is nauwelijks te achterhalen. De twaalf metalen borstbeeldjes van Romeinse keizers die in 1737 in
de bibliotheek van de Nienoord te zien waren, werden echter ongetwijfeld als passend beoordeeld voor
het erudiete decor van deze ruimte.602
Beeldhouwwerk bood daarnaast vooral een passende versiering voor de zich snel inburgerende
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‘voorganck’ of smalle hal achter de voordeur. Sculptuur kon een vrij kale hal, waarin voor meubels geen
plaats is, van decoratieve accenten voorzien en versterkte het ‘stenen’ karakter van de gang of vestibule
als overgang tussen exterieur en interieur van het
huis. In de woning van Regnerus Heeckema waren
in 1721 in de ‘voorganck’ naast een klok, een barometer en zeven landkaarten, drie albasten beelden
en twee houten beelden, ‘poppen’ genoemd, opgesteld.603 In de rest van het huis waren alleen in de
deftige ‘betrocken’ (behangen) voorkamer twee stenen beeldjes te vinden. De weduwe van gezworene
Wichers, overleden in of voor 1729, had in de gang
van het huis in de Oosterstraat zes witte beeldjes
staan.604 Ook de beelden in het bezit van ontvanger
De Jager stonden in 1734 in de gang van zijn huis in
de Jacobijnerstraat.605 Dat de gewoonte om beeldjes
in de gang of entreeruimte te plaatsen zelfs bij minder vermogende Groningers voorkwam, bewijzen de
twee cupido’s die in 1725 in het voorhuis van Anna
Busch op de Nieuwstad te vinden waren.606
Veel van het genoemde kleingoed moet in de stad
Groningen verkrijgbaar zijn geweest en niet alleen tijdens de grote jaarmarkten; in een winkelinventaris uit
1730, wordt onder andere ‘albaster goet’ genoemd.607
Anna Steevens verkocht in deze winkel ook veel ‘popegoet’, waarvan de poppenstoeltjes, naakte en geklede poppen en zelfs poppenwaaiers expliciet in de
inventaris worden genoemd.
Over het uiterlijk van de beelden en beeldjes die
de Groninger binnenhuizen in de eerste helft van de
achttiende eeuw sierden, is weinig te zeggen. Dierﬁguurtjes lijken de overhand te hebben gehad. Georg Willem de Lely bezat in 1715 bijvoorbeeld twee
beeldjes van zwanen.608 Curieus is de door één inventarisant consequent gehanteerde vermelding van
‘Egiptische’ beelden in drie boedels uit 1703.609 Hoe
deze beelden eruit gezien hebben, blijft gissen. Aan
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de Egyptische Oudheid ontleende motieven waren in
de Nederlandse beeldhouwkunst al in de zeventiende eeuw bekend en ook de in Groningen werkzame
schilder Hermannus Collenius gebruikte Egyptische
sphinx-motieven in zijn werk, maar of er een verband te leggen is met de decoratieve kleinsculptuur is
onzeker. Aardig is de vermelding van een ‘gesneden
houten kasteeltie’ in het huis van Rembt de Mepsche
in 1746.610 Vergelijkbaar moet het ‘casteeltjen met
ijvoor beslagen’ zijn geweest, dat wordt genoemd
in de boedel van de weduwe van Tammo Jacob ten
Berge in 1732.611
Over het materiaal waarvan de beelden en beeldjes waren gemaakt geven de inventarissen meer informatie. In porselein uitgevoerde beeldjes komen na
1710 vaak in de Groninger boedelstaten voor. Een
vroege vermelding betreft twee porseleinen leeuwtjes in de ‘caamer’ van Levi Joseph in 1710.612 In het
huis van capitain De Mepsche stonden in 1713 acht
porseleinen beelden, en daarnaast nog twee mogelijk
ook porseleinen leeuwenbeeldjes.613 Ook in de linkerkamer en de ‘camer met behangh’ waren dergelijke beeldjes opgesteld. Gewoon als ‘wit’ omschreven
beeldjes kwamen vaker in Groninger huizen voor,
zoals in de voorkamer van Christopher Polman in
1725 en in het huis van Isabella Maria Catharina van
Heerema, weduwe Van Ewsum, in hetzelfde jaar.614
Waarschijnlijk betrof het hier gipsen beeldjes, want
andere materialen worden in de meeste Groninger
inventarissen als zodanig benoemd.
In deftige interieurs was vooral de schoorsteen
een geliefde plek om beeldjes neer te zetten. Een
voorbeeld hiervan bood de schoorsteenmantel in de
daagskamer van de Nienoord, waarop in 1737 enkele
stukken porselein en vier marmeren beelden stonden.615 Op de schoorsteen van de tapijtenzaal in de
borg stonden zelfs maar liefs acht marmeren beelden.
Beelden konden ook in een kast worden geplaatst.
1700- 1 7 5 0

De marmeren beeldjes van Jannes Wilgenbos stonden in 1742 bijvoorbeeld in een porseleinkast.616
De plaatsing van beelden als een kaststel op het
kabinet, zoals de drie stenen ﬁguren in de voorzaal
van professor Gerhardus Lammers in 1719, was
evenmin ongewoon.617 We kunnen de lijst gemakkelijk uitbreiden met andere vermeldingen.618 Meestal
worden de beeldjes op de kast niet nader omschreven. Curieus zijn de twee ‘honde beelden’ op het
Chinese kabinetje van wijnhandelaar Johan Morhard
in 1734.619
Speciale toonkastjes of wandplanken voor decoratieve objecten worden in de inventarissen zelden
genoemd. We kennen voor de eerste helft van de
achttiende eeuw eigenlijk alleen de vermelding van
‘ses ornamenties op een planckjen met papier bedeckt’.620 Bij beelden wordt wel eens een losse piedestal genoemd, wat duidt op een vrije opstelling. Dat
was bijvoorbeeld het geval met de marmeren Cupido
die in 1737 in de antichambre van de Nienoord
stond.621
Curiosa
Het is moeilijk een helder beeld te krijgen van de
andere decoratieve objecten die Groningers in de
eerste helft van de achttiende eeuw in hun huizen
ter versiering opstelden: de variatie was groot. In het
huis van de waagmeester stond in 1701 bijvoorbeeld
een ‘glasen kloot’ met ‘versierde’ bloemen, en in de
rechtervoorkamer van Regnerus Heeckema was in
1721 iets dergelijks te vinden in de vorm van een
‘thee rickjen met 2 vercierde bloemen’. 622
Men kon ook objecten van barnsteen verzamelen.
Raadsheer Pels bezat in 1705 zelfs een ‘barnstenen
kabinet’ om deze in op te bergen.623 Verschillende
barnstenen objecten zijn te vinden in de inventaris
van de Nienoord uit 1737.624 Er stond in het kabi1700-1750
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net van de Heer van Nienoord zelfs een kanon van
dit materiaal! Er was ook een barnstenen cruciﬁx te
vinden en in het grote kabinet stonden een barnstenen kistje, twee barnstenen kandelaars en nog enige
kleinigheden van hetzelfde materiaal. Het karakter
van een echt rariteitenkabinet had de bibliotheek van
de Nienoord, waar vier struisvogeleieren, drie andere
eieren, twee glazen bollen en vijf ‘rariteiten’ van been
aan de zoldering hingen. Exotisch was ook het ‘korfje
van nagels’ (kruidnagels) dat vaak als tropisch souvenir werd meegebracht en in 1737 in het grote kabinet
van de Nienoord stond.625
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In de bibliotheek van de Nienoord waren in de
kleerkast nog drie kokosnoten te vinden, waarvan er
één in de vorm van een inktpot. Vermeldingen van
kokosnootbokalen worden in de Groninger inventarissen uit de eerste helft van de achttiende eeuw zeldzamer; ze komen in ieder geval in de boedels niet zo
veel meer voor als in de zeventiende eeuw.626 In het
kabinet in de voorkamer van het rijk ingerichte huis
van burgemeester Wicher Wichers was in 1725 nog
wel een ‘ocker nooten beeker’ opgeborgen.627

7 1750-1800
‘een entriprise op zig zelve kostbaar, hazardeus en van een onzeker reüsite’ *

De achterkamer van het Huis met de Schone Gevel in
Groningen (afb. 182)
Bij de bevrijding van de stad Groningen in april 1945
ging de noordwand van de Grote Markt in vlammen op.
De weinige gevels die na dit inferno nog overeind stonden, werden van rijkswege gestut om eventuele restauratie en herbouw mogelijk te maken. Die mogelijkheid
verdween echter toen de gemeente Groningen besloot
de gevels wegens instortingsgevaar omver te trekken.
Daarmee kwam een deﬁnitief einde aan de historische
bebouwing aan deze zijde van de Grote Markt, het centrum van de oude Groninger binnenstad.
Eén van de huizen waarvan de gemeente de gevel
neer liet halen, was het Huis met de Schone Gevel, een
middeleeuws huis dat in de loop van de eeuwen door
vele vooraanstaande Groningers was bewoond.1 Het
diende in 1672 zelfs als woning van Karl Rabenhaupt,
die de stad Groningen door het beleg van de troepen
van de bisschop van Münster wist te loodsen. Al in de
vijftiende eeuw werd het huis ‘in den schonen gevel’
genoemd, ongetwijfeld vanwege de fraaie architectuur
van het huis. Het Huis met de Schone Gevel bezat in
1945 echter al geen middeleeuwse gevel meer; de façade
was in de zeventiende en de achttiende eeuw ingrijpend
verbouwd.
*

Rond 1760 liet ambtman van het Gorecht Rudolf
de Drews het Huis met de Schone Gevel aanpassen aan
de laatste mode.2 Aan de buitenzijde kwam een nieuwe
stoep en werden de vensternissen aan de bovenzijde
met ornamenten in rococo-stijl gevuld. Ook het interieur liet De Drews grondig aanpakken, zoals de rond
1900 gemaakte foto van de achterkamer laat zien. Dit
royale vertrek werd geheel vernieuwd: er kwam een
nieuwe schoorsteenbetimmering, op de wanden werd
geschilderd behang aangebracht, tegen de balken een
groot linnen plafonddoek bevestigd waarop houten ornamenten werden aangebracht en in de muur die de
achterkamer van de voorkamer scheidde, werd een zeer
brede dubbele deur geplaatst. De deurpanden van deze
deur konden dubbel gevouwen worden, zodat ze in geopende toestand de gasten niet te veel hinderden. Uit
het zittende vogeltje dat op het behang boven het deurkozijn werd geschilderd, blijkt met hoeveel aandacht de
ruimte werd gedecoreerd.
Latere bewoners veranderden niet veel aan het vertrek. Terwijl de voorkamer in de negentiende eeuw in
een toen moderne strakke stijl werd aangepast, behield
de achterkamer zijn zwierige rococo-uiterlijk. De laatste adellijke bewoner van het huis, Jonkheer de Marees
van Swinderen van Allersma, zette er in de negentiende
eeuw zelfs een passend neo-rococo-ameublement neer.

Stucwerker Johan Bernard Logeman over zijn wens om zich als stucwerker in de stad Groningen te vestigen, in een octrooiaanvraag aan het Groninger stadsbestuur, januari of februari 1775.
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182. Achterkamer van het Huis met de Schone Gevel aan de Grote Markt in Groningen, vermoedelijk ca. 1760, foto Groninger
Archieven.

Toen De Marees van Swinderen in 1899 overleed,
kwam er aan de respectabele bewoningsgeschiedenis van het Huis met de Schone Gevel een einde. De
nieuwe eigenaar begon meteen met de afbraak van het
achterhuis, waarvoor een toen moderne woning in de
plaats kwam.3 In 1913 werd ook het hoofdhuis ingrijpend veranderd.4 Architect Huurman ontwierp op
de plaats van de kelderwoning en de deftige beletage
een grote gelijkvloerse winkelruimte, die overliep in
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een belendend pand. Het Huis met de Schone Gevel
verloor daarmee niet alleen zijn deftige pui met stoep,
maar ook de fraaie achterkamer. Het is niet ondenkbaar dat het mooie behang, de rococo-schoorsteenbetimmering en de dubbele deur elders aan een nieuw
leven zijn begonnen, ver weg van Groningen. Als dat
zo is, is het Huis met de Schone Gevel tenminste niet
helemaal verdwenen.
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Uit het dal
In de tweede helft van de achttiende eeuw ging het
Stad en Lande in economisch opzicht na een lange
periode van tegenspoed weer voor de wind.5 De politieke situatie had zich na de afkondiging van het
Reglement Reformatoir in 1749 enigszins gestabiliseerd en er was tot de omwenteling in 1795, zeker
in vergelijking met Holland, van wanklanken en sociale onrust in Stad en Lande relatief weinig sprake.
Vooral op het platteland ging het goed; de prijzen
van landbouwproducten waren na 1750 gaan stijgen
en door de kwaliteitsverbetering die bedijkingen en
inpolderingen in de voorgaande decennia hadden
opgeleverd was het mogelijk het land beter renderend
te bewerken. Akkerbouw werd voor de boeren op de
klei steeds belangrijker, zeker nadat de derde grote
veepestepidemie in 1769 uitbrak. Veel boeren stapten toen over op het verbouwen van haver en klaver;
vooral de bloeiende Groninger paardenfokkerij had
aan haver behoefte en de haverprijs steeg in de jaren
zeventig snel. Dat gold ook voor de prijzen van boter,
rogge én van koolzaad, dat een belangrijke energiebron was voor de zich ontwikkelende nijverheid in
de ontgonnen Veenkoloniën. Ook de vlak voor 1750
aanvankelijk als veevoer geïntroduceerde aardappel
bleek een groot commercieel succes toen deze in de
jaren zestig en zeventig een vaste plaats kreeg in het
eetpatroon van de bewoners van Stad en Lande.
De welvaart van de stad Groningen steunde voor
een belangrijk deel op de activiteiten in de Veenkoloniën.6 De bedrijvigheid die hier heerste, leverde de
stad grote ﬁnanciële voordelen op in de vorm van
passage- en verlaatsgelden die door schippers moesten worden betaald. Het is dus niet zo vreemd dat de

stad in 1765 begon met de aanleg van het Stadskanaal om de handelsstromen vanuit de Veenkoloniën
nog effectiever naar de stad te leiden. De verkoop
van het ‘stadscompost’, dat door de drekmenners
in de stad werd ingezameld, was voor de stad ook
een belangrijke bron van inkomsten; aan bemesting
hadden de landbouwers in de ontgonnen veengebieden in toenemende mate behoefte. Daarnaast nam
het belang van Groningen als marktplaats door de
gunstige economische ontwikkelingen op het platteland sterk toe. De graanbeurs werd steeds belangrijker (in 1774 verrees de eerste permanente, in hout
uitgevoerde graanbeurs op de Vismarkt) en ook de
handelaren in vee en paarden wisten de weg naar de
stad te vinden. De toestroom van mensen en dieren
was op sommige marktdagen zelfs zo groot, dat de
stad besloot de paardenmarkt buiten de Herepoort
plaats te laten vinden.
Bouwlust
De gunstige economische ontwikkeling had ook
materiële gevolgen. Daarop wijzen alleen al de opbrengsten van het schoorsteengeld; de toename hiervan vormt een aanwijzing voor de sterke groei van
het aantal ‘haardsteden’ in de provincie.7 Een tastbare
uiting van de welvaart waren ook de grote ‘Friese’
schuren die achter de boerenbehuizingen verrezen
en in de ontwikkeling in het Oldambt van de grote,
op intensieve akkerbouw toegeruste Oldambtster
boerderij. Daarnaast is de welvaart af te lezen aan de
kerken die in enkele dorpen verrezen of werden verbouwd naar de nieuwste smaak. Zo kreeg het dorp
Oostwold in 1776 een elegante kruiskerk, een kopie
van de zeventiende-eeuwse Noorderkerk in Groningen.8 De dominee werd intussen ook steeds deftiger
gehuisvest. Er werden nieuwe pastorieën gebouwd
en oude werden aan de laatste mode aangepast. Dat
1750-1800
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gebeurde onder andere in Scheemda in 1761, in Visvliet in 1770, in Oostwold in 1771 en in Leermens
in 1778. In Stedum kreeg de pastorie in 1769 modieus papierbehang en goudleer, en de oude bovenzaal
van de weem in Warffum werd in kamers opgedeeld.9
In één ervan werd een fraaie schoorsteenmantel geplaatst. Abraham van Linden van den Heuvell uit
Vlaardingen merkte naar aanleiding van zijn bezoek
aan dominee Appelius in de pastorie in Zuidbroek op
dat het woonhuis van de dominee ‘niet anders als een
groote en zeer fraaije buitenplaats’ was, ‘gelijk hier
omstreeks meest alle predikantshuizen zijn’.10 De
pastorie van Oostwold is nog steeds een mooi voorbeeld van een pastorie uit deze tijd: een groot breed
huis met verdieping, in alle opzichten vergelijkbaar
met een borg.
Met de Ommelander borgen was het inmiddels
treuriger gesteld. Vele werden er in de tweede helft
van de achttiende eeuw afgebroken omdat ze door
vererving in handen van families kwamen die al een
of meer borgen in hun bezit hadden en geen behoefte
hadden aan nog een; de huwelijkspolitiek van de Ommelander adel versterkte dit. Nieuwe borgen werden
ondertussen nauwelijks gebouwd. De nieuwe borg te
Bellingeweer die in 1762 werd gebouwd voor Frans
Onno van Sytzama was een sober gebouw zonder uitwendige opsmuk.11 Andere borgen werden aangepast,
waarbij vooral het interieur werd gemoderniseerd. In
de borg Hanckema bij Zuidhorn moeten in deze periode gedeelten van het interieur van het ‘kleinhuis’,
een aanbouw tegen het oude zaalhuis van de borg, in
rococo-stijl zijn aangepast. In een beschrijving van
de borg vlak voor de sloop in 1877 worden namelijk
schoorsteenmantels en goudleerbehang in rococostijl
in de vertrekken van dit bouwdeel genoemd.12 Ook
de borg Rensuma bij Uithuizermeeden werd in deze
periode verbouwd.13 Een grote uitgebouwde kamer
met uitzicht op de tuin was de voornaamste toevoe1750- 1 8 0 0

183. Halportaal in de borg Dijksterhuis bij Pieterburen, 1792,
tegenwoordig collectie Groninger Museum, inv. nr.
0000.0671, foto collectie Stichting Provinciale Groninger
Oudheidkundige Commissie (opname van opstelling in situ).

ging van de verbouwing die in opdracht van Egbert
Alberda in en rond 1758 plaatsvond. In het huis werden schoorsteenmantels met een voorzichtige maar
niettemin zwierige rococo-decoratie geplaatst.
Ingrijpender waren de aanpassingen die de Ennemaborg in Midwolda, Fraeylema in Slochteren,
Dijksterhuis in Pieterburen, Verhildersum in Leens
en het huis te Lellens in het laatste kwart van de acht-
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tiende eeuw ondergingen. De Ennemaborg werd in
1784 van een nieuwe, bredere ingangspartij voorzien
en een jaar later werd ook het dak vernieuwd.14 In
het huis herinneren de grote trappartij, de schoorsteenmantel in de zaal en de keukenbetimmering aan
de interieuraanpassingen die het huis in deze periode
onderging. Ook in de Fraeylemaborg is nog veel te
zien van de verbouwing die vanaf circa 1781 plaatsvond. Het gebouw was in genoemd jaar gekocht door
Hendrik de Sandra Veldtman, en werd volgens de
laatste mode in- en uitwendig aangepast. 15 De borg
Dijksterhuis kreeg een nieuwe gevel, die in 1791 en
1792 geplaatst werd vóór het oude, hoge steenhuis.
In de voorkamer werd een gewelf uitgebroken, de
stenen vloer door een houten vervangen en in de
hal werd bij deze gelegenheid een nieuw portaal geplaatst, waarop bouwheer Gosen Geurt Alberda een
in het Latijn gestelde zegewens liet aanbrengen die
volgens een oude vertaling aldus luidt: ‘Dit huis sta
tot een mier de zee gans uit zal zuipen en dat een
schildpad zal om heel de wereld kruipen’ (afb. 183).16
In hetzelfde jaar werd de borg Verhildersum van een
nieuwe voorgevel voorzien, na afbraak van de nog
resterende rechtervleugel. Timmerman Lammert Jan
Ronda bouwde een grote gevel voor de oude borg,
voorzien van een centrale deur met aan weerszijden
plaats voor drie grote vensters.17 De borg te Lellens
kreeg in deze periode een opvallende voorgevel met
een topgevel die van een halfronde afsluiting was
voorzien en ook het interieur werd van nieuwe elementen zoals schoorstenen en behang voorzien.18
Ook op initiatief van de stadsregering kwam veel
tot stand: de borgachtige woningen van stadsvertegenwoordigers in de beide Oldambten en Westerwolde werden in de tweede helft van de achttiende eeuw
ingrijpend verbouwd; de drostenborg in Zuidbroek,
het slot te Wedde en het ambtmanshuis in Termunten ondergingen alle in 1755 ingrijpoende verbou-

wingen.19 De stadsregering paste het oude complex
van het stad- en wijnhuis eveneens aan de nieuwe
eisen van representatie aan. Met name de grote zaal
van het Herenwijnhuis werd grondig aangepakt. Er
kwam in 1759 een nieuwe schoorsteenmantel die door
de steenhouwer-beeldsnijders Pieter Bredenbagh
en zijn stiefzoon Derk Weijting werd vervaardigd,
‘stoffeerder’ Hame Bellinga leverde in 1760 nieuw
goudleerbehang en er werden nieuwe meubels aangeschaft.20 Het was een paar jaar later kennelijk al niet
representatief genoeg meer, want in 1771 werd besloten het oude raad- en wijnhuis af te breken en een
nieuw te laten bouwen. Het Groninger stadsbestuur
schreef daartoe een prijsvraag uit en zocht contact
met verschillende beroemde architecten in binnenen buitenland.
De provinciale overheid hoefde aan dergelijke luxe
niet eens te denken. De ﬁnanciën waren weliswaar gesaneerd, vooral door de verkoop van het omvangrijke
landerijenbezit, maar de situatie was verre van rooskleurig.21 Aan de provinciale gebouwen werd alleen
het hoogstnoodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Men
probeerde het stadhouderlijk hof door zo nu en dan
een verfbeurt als waardig onderkomen voor de stadhouder in stand te houden, maar aan het einde van de
achttiende eeuw werd de eens zo geprezen residentie
al niet meer geschikt geacht om de stadhouder de verﬁjnde weelde te bieden die elders gebruikelijk was.22
Alleen door de bouw van een geïmproviseerde balzaal
van hout en doek op het binnenplein van de Groninger Academie ter gelegenheid van het bezoek van de
stadhouder in 1777 konden Provinciale Staten tonen
nog helemaal bij de tijd te zijn; deze zaal werd in een
sobere klassieke stijl vormgegeven.23
De Ommelander regering pakte wel groots uit
door in het begin van de jaren tachtig van de achttiende eeuw haar hoofdzetel, het Ommelander huis
in de Schoolstraat in Groningen, geheel in stijl te la1750-1800
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ten verbouwen.24 Er kwam een nieuwe voorgevel met
een nieuwe ingangsomlijsting en het interieur werd
eveneens grondig vernieuwd door onder andere in de
grote vergaderzaal een nieuwe betimmering te plaatsen. Ook werden nieuwe meubels besteld. Deze verbouwing werd uitgevoerd door Groninger ambachtslieden onder leiding van de timmermannen Eeke en
Hermannus Ramaker.25
Van groter belang voor het Groninger stadsbeeld
waren de bouwactiviteiten die particuliere opdrachtgevers ontplooiden.26 Het accent kwam in de deftige
gevelarchitectuur steeds meer op de zware kroonlijst
te liggen, die in de periode van het rococo vaak werd
geaccentueerd door gesneden gootconsoles en een
opgebogen segment waarin gesneden ornamenten
waren geplaatst. In de Oosterstraat staan nog enkele
mooie voorbeelden van dergelijke huizen, waaronder
het huis van rentmeester A.H. van Berghuys, (Oosterstraat 29). Ook de gevels van Pelsterstraat 19, het
zeventiende-eeuwse huis Oude Kijk in’t Jatstraat 6
en een huis in de Poelestraat hebben nog hun achttiende-eeuwse gootversieringen. Oude Boteringestraat 12 heeft nog een opgebogen kroonlijst, die
aan de kroonlijst van het fraaie, in 1945 verwoeste
huis Oude Ebbingestraat 40 doet denken. Een huis
aan de Spilsluizen kent een vergelijkbare kroonlijst.
Kroonlijsten met consoles en guirlandes in de klassieke stijl uit het laatste kwart van de achttiende eeuw
zijn nog te vinden aan de gevels van de huizen Turftorenstraat 7, Herestraat 28-30, Steentilstraat 38 en
in de Oosterstraat. Aan het einde van de achtttiende
eeuw maakte het opgebogen segment op de kroonlijst plaats voor een fronton dat in Groningen, zeker
in vergelijking met sommige rijkversierde frontons
in Friesland, doorgaans ingetogen van vormgeving
was. De gevels van een huis aan de Ossenmarkt, het
inmiddels gesloopte huis Nieuweweg 12 en Lopende
Diep 2 bezitten hiervan karakteristieke voorbeelden.
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De gevel zelf bleef inmiddels in de laatste helft van
de achttiende eeuw vrij sober en was doorgaans vlak.
Door de toepassing van gebeeldhouwde versieringen
onder de vensters of bloklijsten op de hoeken kon
het donkere muurvlak wel iets worden verlevendigd,
zoals het al genoemde huis van A.H.van Berghuys in
de Oosterstraat nog steeds bewijst. Ook decoratieve
deuromlijstingen konden de voorgevel enigszins opﬂeuren, al werden deze in Groningen vermoedelijk
veel minder toegepast dan in de rest van de Republiek en het naburige Friesland. Het huis van de
familie Van Iddekinge aan de Oosterstraat werd na
1758, toen Anton Adriaan het van zijn vader Pieter
Rembt erfde, opgeluisterd met een representatieve
zandstenen deuromlijsting waarin ook het bovenlicht
was opgenomen.27
Uitzonderlijk was de gevel van het huis dat de
doopsgezinde koopman Jan Modderman in 1778 op
de plaats van zijn oude woning aan de Noorderhaven liet bouwen.28 Modderman schakelde voor het
ontwerp van zijn huis stadsmathematicus Jan Wijnhoud in. Het huis kreeg een opvallende pilastergevel met een kolossaal fronton als bekroning, en deed
daarmee denken aan de pilastergevels van het zeventiende-eeuwse Hollands classicisme. Met veel van die
woningen heeft het ook de wiskundige gevelverdeling gemeen. Het huis Modderman moet grotendeels
door Groningse ambachtslieden zijn uitgevoerd.
Schilder en verlakker Pieter Lofvers schilderde voor
de ingetogen betimmering van voorkamer rechts van
de voordeur bijvoorbeeld grote marines en berglandschappen, die in of vlak na 1927 werden verkocht
(afb. 238).29 Veel rijker van opzet en uitvoering was
het kolossale, zeven traveeën brede pand dat de in
Indië rijk geworden arts Jacobus van der Steege in
1791 in de Oude Boteringestraat liet bouwen (afb.
188). Het huis kreeg een opvallend zware kroonlijst
met balustrade en werd oorspronkelijk bekroond
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door een koepel met grote glasruiten die als belvedère
diende. Het is niet bekend wie het ontwerp voor het
huis leverde, maar tal van details aan ex- en interieur
tonen hoeveel aandacht er aan de vormgeving werd
besteed (afb. 224).
7.2 S T I L I S T I S C H E

INVLOEDEN

Hollandse en Engelse invloeden
De Hollandse invloed op het Groninger interieur
was in de tweede helft van de achttiende eeuw groot.
Import van noviteiten vond waarschijnlijk vooral
vanuit Holland plaats en niet voor niets was er in
Groningen een ‘Hollandze winkel’ te vinden.30 Dat
iets in Holland gemaakt was, gold in het algemeen
als aanbeveling; op 7 juni 1774 werd bijvoorbeeld
een rijtuig met de expliciete vermelding dat het in
Den Haag was gemaakt, te koop aangeboden.31 Ook
Hollands luxegoed zoals Haags porselein was onder
de elite van Groningen gewild. In 1780 werd door
boekverkoper Lubbartus Huisingh bekend gemaakt
dat er bij hem ‘wederom’ lootjes te bestellen waren
voor een loterij van ‘overkostelijke porcelein der inlandsche fabricq in ’s-Hage’.32 Om geïnteresseerden
hiertoe te verleiden, werd een paar weken later een
‘serviesje’ vanuit Den Haag naar Groningen gezonden om in Huisinghs winkel bekeken te worden.33
Enkele weken later was bij Huisingh ook nog een
compleet ‘koffy, thee en chocolade servies’ te zien,
hem toegezonden door de directeur van de Haagse
porseleinfabriek op verzoek van Groninger ‘liefhebbers van fraay porcelein’.34
Er werd in deze periode door Groningers ook regelmatig een beroep gedaan op Hollandse ambachtslieden. Zo wordt in de rekeningen van de pastorie
in Stedum in 1769 een behanger uit Den Haag genoemd.35 Aan de Hoge Justitiekamer werd in 1766

de stadhoudersstoel door Haagse borduurwerkers
geleverd.36 En ook het verguld en met rode stof beklede meubilair dat in 1777 in een tijdelijke feestzaal
ter gelegenheid van de ontvangst van de stadhouder
door de provincie werd opgesteld, haalde men waarschijnlijk uit Holland. Daarop kan een bedrag van
meer dan 12.000 gulden wijzen die voor de voorbereidingen van de ontvangst werden betaald aan de
representant van de provincie in Den Haag, Reneke
Busch Gockinga.37 Het stadsbestuur stuurde Jonker
Lewe van Aduard naar Amsterdam om voor dezelfde
gelegenheid meubels te kopen.38 Kennelijk voelde
men zich voor representatieve kwaliteit toch echt op
het westen aangewezen. Hollandse ambachtslieden
reisden ook wel uit eigen beweging naar Groningen
om hun waren te slijten. Zo kwam de Leidse stoelmaker Johannes Houtzagers in de jaren vijftig en zestig
naar de vrijmarkt in de stad Groningen om mensen
de gelegenheid te geven stoelen bij hem te bestellen.39
Hij had naar eigen zeggen ‘modellen’ van ‘extra curieuse’ stoelen bij zich, waardoor inwoners van Stad en
Lande die hem bezochten een weloverwogen keuze
konden maken.40
Daarnaast waren er Groninger ambachtslieden
die zich in de grote steden van Holland in hun ambacht bekwaamden. Hermanus Numan bijvoorbeeld,
telg uit een Groninger verlakkersfamilie, maakte
in Amsterdam carrière en keerde niet naar zijn geboorteplaats terug.41 Dat deed wél de behangsel- en
decoratieschilder Gerardus Franciscus Wieringa, die
na een leertijd bij de vermaarde Jurriaan Andriessen
in Amsterdam zich rond 1790 weer in de stad Groningen vestigde (afb. 242, 243).42 Behangseldrukker
Albertus Idema, afkomstig uit een Groninger familie
van enig aanzien, keerde in 1780 volgens de lidmatenboeken van de Hervormde gemeente terug uit
Utrecht, om in de Schuitemakerstraat in Groningen
een behangselfabriek te beginnen.
1750-1800
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Niet voor alles keek men naar Holland. Er waren in Groningen eveneens vrij veel ambachtslieden
uit de naburige Duitse landen werkzaam en het is
niet ondenkbaar dat ook zij nieuwe invloeden meebrachten. Op interieurgebied kan daarbij in de eerste
plaats aan de Ostfriese stoffeerder Hame Bellinga uit
Bunde gedacht worden, die al in de jaren veertig naar
Groningen was gekomen om de lakenwinkel van
Albert Woldendorp over te nemen.43 Ook behangselfabrikant Leonardus Beumer, gevestigd in de Hardewikerstraat, was hoogstwaarschijnlijk uit Duitsland
afkomstig. Hij was mogelijk een van de Duitse behangmakers die al vroeg voor de Nederlandse markt
produceerden: al in de jaren vijftig van de achttiende
eeuw werden er zoveel zeildoekbehangsels uit Duitsland ingevoerd dat Amsterdamse behangselfabrikanten in 1754 om een importverbod vroegen.44 Behalve
Bellinga en Beumer was ook de eerste stucwerker die
zich in Groningen vestigde, Johan Bernhard Logeman, afkomstig uit Duitsland. Logeman was overigens naar eigen zeggen in de leer geweest in Amsterdam en had veel in Friesland gewerkt.45
Net als in de rest van de Republiek had men in
de tweede helft van de achttiende eeuw in Groningen
een sterke voorliefde voor alles wat Engels was of wat
men als Engels beschouwde.46 In bekendmakingen in
de Opregte Groninger Courant, (vanaf 1773 Groninger
Courant), kom het adjectief ‘Engels’ dan ook veelvuldig voor. Er is in de mededelingen in de Groninger Courant bijvoorbeeld sprake van Engelse schuifkozijnen, Engelse schoorstenen en kachels, Engels
aardewerk, Engels tin, Engelse ‘papieren voor kamer
behangzels’ en Engelse ‘fatsoenen’ van stoffering. In
de Groninger Courant van 26 september 1775 werd
met Engelse staande horloges geadverteerd en er waren zelfs ‘Engelse bosjes’, verwijzend naar de vroege
landschapstijl in Groningen te vinden.47
‘Fransche’ meubels of goederen worden in de
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bekendmakingen in de [Opregte] Groninger Courant
vaak in combinatie met ‘Engelse’ zaken, genoemd.
Koopman M. Sleutelaar aan de Groninger Vismarkt
adverteerde in 1780 bijvoorbeeld met Engelse en
Franse galanterieën.48 In de verkoopaankondiging van
de boedel van borg Nittersum in Stedum werden in
1775 ook ‘ Engelsche en Fransche meubelen’ opgenomen.49 Of deze meubels ook daadwerkelijk uit het
buitenland kwamen, zoals uit andere delen van het
land bekend is, is niet duidelijk.50 Buitenlandse waar
werd zo nu en dan in Groningen te koop aangeboden:
in 1779 adverteerde een Middelburgse koopman met
verlakte goederen ‘na de eerste smaak geschildert’ en
naar zijn zeggen in Londen en Parijs gemaakt.51
Groningers hadden naar de geest van de tijd ook
een voorkeur voor exotica. Tastbare sporen daarvan zijn erg zeldzaam, maar in vermeldingen in de
[Opregte] Groninger Courant en boedelinventarissen
zijn zo nu en dan mooie voorbeelden te vinden. Op
Woellust was bijvoorbeeld een ‘Japans speelhuisje’.52
Op 7 januari 1766 maakte wedman Mellema bekend
een zeskantig houten speelhuisje, in de vorm van
een ‘Turkse tent’ te willen verkopen.53 Ook in een
tuin ten zuiden van de Leliestraat stond in 1768 een
Turkse tent, waarvan meer voorbeelden in andere advertenties worden genoemd.54 Dat exotica eveneens
in het interieur aangetroffen werden, blijkt uit de
vermelding van een waarschijnlijk laat-achttiendeeeuws met Chinese ﬁguren beschilderd behang dat
tot de sloop in 1897 in de borg te Lellens te zien
was.55 De wanden van een kamer in huis Ossenmarkt 6 zouden tot aan het einde van de negentiende
eeuw eveneens met een met Chinese motieven geborduurd behang zijn bespannen.56 Curieus en exotisch, maar dan op een andere manier, waren ook de
uurwerken die in 1760 bij J. Bonthuis in de Turftorenstraat te koop waren en volgens de advertentie
‘roepen van Koe Koek’.57
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Rococo en neoclassicisme
Al vóór 1750 hadden de inwoners van Stad en Lande
met de zwierige vormen van het rococo kennis kunnen maken. Dit vroege rococo was vooral herkenbaar in kleine ornamenten die toegepast werden in
ensembles die nog helemaal in het teken stonden van
de stijl van Daniel Marot en de daaraan verwante
Friese hofstijl. Pas nà 1750 ontwikkelde het Groninger rococo zich tot een stijl met een eigen gezicht.
Dat wil overigens niet zeggen dat er geen plaats meer
was voor invloeden van oudere en al langer gangbare
stijlen. Het snijwerk van de preekstoelen in Noordwolde en Helllum bijvoorbeeld, die beide uit de jaren vijftig van de achttiende eeuw dateren, toont aan
dat de invloed van Marot na 1750 zeker niet meteen
verdween.
Een van de mooiste voorbeelden van rococointerieurkunst in Groningen is de zittingzaal van
de Hoge Justitiekamer in de Oude Boteringestraat,
die in 1754 werd ingericht voor dit pas opgerichte
hoogste rechterlijke college van de provincie Stad en
Lande (afb. 251). De zaal werd ondergebracht in een
nieuw bouwdeel dat achter een voormalig woonhuis
werd geplaatst.58 Het woonhuis werd aan de buitenkant niet noemenswaardig veranderd en behield
daardoor zijn zeventiende-eeuwse uiterlijk. De nieuwe zittingzaal vormde met dit ouderwetse karakter
een schril contrast en won misschien daardoor aan
effect. In 1768 merkte de Hollandse toerist Nicolaas
Warin over de zaal op dat het ‘een der mooyste en respectabelste vertrekken [is] die ik kan’.59 De hele zaal
was naar zijn oordeel ‘stout geordonneert’.60 Een anonieme adellijke dame wier reisverslag in het familiearchief Collot d’Escury terecht kwam, kwaliﬁceerde
zes jaar later de zaal, die inmiddels wellicht een vast
programmaonderdeel bij een bezoek aan Groningen
was, als ‘grande et très propre’.61

Dat Warin de rococo-zaal ‘stout geordonneert’
noemde, is te begrijpen. De zaal is een goed voorbeeld van het rococo dat zich in Groningen gedurende twee decennia op een voor de Noordelijke
Nederlanden ongewoon uitbundige manier manifesteerde. Weliswaar heeft recent onderzoek aangetoond dat ook het rococo in Holland aanvankelijk
heel wat zwaarder en weelderiger was dan lang is gedacht, maar in tegenstelling tot daar lijkt men in Stad
en Lande nooit van een luchtiger variant te hebben
willen weten.62 Ozinga noemde het snijwerk van de
wand met rococo-decoratie in het klooster van Ter
Apel dan ook niet zonder reden ‘naar den in Groningen gebruikelijken zwaren en gedurfden trant’ (afb.
217, 218).63 Staring herkende in de ‘babbelstukken’
van de Groningse schilderes Elizabeth Geertruida
Wassenbergh dezelfde woeste rococo (afb. 229, 232).
Hij beschouwde deze interieurstukjes zelfs als typisch
Gronings juist door de toepassing van deze ornamentiek, die ‘niet in een ander gewest zou kunnen zijn
ontstaan.’64 Koldeweij vroeg zich in 2001 nog af of
‘de extreme vormentaal’ van de schouwbetimmering,
afgebeeld op het schilderij Le visiteur indiscret van
dezelfde Groningse schilderes, ooit in werkelijkheid
heeft kunnen bestaan (afb. 229).65
Ongetwijfeld hebben Groninger ambachtslieden,
vooral beeldsnijders en beeldhouwers, gebruik gemaakt van ornamentprenten om hun variant op het
rococo vorm te geven. Het is echter niet gemakkelijk
te bepalen welke series ornamentprenten gebruikt
werden. Geen van de nog bekende series lijkt als basis
voor in Groningen vervaardigd snij- en beeldhouwwerk van voor 1760 gediend te hebben.66 Alleen in
de rococo-decoratie van een schoorsteenmantel in de
voorkamer van het huis Sichterman kan met enige
goede wil de invloed van de rond 1750 in Duitsland
gepubliceerde schoorsteenontwerpen van de Middelburgse beeldhouwer Geerard de Grendel worden
1750-1800
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gezien (afb. 263).67 Waarschijnlijk moet de invloed
op de rococo-ornamentiek in Groningen vooral in
Noord-Duitsland en Pruisen worden gezocht. Pruisen was een buurland van Stad en Lande geworden
na de annexatie van het naburige Ostfriesland in de
jaren veertig van de achttiende eeuw. Het slot Sans
Souci dat de Pruisische koning Frederik de Grote
vanaf 1745 in Potsdam liet bouwen, vertoont decoratieve details die goed met Groninger snijwerk uit de
jaren vijftig in verband zijn te brengen. Dit geldt met
name voor de zeer grote, soms tussen evenwijdige Cen S-voluten lopende, relatief platte schuimbanden
die van niervormige of grillig gevormde openingen
zijn voorzien. Het latere rococowerk in Groningen
sluit door de grilligheid van de decoratie veel meer
aan op vroege Franse voorbeelden maar doet ook
sterk denken aan rococo-beeldhouwwerk zoals dat in
Bremen nog hier en daar te zien is. Mogelijk hebben
familiebanden tussen Groninger beeldhouwers en
Duitse collega’s een rol gespeeld in de verspreiding
van rococo-ornamentiek in Stad en Lande; in deze
context kan bijvoorbeeld Harmen Hüpohl worden
genoemd, een steenhouwer uit Bremen die verwant
was aan de echtgenote van de Groninger steenhouwer Pieter Bredenbagh, Wubbina Hypool. Harmen
Hüpohl was niet alleen familie, hij bezat naast het
meesterrecht in Emden en Kopenhagen ook dat van
Groningen en kan dus zelfs in Stad en Lande werkzaam zijn geweest.68
In tegenstelling tot Friesland, waar het rococo
lang populair bleef, heeft de aan de Klassieke Oudheid ontleende vormentaal van het neoclassicisme in
Groningen vrij vroeg zijn intrede gedaan.69 Er moet
in de hogere kringen een zekere ontvankelijkheid
voor de strakke lijnen van het neoclassicisme zijn geweest. Daarop wijst althans het programma dat in
1774 onderlegger diende voor de allereerste openbare
prijsvraag op architectuurgebeid in de Republiek: die
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voor een nieuw Groninger stadhuis.70 De invloed van
de adviseur van de stadsregering in dezen, hoogleraar
Petrus Camper, wordt in de literatuur doorgaans als
cruciaal beschouwd. De kunstzinnige en mondaine
Camper en zijn goede vriend burgemeester Anton
Adriaan van Iddekinge hadden al in hun conceptplan
van 1771 een open zuilenportiek opgenomen, op dat
moment een unicum in Nederland.
Vanzelfsprekend was de overgang tussen rococo
en neoclassicisme niet abrupt en had de klassieke
vormtaal in 1774 in Groningen nog niet algemeen
ingang gevonden. In de voorgevel van het door timmermansbaas G. Bondsema in 1775 ontworpen
Aduarder gasthuis aan de Munnekeholm werden
klassieke ornamenten bijvoorbeeld nog volop met
rococo-motieven gecombineerd. Ook in het interieur waren stilistische mengvormen in de jaren zeventig van de achttiende eeuw niet ongebruikelijk. Een
schoorsteenmantel uit de pastorie van Woldendorp is
daar een mooi voorbeeld van; de opgebogen kroonlijst is nog van een rococo-model, maar is al versierd
met een klassiek aandoende guirlande (afb. 184).71
Overigens zijn de kansels van Heveskes en het verwante exemplaar in Losdorp uit 1778 nog helemaal
in rococo-stijl vormgegeven. Deze kansels moeten
geïnspireerd zijn op de preekstoel in de Evangelisch
Lutherse kerk in Den Haag, die in 1759 door beeldhouwer Andries Frederick Franck werd gemaakt.72
Franck had in Bentheim gewerkt en zijn werk heeft
zeker Duitse invloed ondergaan. Een zoon van Abraham Bekenkamp, de vervaardiger van de kansels in
Heveskes en Losdorp, Berend Bekenkamp, leverde in
1784 aan de Ommelander regering meubels die met
gecontourneerde zitting en rugleuning nog in het
teken van het rococo stonden, maar in de decoratie
met medaillons, linten en strikken al neoclassicistisch
waren.73 Ook de kansel uit 1780 in de Hervormde
kerk van Obergum, resultaat van de samenwerking
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184. Schoorsteenmantel uit de pastorie van Woldendorp, ca. 1776 (bouwjaar pastorie), Groninger Museum, inv. nr. 1935.0065, foto
Johan de Haan.

tussen een onbekende kistenmaker en beeldsnijder,
kent nog rococo-motieven die zijn gecombineerd
met duidelijk als neoclassicistisch herkenbare ornamenten zoals guirlandes en medaillons aan strikjes.
Aan het gebruik van de termen ‘modern’ en ‘antiek’, paradoxaal genoeg in veel gevallen als synoniem
te beschouwen, in bekendmakingen in de Groninger
Courant is de opkomst van het neoclassicisme en
aan de Klassieke Oudheid ontleende ornamenten in
Groningen enigszins af te lezen.74 De in de Groninger
Courant gebruikte termen ‘modern’ in de jaren zeventig van de achttiende eeuw hebben waarschijnlijk
betrekking op de nieuwe stijl van het neoclassicisme.75
Dat er op dat moment in Groningen al huizen waren waarin de vormtaal van de Klassieken zijn intrede
had gedaan, bewijst de betimmering uit een huis in
de Oude Boteringestraat, waarop een timmerman en
zijn knecht hun namen en het jaartal ‘1778’ schreven (afb. 226).76 Een advertentie van Bastiaan van
Kempen uit 1779 spreekt van met Engels zilver ‘opgeleide’ goederen van ‘fraai antiecke fatzoen’.77 De
eerste keer dat een Groninger koopman zelf de term

‘anticque’ in de mond neemt, is in 1780, als Egbert
Eggens adverteert met roomkleurig porselein, vazen
en ornamenten ‘in het Anticque’ van de Engelse ﬁrma’s Wedgwood en Bentley, en vergulde ‘luisters’,
ovale spijkers, mantel- en hoedepennen, eveneens ‘na
het anticque’. 78 Ook onder het ‘antiek kistkabinet’
dat kistenmaker Sterenberg in 1788 in de opruiming
doet, moet een voor die tijd zeer modern meubel
worden verstaan!79 In 1789 worden stoelen in ‘antieke smaeck’ als premie uitgeloofd bij een loterij.80 Van
een jaar later dateert de laatste vermelding van een
‘antiek’ meubel in de Groninger Courant; het neoclassicisme was toen de gebruikelijke stijlvorm geworden
en onderscheidende terminologie was waarschijnlijk
niet meer nodig.81 Dat het neoclassicisme toen ook
ten plattelande al in de interieurs was doorgedrongen,
bewijst een inmiddels verdwenen kamerbetimmering
in een boerderij in Adorp. Dit interieur, dat in 1868
door Otto Eerelman op papier werd vastgelegd, dateerde volgens een jaartal op de grote schoorsteen uit
1790 en was met gesneden ornamenten geheel in
klassieke stijl versierd.82
1750-1800
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7.3

OPZET

EN INDELING

7.3.1 Het woonhuis in de stad Groningen
In de tweede helft van de achttiende eeuw veranderde in vergelijking met voor 1750 niet zoveel in
de indeling van het stedelijke woonhuis. In de diepe
deftige huizen was een lange gang van voordeur naar
achtergevel waarop aan een zijde de kamers uitkwamen, nu gebruikelijk. Voorbeeldig is bijvoorbeeld de
regelmatige reeks vertrekken die opgesomd worden
in de inventaris van goederen van wijlen Susanna
Kloppenburg door haar echtgenoot Fredrik Jan Kijff
in 1780: een gang met daaraan vanaf de straatzijde
gerekend een eerste, tweede, derde en vierde kamer,
een reeks die werd afgesloten door een ‘keucken’.83
De gang speelde een belangrijke rol in de beleving
van een huis. Nadat de Amsterdammer Jan Pijnappel
in 1806 het achttiende-eeuwse huis van de bekende
kunstverzamelaar Roelfsema in de Poelestraat had
bezocht, sprak hij van ‘eene lange en breede gang’ en
voegde daar tussen haakjes aan toe ‘welke ons al aanstonds veel van de grootheid en fraaijheid van ’t huis
vertoonde’.84 Het in rococostijl uitgevoerde stucwerk
dat in deze gang boven een later aangebracht verlaagd plafond – nauwelijks zichtbaar – bewaard is
gebleven, verraadt nog steeds iets van die ‘grootheid’.
Een soortgelijke voorname sfeer gaat uit van de al genoemde gang in het huis Vismarkt 56, waarvan het
stucdecor uit het einde van de achttiende eeuw door
latere bewoners gehandhaafd is. Terwille van de symmetrie zijn aan één zijde van deze gang schijndeuren
aangebracht, waardoor de indruk ontstaat dat men
zich in een dubbel huis bevindt.
In lange en smalle huizen bleef de toepassing
van een brede inkomstruimte die zich in een smallere achtergang voortzette, gebruikelijk. Een voorbeeld hiervan was te vinden in de gang die in het
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huis met de Zwarte gevel aan de Oude Ebbingestraat
van voor- naar achtergevel van het voorhuis liep: het
gedeelte grenzend aan de voordeur was als vestibule
of ‘voorhuis’ iets breder en versprong bij het met rococomotieven versierde halportaal, dat de scheiding
vormde tussen deze ruimte en de smalle gang die
naar de achterdeur liep (afb.185).85
Ook in kleinere huizen werd in de tweede helft
van de achttiende eeuw een gang gebruikelijker. Van
een huis in de Stoeldraaierstraat is de indeling uit
1755 bekend.86 Deze bestond op de begane grond
uit een gang, een ‘voorkeuken’ of woonkamer aan
de straatzijde en daarachter de deftige ‘camer’. Boven was een kleine ruimte met bedstede aanwezig.
Het huis van Jan Oostindiër bestond in 1770 uit een
lange gang met aan een zijde een reeks van drie vertrekken: een kamer aan de straatzijde, daarachter een
opkamer en tenslotte een keuken.87 De meeste kleine
woningen in de stad Groningen behielden echter hun
oude, vaak nog zeventiende-eeuwse indeling met een
voorhuis over de volle breedte, dat voor kleine ambachtslieden met een werkplaats en winkel aan huis
praktischer was dan een huis met een gang van voornaar achtergevel. Een voorbeeld van traditionele indeling gaf een huis in de Nieuwe Ebbingestraat dat
in 1769 te koop werd aangeboden.88 Het bestond uit
een voorhuis met een afgeschoten ‘schrijfcomptoir’,
een ‘peijkeuken’ achter de glazen pui die de achterste wand van het voorhuis vormde en een ‘schoone
kamer’ daarachter, die aan de tuin grensde. Een huis
in de Grote Kromme Elleboog kende blijkens een advertentie in de Opregte Groninger Courant uit 1770
een soortgelijke indeling.89 Afgetimmerde houten kamertjes die in het voorhuis als kantoorruimte konden
dienen, kwamen waarschijnlijk nog vrij veel voor. In
1788 werd een dergelijk kamertje, voorzien van Engelse schuiframen, te koop aangeboden ‘kunnende
ligtlyk verplaatst worden’.90
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185. Halportaal in het huis Oude
Ebbingestraat 40 in Groningen,
ca. 1760-1770, foto Groninger
Archieven.

Uurwerken in gang en voorhuis
In de deftigste gangen misstond de staande klok niet.
We zien in boedelinventarissen dit meubel dan ook
vaak, zij het niet uitsluitend, in het ‘voorhuis’ of de

gang genoemd.91 In de gang van de borg Rusthoven
stond in 1767 een ‘quartier uirs repartitie werck’ en
in de inventaris van Susanna Kloppenburg uit 1780
wordt in de gang een ‘staand spelend horlogie’ ter
waarde van maar liefst 170 gulden vermeld.92 Het
1750-1800
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‘staand uurwerk met speelwerk’ dat in 1799 stond
opgesteld in het voorhuis van de borg Rikkerda in
Lutjegast werd minder hoog getaxeerd, maar was met
zijn 110 gulden nog altijd een van de duurste meubelstukken in het huis.93 De status van de staande klok
blijkt ook uit aankondigingen in de Groninger Courant van boedelverkopingen en van loterijen waarbij
een staande klok als hoofdprijs diende.94 In de meeste
gevallen wordt de lezer in het ongewisse gelaten over
het uiterlijk van deze klokken, maar soms is de beschrijving wat uitgebreider. In de Groninger Courant
van 20 maart 1778 bijvoorbeeld wordt de verloting
aangekondigd van: ‘een extra mooi staand speel horologie speelende twalf airtjes wijst dag, datum en
maand en speelt en slaat hele en halve uren, in een
mooie notebomen kast’.95 Bij een loterij in december
van dat jaar diende als hoofdprijs: ‘een extra staand
speel horologie, hebben de zeevaart voor op de plaat’ ,
dus met in het lunet boven de wijzerplaat een voorstelling van schepen op zee, mechanisch aangedreven
door de klok.96 Ook deze klok speelde twaalf verschillende melodieën. Of de klokken die in Groningen
werden verloot ook door Groninger klokkenmakers
werden vervaardigd, is niet met zekerheid te zeggen.
Onwaarschijnlijk is het echter niet: in Groningen
waren in de achttiende eeuw kundige klokkenmakers
werkzaam.97 Uurwerkmaker Klaas Bakker maakte
in 1769 bijvoorbeeld een bewaard gebleven staande
klok met een looptijd van een jaar, een niet geringe
prestatie voor die tijd.98 De prachtig vormgegeven
kast met snijwerk in rococostijl past geheel bij het
prestigieuze karakter van het uurwerk.
In minder rijke boedels kwam het staande horloge
niet voor: als men al over een uurwerk beschikte, was
dat vaak een wandklok. In het voorhuis van een leerlooier in de Pelsterstraat hing in 1780 bijvoorbeeld
een ‘hang uurwerk’ aan de muur, dat door de inven-
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tarisant werd getaxeerd op 15 gulden.99 Overigens
hing het uurwerk niet altijd in het voorhuis. In een
vrij chique ingericht huis was volgens een inventaris
uit 1775 een ‘hangent uirwerck’ in de ‘voorkeuken’
opgehangen en het ‘uurwerk’ van Tamina Smit en
Johannes à Suol hing in 1790 in de als woonkamer
dienende keuken.100 Bij gebrek aan nadere beschrijving is niet veel te zeggen over het uiterlijk van deze
wandklokken: de term kan betrekking hebben gehad
op uurwerken van het bekende stoelklok-type, maar
ook de staartklok kwam in deze periode al in Groningen voor.101
Voorkamer, achterkamer en de representatieve ‘hofkamer’
Aan de straatzijde van het smalle stadshuis lag de
voorkamer die met de achterkamer verbonden kon
zijn door middel van een deur of porte-brisée. Vooral
de achterkamer werd vaak als representatieve ruimte
gebruikt. Als er achter de voorkamer een opkamer met
kelder lag en een verbinding tussen voor- en achterkamer dus minder gemakkelijk was te realiseren, koos
men vaak voor een tuinkamer als representatieve zaal.
Ook voor kleinere huizen was dit model gangbaar.
Blijkens een bekendmaking in de Groninger Courant
van 20 maart 1778 woonde schilder Luitje van der
Warf in een dergelijk huis.102 De begane grond van
dit pand bestond uit achtereenvolgens een voorkamer
aan de straatzijde, een keuken daarachter en een grote
‘hofkamer’ met uitzicht over de tuin. Ook als huizen
een voorhuis met winkel bezaten, was er dikwijls een
deftige tuinkamer, zoals in het huis van L. van Loon
in 1760, dat een fraai ingerichte ‘hoff kaemer’ bezat.103
In chique maar minder grote huizen werd de voorkamer wel als deftige kamer gebruikt. Deurwaarder
Lambertus Alsema bezat een huis dat een deftig ingerichte voorkamer bezat met daarachter een keuken
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die als pronkkeuken beschouwd kan worden.104 In
het achterhuis waren de utilitaire vertrekken zoals de
kookkeuken en de wasruimten te vinden.
De hofkamers zijn niet hetzelfde als de ‘somerhuisjes’ die ook zo nu en dan genoemd worden en
die we het beste als tuinhuis of ‘speelhuis’ kunnen
beschouwen.105 Ook deze huisjes waren soms representatief ingericht, bijna als een verlengstuk van het
woonhuis. Het ‘somerhuisjen’ dat achter het huis
van makelaar Kijff stond, was in 1780 ingericht met
veel porselein, zes stoelen, een spiegel, vier schilderijen en een buffet.106 Een goed voorbeeld van de vaste
afwerking van zo’n tuinhuis geeft nog het koepelvormige zomerhuisje aan de Hereweg uit circa 1780,
waarin onlangs de stucdecoratie werd teruggevonden
die deels uit de achttiende eeuw dateert.107 Mogelijk
is het aangebracht voor Jacobus van der Steege, de
bouwheer van een imposant huis in de Oude Boteringestraat. Van der Steeges koepel was niet de enige
met een fraaie interieurafwerking. Van een in 1929
afgebroken tuinkoepel van het huis Marktstraat 19 is
bekend dat twee schilderstukken van de hand van de
Groninger schilder F.C. de Hosson deel uitmaakten
van de nagelvaste interieurafwerking.108
De trap
De trap bleef in de tweede helft van de achttiende
eeuw, zeker in vergelijking met Holland, een ruimtelijk bescheiden rol spelen in het Groninger interieur.
Zelfs in een van de meest respectabele huizen van de
stad, het Huis met de Schone Gevel aan de noordzijde van de Grote Markt, bleef de trap na de verbouwing van ca. 1760 weggestopt in de gang tussen
hoofd- en achterhuis. In deftige huizen werd dikwijls
een bordestrap dwars in de gang gezet, waarbij onder
het tussenbordes een (lage) doorloop naar achteren

was. In het huis Marktstraat 19 is daarvan een goed
voorbeeld in rococostijl te vinden (afb. 191). De trap
in de Ennemaborg in Midwolda kent een vergelijkbare opzet.
In slechts enkele gevallen werd de trap echt monumentaal vormgegeven. Een voorbeeld daarvan was
de trap in een huis in de Oude Ebbingestraat, dat in
de negentiende eeuw bewoond werd door de familie Alberda van Ekenstein (afb. 187). Dit inmiddels
afgebroken huis is het enige bekende voorbeeld in
Groningen van een breed huis van het zeventiendeeeuwse Amsterdams-Haagse type en het is dan ook
niet zo verwonderlijk dat juist hier plaats was voor een
royaal opgezette trap. De trap in dit huis, die vermoedelijk in de jaren vijftig van de achttiende eeuw tot
stand kwam, was een bordestrap die in twee door een
bordes met elkaar verbonden vluchten naar de eerste
verdieping leidde. Toen in mei 1904 de onderdelen
van deze trap in Amsterdam werden geveild, werd er
gesproken van een ‘escalier de vestibule’ met ’52 consoles’, waarmee de balusters werden bedoeld.109 Nog
wel op de oorspronkelijke plaats staat de trap die in
1791 in het nieuwe huis van Jacobus van der Steege
aan de Oude Boteringestraat werd geplaatst. Ook deze
trap kent een zekere grandeur. Dat komt vooral door
de hoogte van het trappenhuis, dat aan de achterzijde
van het huis is uitgebouwd (afb. 188). Ook het snijwerk van de trapbalusters draagt bij aan de indruk: de
bouwheer liet een keeshondje in de decoratie van de
balusters opnemen om zijn patriottische en anti-orangistische sympathieën uit te dragen. Saillant detail is
dat Van der Steeges huis later ambtswoning van de
Commissaris der Koningin zou worden.
Mogelijkheden voor representatieve uitstraling
van de trap lagen vooral in de toepassing van snijwerk. Mooie voorbeelden daarvan geven de rococobalusters uit het huis Walburgstraat 1, die bij een
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186. Houten deurbekroning uit de hal van een huis aan de Oude Kijk in’t Jatstraat in Groningen, ca. 1760-1770, collectie Groninger
Museum, inv. nr. 0000.0679, foto John Stoel.
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187. Trap in een huis in de Oude Ebbingestraat in Groningen, derde kwart achttiende eeuw, foto Groninger Archieven.

1750-1800

378
188. Schets van de indeling van de
begane grond van het Huis Van der
Steege in de Oude Boteringestraat
in Groningen, situatie na de bouw
in 1791, tekening Johan de Haan.

189. Trappartij in het Huis met de Dertien
tempels aan de Oude Boteringestraat
in Groningen, ca. 1760-1765, foto
Groninger Archieven.
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190. Trapbaluster uit een huis in de Steentilstraat in
Groningen, ca. 1760, toegeschreven aan Cornelis

191. Trap in een huis in het huis Marktstraat 19 in Groningen,
derde kwart achttiende eeuw, foto Groninger Archieven.

Kooystra, collectie Peter Tolsma, Groningen, foto
Johan de Haan.

grote restauratie in de jaren dertig opnieuw zijn
toegepast in de royale bordestrap welke een veel bescheidener voorganger vervangt.110 Andere fraai uitgevoerde balusters treffen we aan op de trap uit de
jaren zestig van de achttiende eeuw in het Huis met
de Dertien Tempels in de Oude Boteringestraat (afb.
189) en ook de restanten van de door Cornelis Kooystra gesneden trapbalusters voor een huis in de Steentilstraat, het woonhuis van zijn zuster, geven nog een

indruk van de rijke uitstraling die houtsnijwerk aan
een relatief eenvoudige trap kon geven (afb. 190).111
Bijzonder is de vormgeving van de uit circa 1760
daterende trapbalusters van de dubbele steektrap in
Markstraat 19 (afb. 191). Hier is alleen de overgang
van de twee leuningen door een brede, gesneden
baluster in rococo-stijl gemarkeerd. De rest van de
balusters bestaat uit platte, ajour gezaagde planken
in stijve balustervorm. Vergelijkbaar zijn de eveneens
1750-1800
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192. Detail van een trap in een huis aan de Hoge der A in
Groningen, derde kwart achttiende eeuw, foto Taco Tel.

in rococo-contouren uitgezaagde balusters van de
trap in het huis Hoge der A 17. Slechts de aanzet
van de handlijst en de kardoezen van deze trap zijn
van snijwerk voorzien en vormen een mooi contrast
met de strak uitgevoerde begin- en eindbalusters van
de handlijst (afb. 179). Toen het rococo in Groningen was uitgewoed, werden trappen van snijwerk in
neoclassicistische stijl voorzien. In een huis aan de
Hoge der A zijn hergebruikte balusters in deze stijl
toegepast. Ze zijn ook te vinden bij een grote trap
die tegenwoordig in het Coulonhuis, Doelenstraat
8 in Leeuwarden te vinden is maar ooit in de stad
Groningen te bewonderen was.112 In een huis aan de
Marktstraat in Groningen bleven soortgelijke balusters op de oorspronkelijke plaats bewaard, zij het dat
het verloop van de trap in de negentiende eeuw is
aangepast (afb. 193). Imposanter is de grote staatsietrap in het Drostenhuis in Assen, een fraai staaltje van
Gronings vakmanschap in neoclassicistische stijl. De
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193. Trap in een huis in de stad Groningen, laatste kwart achttiende eeuw, foto Johan de Haan.

balusters van deze trap werden namelijk door beeldsnijder Warmolt Wernink uit Groningen ontworpen
en uitgevoerd (afb. 194).113 Voor het ‘model’ van de
balusters bracht hij in 1775 3 gulden in rekening en
in 1777 rekende hij voor de uitgevoerde balusters
1 gulden per stuk, exclusief ‘polijsten’ (schuren) en
verpakken. Twee extra grote ‘klauwstukken’, die de
aanzet van de trap accent moesten geven, kostten de
Drentse Staten samen 12 gulden.
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194. Trap in het Drostenhuis in Assen, 1777-1778, balusters
gesneden door Warmolt Wernink, foto Johan de Haan.

Bovenzalen
De eens zo veelvuldig in Groningen voorkomende
‘bovenzalen’ lijken in de tweede helft van de achttiende eeuw uit de meeste huizen te zijn verdwenen.
Alleen in inventarissen van oudere woningen worden
bovenzalen zo nu en dan nog genoemd. In een inventaris uit 1770 vinden we er een mooi voorbeeld
van.114 De hierin genoemde ‘groote kamer boven’
was uitermate representatief ingericht. Er stonden

24 stoelen op de met een grote vloerdeken bedekte
vloer, er bevonden zich vier speel- en twee theetafels
en aan de zoldering hing een vergulde kroon. Ook in
het huis op de zuidelijke hoek van de Herestraat en
het Hoogstraatje, woonhuis van Anna Habina Tjarda
van Starckenborgh en haar echtgenoot, was volgens
de inventaris van 1799 een comfortabel en deftig ingerichte bovenzaal te vinden.115 De kamer deed met
een aankleding en inrichting van onder andere ‘staatsie gordijnen’ voor de ramen, twee spiegels met vergulde lijst, twee vergulde spiegeltafels met marmeren
blad, het met bloemenmarqueterie versierde kabinet
en de met ﬂuweel beklede stoelen niet onder voor
de grote zaal op de begane grond van dit huis. De
aanwezigheid van drie speeltafeltjes in de bovenzaal
wijst op het gebruik als gezelschapsruimte. Er stonden echter ook nog een rustbank en een ledikant in
tombeau-vorm (zie de paragraaf ‘Ledikanten’), waarbij een ‘bed taavel’ was geplaatst. Deze ruimte kon
dus ook als slaapkamer worden gebruikt. Bovenzalen
kwamen natuurlijk nog wel veel voor in bovenwoningen. De voorzaal in een bovenwoning aan de Vismarkt wordt in een advertentie in 1782 aangeprezen
als een ‘extra groote voorzaal, een schoon gezigt hebbende over de gehele Vismarkt’.116 In kleinere huizen
was het bewonen van de bovenverdieping noodzaak
als de begane grond door winkel- of bedrijfsactiviteiten werd ingenomen. Dat gold bijvoorbeeld voor
chirurgijn Bernardus Buissinck, wiens voorhuis verhuurd werd als opslagplaats voor een grote voorraad
stenen en tegels.117 Hij en zijn gezin woonden dan
ook op de eerste verdieping van het huis, waar zich
een bovenkamer en keuken bevonden.

1750-1800

382
7.3.2 Huizen op het platteland
De architectuur uit de tweede helft van de achttiende
eeuw gaf op het platteland in opzet en aanleg net zomin als in de stad Groningen grote veranderingen te
zien. Het straatbeeld van de dorpen in de Ommelanden bleef in sterke mate bepaald door eenlaags huisjes
die langs of haaks aan de straat stonden. Voorbeelden
van dergelijke huizen waren de vrij grote arbeiderswoningen waarvan er twaalf in 1787 in Stadskanaal
werden gebouwd en waarvan de bestekken (evenals
een gevelsteen) bewaard zijn gebleven.118 De buitenkant van deze huizen kenmerkte zich door een topof tuitgevel met vlechtingen, die naar de weg gekeerd
stond. Karakteristiek was de breedte van het muurvlak tussen de twee kozijnen in de voorgevel, waartegen aan de binnenzijde de enige schoorsteen van het
huis was opgemetseld. Het gebruik van topgevels zal
in Stad en Lande overheersend zijn geweest, al is er
bij de reparatie van het tolhuis op ‘De Bult’ in 1773
al sprake van het ‘wolve dak’, dus een ‘afgewolfd’
dak, waarbij de opgaande topgevel geheel of gedeeltelijk was vervangen door een schuin dakschild.119 In
dit geval kan er echter ook het dak aan de achterzijde
van het huis mee zijn bedoeld.
In de meeste Ommelander boerderijen bleef in het
woonhuis het oude langhuis herkenbaar. In de opzet
en indeling van deze woonhuizen veranderde waarschijnlijk weinig. Aan de buitenzijde was vooral de
grote Friese schuur, die steeds vaker werd toegepast,
beeldbepalend. Dwarshuizen waren nog steeds uitzonderlijk. De ‘Oostersche plaats’, die naar ontwerp
van Douwe Teenstra in 1796 werd gebouwd, kreeg
een onderkelderd dwarshuis dat heel modern van een
afgewolfd dak werd voorzien.120 Het huis volgde in
de indeling de eenlaags huizen die vanaf het tweede
kwart van de achttiende eeuw overal in de Ommelanden waren verrezen: een gang met aan weerszijden
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kamers. Teenstra liet voor de ‘Westersche plaats’ in
1803 een in opzet vergelijkbaar dwarshuis bouwen,
waarbij de voorgevel op al even traditionele wijze van
een uitgebouwd klokgeveltje werd voorzien.121
In het Oldambt en de Veenkoloniën kwam de
boerderij van het zogenoemde Oldambtster type tot
ontwikkeling.122 Het oudste type van de Oldambtster boerderij, ontstaan uit het Ostfriese ‘Gulfenhaus’
en bestaande uit een grote schuur tussen topgevels
met ingebouwd woongedeelte, werd steeds vaker
voorzien van een woonhuis met topgevel dat symmetrisch tegen de voorgevel van de schuur werd gebouwd. In Booneschans stond een boerderij van dit
type, die volgens een steen in de voorgevel uit 1771
dateerde. Boerderij ‘De Bree’ in Nieuwolda moet in
1789 eveneens een dergelijke vorm hebben gekregen.
Een vergelijkbare Oldambster boerderij uit Nieuw
Beerta, nu te vinden in het Openluchtmuseum in
Arnhem, dateert uit 1798.
Het woonhuis van de Oldambster boerderij was
van hoge zaadzolders voorzien, waardoor de nok
van het woonhuis bijna even hoog lag als dat van
de schuur. Door een verjonging of krimp bleef het
woonhuis smaller dan de brede schuur. De ingang
van deze woonhuizen lag aan de zijkant en kwam uit
op een lange gang waaraan de twee naast elkaar gelegen woonvertrekken waren gesitueerd (afb. 195). Een
van deze vertrekken was meestal uitgevoerd als opkamer. De stookplaatsen in deze kamers waren tegen de
voorgevel geplaatst. Tegen de achterwand van de opkamer was doorgaans een grote bedstede- of kastenwand geplaatst. In de andere kamer stond deze tegen
de scheidingsmuur tussen op- en voorkamer, en was
het trapje erin weggewerkt. In de Oldambtster boerderij in het Openluchtmuseum in Arnhem is deze
opzet nog goed herkenbaar. De daagse woonkamer
en de keuken bevonden zich in het voorste deel van
de schuur, tegen het stalgedeelte aan en waren aan
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195. Schets van de indeling van de begane grond van een boerderij bij Nieuweschans, tekening: Johan de Haan.

de buitenzijde aan een tweede krimp herkenbaar.123
Soms werd er op deze plaats een ‘zomerkeuken’ uitgebouwd. Vooral in Noord- en Zuidbroek bleven
hiervan voorbeelden bewaard.
De boerderijen en schippershuizen die aan de kanalen in de Veenkoloniën verrezen waren in de regel
bescheidener, maar in opzet goed met de Oldambtster boerderijen vergelijkbaar. Het woonhuis was
hier echter niet van de schuur gescheiden door een
brandmuur en lag onder dezelfde nok. Het woongedeelte was duidelijk herkenbaar door de topgevel aan
de straatzijde en door de toepassing van één of meer
krimpen. Vaak werd in de voorgevel maar aan één zijde een krimp toegepast, waardoor een kenmerkend,
asymmetrisch uiterlijk ontstond. Door het plaatsen
van ramen in de zijmuren van deze krimpen zouden
de bewoners een beter zicht over het diep hebben gehad.124 Bij de huizen zonder agrarische functie ont-

braken de zaadvensters op de verdieping; hun plaats
werd door kleine, ‘gewone’ vensters ingenomen. Net
als in het Oldambt kwamen in de Veenkoloniën vrij
veel uitgebouwde zomerkeukens voor.
Hoe gelijkvormig de huizen in de Veenkoloniën
op het eerste gezicht ook waren, in de indeling kende
men wel enige variatie. De voordeur was soms, zeker als het een winkel betrof, in de voorgevel aangebracht, maar bevond zich meestal in de voormuur
van de krimp. Als de krimp breed genoeg was, was
naast de voordeur dikwijls een klein vertrek, het
‘kantoortje’, te vinden.125 In de breedste huizen was
net als in de grote Oldambtster boerderijen sprake
van twee aan de voorgevel gelegen vertrekken, waarvan er één een opkamer kon zijn. In de smalle huizen
was in het voorste gedeelte van het huis maar ruimte
voor één kamer. De beschrijving van een dergelijke
kamer in een door Top in 1893 opgetekende rond1750-1800
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gang door een Veenkoloniaal schippershuis doet vermoeden dat deze voorkamer vooral als pronkkamer
werd gebruikt.126 Het dagelijks leven zal zich meestal
in het achterste gedeelte van de woning hebben afgespeeld.127 Daar was de grote keuken te vinden, afgescheiden van het schuurgedeelte waar zich meestal
het ‘privaet’ bevond. Een vergelijkbare opzet is te zien
op de plattegrond van een woning in Stadskanaal, in
1917 door C.H. Peters opgenomen in een artikel
voor het bulletin van de Nederlandsche Oudheidkundige bond.128
Een advertentie uit 1774 in de Groninger Courant kan een idee geven van de indeling van een deftig winkel-woonhuis in de Veenkoloniën.129 Het huis
in Oude Pekela dat hierin wordt genoemd, bezat een
voorhuis (een inkomstvertrek) met daarin de winkelruimte, een ‘groot schrijfcomptoir’ (kantoorruimte)
met vaste kasten, een grote (voor-)kamer met ‘moderne’ schuiframen en een beschotwand, een achterkamer met uitzicht op de winkel en een vertrek ‘ter
zijden’. Mogelijk werd met dit vertrek ‘ter zijden’ de
uitgebouwde zomerkeuken aangeduid.
De woonhuizen van de boerderijen in Westerwolde volgden waarschijnlijk de ontwikkelingen in
de Drentse boerderijbouw, waarmee ze traditioneel
grote verwantschap vertoonden, onder andere door
de toepassing van het ankerbalkgebint, dat een brede
kapoverspanning mogelijk maakte.130 Aanvankelijk
als ‘los hoes’ gebouwd, was het uit drie beuken bestaande en van de schuur afgescheiden, één-vertrekdiepe woonhuis van de Westerwoldse boerderij, net
als in Drenthe al dikwijls van een aangebouwde keuken aan de voorzijde voorzien. Daarbij verloor het
nu twee vertrekken diepe woonhuis omwille van de
lichttoevoer in de tweede helft van de achttiende
eeuw soms één zijbeuk; hiervoor in de plaats kwam
een hoge zijgevel met vensters, die de hoofdgevel van
de boerderij werd. In de zijbeuk die over bleef, was
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doorgaans voldoende ruimte voor een keuken of afzonderlijke slaapkamer, die van de twee grote woonvertrekken werd gescheiden door bedstede- en kastenwanden. Van deze vierdeling in het woongedeelte
is de boerderij Smeerling 15 bij Onstwedde nog een
goed voorbeeld.131 Mogelijk kwam deze opzet bij een
grote verbouwing in 1742 tot stand, maar dat is niet
zeker. Het interieur van het huis bezit in elk geval
net als de vergelijkbare boerderij Ter Wuppingerweg
19 in Ter Wupping nog achttiende-eeuwse onderdelen. Uitzonderlijk is de zesdeling van het woonhuis
Havenstraat 4 in Onstwedde, woongedeelte van een
voormalige boerderij, dat in 1778 voor een groot deel
zijn huidige opzet kreeg.
De diepe huizen in grotere dorpen of kernen met
stedelijke allure zoals Appingedam, Winschoten en
(in mindere mate) Delfzijl en Nieuweschans waren in
opzet vergelijkbaar met de kleinere huizen in de stad
Groningen, met dit verschil dat de van voor- naar
achtergevel lopende gang in deze huizen naar het
lijkt nog geen gemeengoed was. Van een smal huis
aan het Gouden Pand in Appingedam worden in een
advertentie in de Groninger Courant in 1781 slechts
twee grote kamers en een keuken op de begane grond
en de grote zolders en een vrijstaande schuur genoemd.132 Een in dezelfde advertentie genoemd huis
in de Dijkstraat was weliswaar groter, maar kende
ook nog geen gang. Op de begane grond bestond
het uit een waarschijnlijk ‘ouderwets’ breed voorhuis,
met daarachter drie kamers en een keuken. Op de
eerste verdieping lagen nog twee kamers, waarboven
een grote zolder te vinden was.
Enkele nieuwe pastorieën kregen in de tweede helft
van de achttiende eeuw de vorm van een dwarshuis.
De inmiddels afgebroken pastorie van Scheemda uit
1761, vermoedelijk ontworpen door timmerman Jan
Dieters Brugma, kreeg de vorm van het traditionele
eenlaags type, voorzien van een rondlopend schild-
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196. Plattegronden van de begane grond van een pastorie en
een kosterswoning in de Stads Nieuwe Polder, ca. 1760,
onuitgevoerd ontwerp, tekening door A. Verburgh, collectie Groninger Archieven.

dak en een uitgebouwde topgevel (in dit geval een
klokgevel) aan de voorzijde.133 De in 1755 gebouwde
pastorie in Kiel-Windeweer bezat in eerste instantie
een begane grond met in het midden een gang en aan
weerszijden een kamer.134 Links van de gang lag de
keuken of ‘daagskamer’ en rechts de onderkelderde
opkamer, waarachter een dwarsgang liep. Op de verdieping van het huis, dat met de kerk onder een dak
werd gebouwd, lagen nog een studeerkamer en een
kamertje zonder venster. De vermoedelijke ontwerper
van de pastorie, stadsbouwmeester Allert Verburgh,
maakte in dezelfde tijd een niet-uitgevoerd ontwerp
voor een pastorie en kosterswoning in de Nieuwe

Stadspolder (afb. 196).135 De indeling van de begane
grond van de door Verburgh getekende pastorie toont
aan dat de middengang in huizen van enige allure gebruikelijk was. De eenvoudiger kosterswoning kon
het zonder middengang stellen; de indeling van de
hoofdbeuk van de ‘costerie’ doet aan oudere voorbeelden denken: de driedeling van het hoofdhuis met een
breed ‘voorhuis’ als entreeruimte en een minder diepe
beuk daarachter (mogelijk als afhang gedacht), herinnert bijvoorbeeld aan de opzet van de grote dwarshuizen die bijna anderhalve eeuw eerder in de nieuwe
uitleg van de stad Groningen verrezen.
Huizen in de provincie bezaten zelden een volledige verdieping. De betekenis van de trap was dan
ook gering. Enigszins monumentaal opgezette trappen werden alleen in grotere huizen aangetroffen. In
de inmiddels verdwenen pastorie van Oude Pekela
bijvoorbeeld werd in 1786 een trap met een enkele
schroef en een ovaal schalmgat gebouwd.136 Hiervoor
werd een soort vierkante traptoren gebouwd met een
speciale houten constructie waarin de trap werd ‘gehangen’. In de Ennemaborg in Midwolda bevindt
zich een bordestrap uit dezelfde periode. Deze is
waarschijnlijk in de jaren tachtig van de achttiende
eeuw geplaatst, toen ook de ingangspartij van het huis
veranderd werd en het dak reparaties onderging.137
De balusters van deze trap zijn uiterst eenvoudig uitgevoerd en niet van snijwerk voorzien.
7.4

DE

VA S T E E L E M E N T E N

7.4.1 De populariteit van stucwerk
De opkomst van het neoclassicistische vormenrepertoire viel samen met de zich uitbreidende toepassing
van stucwerk in het Groninger interieur. Vooral de
gang of vestibule leende zich goed voor toepassing
van deze wat ‘koele’ wand- en plafondafwerking.
1750-1800
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197. Detail van de stucdecoratie in de hal van het huis Martinikerkhof 11 (Stichting Toevluchtsoord), laatste kwart achttiende eeuw,
foto Johan de Haan.

In de buurhuizen Martinikerkhof 10 en 11 werd
de hal in het laatste kwart van de eeuw in een modieuze classicistische stijl met stucwerk aangekleed
(afb. 197, 198). De wanden van deze ruimten zijn
door omlijstingen van stuc in vlakken verdeeld; in
het huis Martinikerkhof 10 werden er vroeg-achttiende-eeuwse grisailles in opgenomen (zie afb. 136).
Opvallende elementen zijn de in reliëf uitgevoerde
medaillons met daarin naïeve landelijke landschapjes en klassieke portretkoppen. In Martinikerkhof 11
hangen deze medaillons aan linten, opgehangen aan
de omlijstingen. Aardig is hier ook de vaas met bloemen op de wand tegenover de voordeur. Indrukwekkender nog dan deze beide ruimten is de lange gang
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van het huis Vismarkt 56 (afb. 9, 199). Het voorste
gedeelte van deze gang is voorzien van vier forse ‘chutes’ of trofeeën met allerlei verwijzingen naar de vier
seizoenen en het landelijke leven en in het achterste
gedeelte zijn wederom de plaquettes en medaillons te
vinden die ook in de huizen aan het Martinikerkhof
te zien zijn. Onbetwist hoogtepunt van de toepassing
van stucwerk in neoclassicistisce stijl is het interieur
van de Fraeylemaborg in Slochteren. Niet alleen de
wanden en plafonds van de vestibule, maar ook de
grote en de kleine zaal van deze borg werden van
stucdecoraties voorzien (afb. 200, 267).
Waarschijnlijk zijn alle genoemde decoraties
door de stucwerker Johan Bernhard Logeman ver-
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198. Detail van de stucdecoratie in de hal van het huis
Martinikerkhof 10 in Groningen, laatste kwart achttiende

199. Stucwerk in de gang van het huis Vismarkt 56 in
Groningen, 1782-1783, foto Johan de Haan.

eeuw, foto Johan de Haan.

vaardigd.138 Logeman, naar eigen zeggen afkomstig
uit het Duitse graafschap Wardeburg, was de eerste
ambachtsman die zich als stucwerker in Groningen
vestigde. Begin 1775 deed Logeman bij burgemeesters en raad van de stad Groningen het verzoek om
hem ‘geduurende eenige jaaren’ het octrooi op het
vervaardigen van stucwerk in de stad en de stadsjurisdicties te verlenen.139 Hij wees erop dat het uitoefenen van het stucwerkersambacht in Groningen ‘een
entriprise [was] op zig zelve kostbaar, hazardeus en
van een onzeker reüsite’. Reden waarom, volgens Logeman niemand zich ‘zedert ondenkelijke tijden’ in
Groningen als stucwerker had gevestigd of dat in de
toekomst ‘waarschijnlijk zoude worde gewaagt’. Bur-

gemeesters en raad zagen kennelijk wel wat in Logemans voornemen en verleenden hem op 16 februari
1775 voor maar liefst twintig jaar het alleenrecht op
het vervaardigen van stucwerk in de stad en de stadsjurisdicties.
Logeman had waarschijnlijk over klandizie niet
te klagen. Gedurende zijn verblijf in Groningen – hij
zou zich in 1797 in Emden vestigen – werd hij onder andere ingeschakeld voor het stucadoren van het
Drostenhuis in Assen, dat van 1774 tot 1778 voor
het enorme bedrag van meer dan 60.000 caroli gulden werd gebouwd onder leiding van de in Sappemeer geboren timmerman Abraham Martinus Sorg.
Deze klus moet een van de grootste zijn geweest die
1750-1800
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200. Vestibule van de
Fraeylemaborg in
Slochteren, ca. 17811782, foto Groninger
Borgen Stichting.

Logeman ooit uitvoerde; hij kreeg er 2423 caroli gulden en 13 stuivers voor.140 Helaas is van het interieur
van dit huis weinig meer over, maar in de lange gang
en het trappenhuis is het stucdecor dat Logeman er
in de jaren 1777 en 1778 aanbracht, nog te zien. Logeman was vaker in de buurprovincies werkzaam; in
1791werd hij door het stadsbestuur van het Friese
stadje Sloten ingeschakeld om de raadzaal aldaar van
een nieuw stucdecor te voorzien.141
Het proces waarop de onenigheid over de uitvoering van het stucwerk in de gang van Vismarkt 56
tussen Logeman en zijn opdrachtgever Jacobus Fruy1750- 1 8 0 0

tier uitmondde, biedt ons een blik op de verhouding
tussen opdrachtgever en ambachtsman.142 Dankzij de
stukken die van dit proces bewaard bleven, weten we
dat Logeman in 1782 met stucwerk in het huis aan
de Vismarkt was begonnen. Het eindresultaat was
Fruytier zo goed bevallen dat hij Logeman vlak voor
de winter van dat jaar verzocht om nog wat extra
stucwerk voor hem te verzorgen. De opdrachtgever
wilde echter niet te lang meer in de rommel zitten
en verzocht Logeman vooral haast te maken. Als hij
dat niet deed, zou Fruytier andere stucwerkers laten
komen (het octrooi dat door burgemeesters en raad
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van de stad Groningen aan Logeman was verleend,
belette particulieren niet stucwerkers van elders te
ontbieden). Echter, Logeman kreeg naar eigen zeggen
niet voldoende steigerhout ter beschikking, Fruytier
eiste steeds andere decoraties en sloeg zelfs al aangebracht stuc kapot. Tot overmaat van ramp viel een
strenge winter in en kon Logeman door gebrek aan
verwarming niet werken. Toen Fruytier na de winter
weigerde Logeman weer binnen te laten en bovendien niet wenste te betalen voor het gedane werk,
daagde Logeman Fruytier voor het gerecht. Uiteindelijk moest/mocht Logeman het stucwerk afmaken
tegen het bedongen bedrag en werd beslist dat eventueel meerwerk voor rekening van Logeman kwam.
Wellicht verzachtte het eindresultaat de pijn; Fruytier
noemde het stucwerk in 1792 bij de aankondiging
van de verkoop van zijn huis in de Groninger Courant expliciet. In de bekendmaking van 11 september
van dat jaar liet hij wervend vermelden: ‘de kamers
meest alle behangen en gestikkedoort gelijk ook de
gangen’.143
7.4.2 Verfwerk en kleurgebruik
In de tweede helft van de achttiende eeuw bleef men
streven naar eenheid in kleur tussen de verschillende
interieuronderdelen. Het bestek dat in 1788 werd opgesteld voor de grote schilderbeurt in de pastorie van
Oude Pekela geeft daar een mooi voorbeeld van.144 In
drie kamers op de eerste verdieping van het gebouw
stonden namelijk ledikanten, waarvan de kleuren in
de stoffering volgens het bestek als uitgangspunt voor
het verfwerk genomen moesten worden. Dat betekende voor één kamer een afwerking in lichtrood en wit
en voor de twee andere de toepassing van lichtblauwe en witte tinten. In de ‘rode’ kamer moest op de
schoorsteenmantel zelfs een bijpassende marmering
van rood spekmarmer worden aangebracht.

Het modieuze Berlijns blauw, dat na 1724 in Nederland gemakkelijker verkrijgbaar werd, domineert
aanvankelijk het kleurenbeeld dat voor de tweede
helft van de achttiende eeuw uit de Groninger bestekboeken oprijst.145 In de in 1758 vernieuwde
drostenborg in Zuidbroek werd in 1759 zowat alles
Berlijns blauw geschilderd; de nieuwe schoorsteen in
de alkoofkamer moest in twee kleuren Berlijns blauw
gemarmerd worden, en ook de kleer- en tinkasten
kregen een effen blauwe kleur, net als de plinten in
de daagskamer.146 Berlijns blauw werd in 1765 ook
toegepast in de kleedkamer van de prinses in het
stadhouderlijk hof.147 Ook hier werd alles wat van
hout was, van schoorsteenbetimmering tot plafond,
de kozijnen en de binnenkant van de deur in deze
kleur geschilderd. Dezelfde eenzijdige kleurstelling
werd in 1767 losgelaten op het vernieuwde interieur van het ambtmanshuis in Termunten.148 Volgens
het bestek ging het daarbij om al het houtwerk in
het voorhuis, het beschot in de alkoofkamer en de
nieuwe kozijnen en blinden. Het nieuwe alkoofbeschot in de voorkamer moest met Berlijns blauw, in
tenminste twee ‘couleuren’ worden geschilderd en
daarna met ‘Florentijns lak’ glanzend worden afgewerkt. Ook de burgemeesterskamer in de pastorie
van Oude Pekela werd in 1788 nog in twee tinten
Berlijns blauw geverfd.149
Andere kleuren dan Berlijns blauw worden in de
Groninger bestekboeken uit het derde kwart van de
achttiende eeuw beduidend minder vaak genoemd.
De gele kleur die in 1765 op al het houtwerk van
de slaapkamer en het kabinet van de prinses in het
stadhouderlijk hof moest worden aangebracht, is
uitzonderlijk.150 Ook rood komt in de bestekboeken
van de tweede helft van de achttiende eeuw nog maar
weinig voor, in tegenstelling tot de eerste helft van
de eeuw, toen enkele sarrieshutten van binnen geheel rood werden geverfd. In 1767 werd nog wel het
1750-1800
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beschot in de kamer van de stalknecht van het stadhouderlijk hof ‘Engels rood’ ‘wel gedekt en glanzig’
geschilderd.151 Alleen enkele balkenzolderingen een
rode kleur. Zo werd de balkenzoldering in de woning
van de stapelrechtsdienaar van Schouwerzijl in 1782
Engels rood geschilderd.152 Een jaar later kreeg ook
de zoldering van de deftige voorkamer van het ambtmanshuis in Termunten een Engels rode kleur.153
Een nieuw kleurenbeeld vanaf 1780
Vanaf de jaren tachtig van de achttiende eeuw lijken in Stad en Lande massaal nieuwe kleuren te zijn
toegepast. Daar waar in eerdere bestekboeken nog
vaak sprake is van schilderwerk in de kleuren die al
aanwezig waren, verandert dat na 1780. Opvallend
is de prominente rol die (lichte) bruintinten in de
meeste van deze verfbestekken spelen. Andere bronnen bevestigen de populariteit van deze kleuren.
Zo is bekend dat de nieuwe betimmering in de vergaderzaal van het Ommelander huis in 1784 door
schilder Sicke Lofvers in twee tinten karamelkleur
werd geschilderd.154 Een betimmering uit ca. 1791
in een huis in de nabijheid van een van de Groninger
markten is geschilderd in een verwant – en inmiddels
gereconstrueerd – kleurenpalet, in een kleur die het
midden houdt tussen bruin en roze.155
Bruintinten werden in ‘gewone’ huizen op zowel de vloeren als de beschotwanden aangebracht.
De wandbeschotten, binnendeuren en kozijnen in
het huis van de stapelrechtsdienaar in Schouwerzijl
werden in 1782 in een ‘kleij coleur’ geschilderd, die
was samengesteld uit een mengsel van loodwit en
omber.156 In de school en het achterhuis en privaat
van de meesterswoning in Oude Pekela moest al het
houtwerk in 1785 in een ’koedrekkleur’ worden geschilderd. 157 Al het overige houtwerk in die woning
kreeg een chique mahoniekleur. Het houtwerk in het
1750- 1 8 0 0

verlaatshuis in Wildervank moest in 1794 in een ‘olijven of koedrekken couleur’ geschilderd worden.158 In
grotere huizen werd de klei- en koeiendrekkleur alleen in utilitaire ruimten of voor vloeren gebruikt. De
vloer van de hofkamer van het ambtmanshuis in Termunten moest in 1783 in ‘koedrek’-kleur geschilderd
worden, net als de trap naar de eerste verdieping.159
In 1791 moest de trap van het ambtmanshuis ook
deze kleur krijgen.160
Bruintinten konden ook de vorm van houtimitaties aannemen, een veelvuldig aangewende techniek
in het Groninger interieur van de achttiende eeuw
(afb. 201). Schilder Sicke Lofvers, die in de tweede
helft van de achttiende eeuw veel werk voor stad en
provincie uitvoerde, adverteerde in 1770 expliciet met
zijn vaardigheden op het gebied van ‘notebomen, olijven en anders’.161 Vooral staand houtwerk werd van
imitatiebeschilderingen voorzien, maar ook vloeren
konden imitatiebehandelingen ondergaan. In 1759
moest de aannemer van schilderwerk de daagskamer
in het schathuis van de drostenborg in Zuidbroek
‘arabisen’, dat wil zeggen op een effen ondergrond
van een los krulpatroon voorzien.162 In 1759 werd
al het binnenhoutwerk in de woning van de ‘stadsgeweldige’, de beddeschotten en de schoorsteenboezem geschilderd.163 In het bestek werd bepaald dat de
aannemer al deze zaken moest ‘harabusen’ of ‘notebomen’. De nieuwe schoorsteenmantel in de edellieden-eetzaal in het stadhouderlijk hof moest in 1765
‘genoteboomd’ worden.164 Dezelfde behandeling ondergingen de deuren en kozijnen in de kasteleinsgang
van hetzelfde gebouw, net als de deuren en kozijnen
in de lantaarnkamer en de deur met het kozijn in de
audiëntiekamer van de prinses. Ook de beide portalen tussen de grote zaal en de muziekzaal werden
van een notenhoutimitatie voorzien. In 1783 werd
heel wat houtwerk van het ambtmanshuis in Termunten in ‘eikenhout’ geschilderd.165 Dat gold voor
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201. Imitatie-houtnerf beschildering op deel van een bedstede-

werd gesteld. In 1790 moest al het houtwerk van de
muziekzaal van het stadhouderlijk hof – ‘lambriseering’, ‘beyde ligten’, ‘blinden aan de binnenzijt’, ‘9
deuren en cosijns en belegsels en latey houten’ – in
een ‘eyken koleur’ geschilderd worden.167
In deftige huizen werden de bruintinten en de
tinten van houtimitaties op het staande houtwerk
vaak gecombineerd met zeegroen of ‘parelkleur’ tegen de balkenzoldering. Een lichte kleur voor de
zoldering was in deze tijd niet ongebruikelijk. Een
voorbeeld daarvan was de nieuwe plankenzoldering
in de edellieden-eetzaal van het stadhouderlijk hof ,
die in 1765 wit werd geschilderd.168 Ook de zolderingen van de stadhouderlijke slaapkamer, van het
bijbehorende kabinet en van de muziekzaal moesten
in 1765 worden gewit. In 1785 werd het in een mahoniekleur geschilderde houtwerk in de meesterswoning in Oude Pekela gecombineerd met zolderingen
in zeegroen.169 In 1788 werden de zolderingen in de
vernieuwde pastorie in Oude Pekela allemaal in een
lichtblauwe of ‘paarl couleur’ geverfd.170 Hetzelfde
geldt voor de pastorie van Kiel-Windeweer in 1791,
waar de balkenzolderingen een lichtgroene of een parelkleurige verﬂaag kregen.171

wand uit een boerderij in Baflo, vermoedelijk derde kwart
achttiende eeuw, foto Johan de Haan.

7.4.3 Vensters
al het zichbare hout in de hofkamer, het voorhuis
en de buitenkant van alle vensterblinden in de overige vertrekken. De vermelding van ‘mahoniehoud
couleur’ die in 1785 op al het zichtbare houtwerk
in de meesterswoning in Oude Pekela moest worden
aangebracht, had waarschijnlijk alleen betrekking op
de warme oranjerode basistoon van mahonie, dat in
deze jaren sterk in de mode kwam.166 Daarop wijst
ook het gebruik van een ‘staal’ dat door het stadsbestuur aan de aannemers van deze klus ter beschikking

Het ‘Engelse’ schuifraam werd in de tweede helft
van de achttiende eeuw steeds vaker toegepast. Het
contrast tussen de nieuwe schuifvensters en de ouderwetse, relatief gesloten venstertypen was groot en de
vervanging van oudere vensters moet menig interieur dan ook letterlijk in een heel ander licht hebben
gezet. De grote glasruiten lieten meer licht door dan
de kleine, in lood gevatte glasruitjes van eerder. Dat
de toepassing van grote glazen door het transparante
karakter wel eens tot ruzies aanleiding kon geven,
1750-1800
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laat het geschil zien dat in 1776 speelde tussen Philip
Riedel, eigenaar en bewoner van het Concerthuis in
de Poelestraat en zijn buurman Knot.172 Knot maakte
bezwaar tegen de ‘Engelsche schuif of draairaams’ die
Riedel in de westelijke muur had laten plaatsen. Deze
vensters keken namelijk uit op de steeg naast de woning van Knot, die zich daardoor bespied voelde; ‘de
vrijheid van sijn huis wierde benoomen’, aldus Knot.
De nieuwe glasramen tastten volgens hem meer dan
de oude ramen met glas-in-lood zijn privacy aan en
vergrootten bovendien het gevaar van inbraak. Het
college van De Heren van de Kluft oordeelde pragmatisch: Riedel moest zijn nieuwe ramen van tralies
laten voorzien.
Aanvankelijk waren schuifvensters alleen in de
belangrijkste representatieve en woonvertrekken te
vinden. De zeventiende-eeuwse zandstenen kruis- en
kloosterkozijnen van de voorgevel van het nieuwe
Hof van Justitie werden in 1754 bijvoorbeeld gewoon gehandhaafd, terwijl de nieuwe zittingzaal wél
moderne schuiframen kreeg.173 Ook de bestekken
van de verbouwingen van het stadhouderlijk hof in
de tweede helft van de achttiende eeuw laten zien
dat schuifvensters gefaseerd werden ingevoerd; pas
in 1765 kregen enkele ruimten op de begane grond
schuiframen als vervolg op de verbouwingen van
1729 en 1730 en niet eerder dan in 1788 werden de
kamers op de eerste verdieping van dit nieuwe venstertype voorzien.174
De aanwezigheid van schuiframen, al was dat
maar in één kamer, was in de jaren zestig van de achttiende eeuw op het platteland nog bijzonder genoeg
om in een verkoopadvertentie te worden vermeld,
zoals een zekere heer Conrady in 1767 deed met zijn
huis in Stedum.175 Glas-in-lood werd in de landelijke bouwkunst in deze tijd nog gewoon toegepast.
Zo kreeg het nieuwe voorhuis van een boerderij in
Beerta nog in 1771 glas-in-lood-ruitjes, waarop een
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rijmpje werd geschilderd:
‘Ons eerste wooning was zeer oud.
Nu hebben wij een nieuw gebouwd;
Wij hopen dat de heer wil geven
Dat wij daar in Zijn gunst leven.’176
Ook de andere ruitjes van dit huis, geschonken door
de kinderen en vrienden van de bouwheer en -vrouw
werden met toepasselijk teksten beschilderd. Zelfs de
dankbare glasschilder zélf leverde een bijdrage:
‘Ik heb met mijne hand
Beschreven dese ruiten
Ik heb dit huis voorzien
Van binnen en van buiten
Met glas tot nut van haar
Die in hetzelve woonen
Ik wensch ook dat de Heer
Haar wil met zeegen kroonen.’177
Voor dankbaarheid van de glasschilders was in deze
jaren echter steeds minder plaats; de toepassing van
schuifvensters met grote in houten roeden gevatte glazen nam ook op het platteland vanaf de jaren zestig
van de achttiende eeuw sterk toe. In een bekendmaking in de Opregte Groninger Courant van 26 januari
1762 werd al van een huis vermeld dat de meeste vertrekken voorzien waren van ‘schuyfraamen’ en daarvan zijn uit latere jaren nog wel meer voorbeelden te
noemen.178 Bij de grote verbouwing in de jaren 1768
en 1769 kreeg de pastorie van Stedum ook nieuwe
schuifvensters. Dat weten we omdat een timmerman
in 1770 voor de vervaardiging van de blinden voor
deze ramen betaald werd.179 Een huis in Eenrum
was in 1775 al helemaal van schuiframen voorzien
en heette dan ook ‘deftig en nieuws betimmerd’.180
De twaalf Engelse schuiframen die als afbraakmateriaal van de borg Woelwijk in 1768 te koop worden
aangeboden zullen elders wel weer een goede plaats
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hebben gevonden.181 Dat gold ongetwijfeld ook voor
de oude schuifkozijnen uit de Englumborg bij Oldehove, die in 1775 na afbraak van de borg te koop
werden aangeboden.182
De vensterruiten van de schuiframen werden in
de tweede helft van de achttiende eeuw steeds groter. De nieuwe vensters van de begane grond van de
Menkemaborg moesten volgens een bestek uit het
einde van de achttiende eeuw bijvoorbeeld vier ruiten breed en negen ruiten hoog worden.183 Op een
tekening van een optocht door de Oude Boteringestraat in 1836 is te zien dat het in 1791 gebouwde en
toen zeer modieuze huis Van der Steege ramen met
een vergelijkbare ruitindeling bezat.184 De toepassing
van zogenoemde Empire-ramen met zes of acht grote
ruiten zal vóór 1800 in Stad en Lande nog niet gebruikelijk zijn geweest.

oude ‘Engelsche kozijns met zijn glas raams, en met
eiken paneel blinden; lambriseering en gewengpanden daarby behorende’.187
De voorkamers van de Menkemaborg hebben hun
laat-achttiende-eeuwse vensterbanken behouden.
Volgens het bestek uit het einde van de achttiende
eeuw moest de aannemer ‘an de binnenzijden voor
ider couzijn’ deze vensterbanken maken, omschreven
als ‘zittings in de muiren‘.188 Dat vensterbanken ook
echt als zitbank werden gebruikt, laten enkele inventarissen zien. In de borg Nittersum bij Stedum lagen
in de ‘blauwe kamer in het noorden’ bijvoorbeeld
drie blauwe venstermatrasjes.189 In de koepelkamer
van dezelfde borg lagen drie gele venstermatrasjes en
ook in de daagse kamer waren er drie te vinden.

Vensterbanken

Zelden zal het licht ongehinderd door de vensters
naar binnen zijn gevallen. In de Veenkoloniën stonden dikwijls geschoren linden voor de huizen om al
te direct invallend zonlicht te weren.190 Voor de vensters konden daarnaast beschilderde, doorschijnende
‘chassinetten’ of vensterschermen worden geplaatst,
zoals bijvoorbeeld schilder Lambert Anticus vervaardigde.191 Chassinetten konden van linnen zijn, maar
ook van papier, zoals de vermeldingen uit 1778 aantonen van ‘twee papieren vensterblinden’ in de tweede
voorkamer aan de rechterzijde van de borg Jachtwijk
in Foxham.192 In de Groninger Courant van 1 januari
1790 maakten de heren R. en L. Muselaar bekend
dat zij naast portretsilhouetten ‘fraaije chassinetten’
,hoogstwaarschijnlijk eveneens van papier, sneden.193
Even decoratief waren voorzet raampjes met gaas,
zoals de twee in 1778 genoemde ‘venster raems met
gebloemd gaas’ in de borg Jachtwijk.194 Deze vensterschermen dienden vermoedelijk ook als horren.
Het is onwaarschijnlijk dat de chassinetten het

De toepassing van schuifvensters betekende ook vaak
de introductie van de lage vensterbank. Dat was in
1730 al het geval geweest bij de schuifvensters in de
slaapkamer van de stadhouder en dat gold bijvoorbeeld ook voor de nieuwe schuiframen die in 1764 in
de achterkamer van het ambtmanshuis in Termunten
werden geplaatst. De nieuwe vensterbanken moesten
daar worden voorzien van een grenenhouten lat met
een halfronde ‘astragaal’-lijst.185 In 1790 werden de
ramen van enkele kamers op de eerste verdieping van
het stadhouderlijk hof vernieuwd.186 Bij deze vernieuwing werden ook meteen nieuwe lambriseringen
geplaatst. In de niet nader te lokaliseren kamer ‘nummer 6’ moesten in de lambrisering onder de nieuwe
ramen twee nieuwe vensterzitjes (‘insit’) worden gemaakt. Hoezeer wandbetimmering en vensters als
een geheel werden opgevat, wordt geïllustreerd door
de bekendmaking in 1782 van de verkoop van drie

Verduistering en gordijnen
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202. E.G. Wassenbergh, de familie Alting, huidige verblijfplaats onbekend, foto Iconografisch Bureau/RKD, Den Haag.
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gehele venster bedekten, en dat zal evenmin het geval zijn geweest met de enkele malen in inventarissen
genoemde ‘span gordijnen’, die uitsluitend voor de
onderste vensters zullen zijn ‘gespannen’om de bewoners tegen ongewenste inkijk te beschermen. Deze
spangordijnen werden meestal in transparant, niet al
te kostbaar materiaal uitgevoerd. Koopman Schelte
Scheltens, die in de stad Groningen een ‘beddewinkel’ dreef, maakte in 1772 in de Groninger Courant
bekend dat hij ongebleekt Vlaams linnen verkocht
dat speciaal voor spangordijnen geschikt was.195 In de
voorkamer van het huis in de de stad Groningen dat
werd bewoond door Jan Osewolt Joost van Lintelo en
Petronella Plantina Geertsema hingen in 1781 twee
groene gazen gordijntjes.196 Kleurrijk moet het effect
zijn geweest van de groene en rode linnen spangordijnen die in 1775 in de borg Nittersum in Stedum in
de ‘zitse kamer’ en de ‘coupel kamer’ voor de ramen
hingen.197
In de voornaamste Groninger huizen waren
‘staatsie gordijnen’ te vinden, waarmee dubbele gordijnen voor een porte-brisée of chique raamgordijnen met kap werden bedoeld. Ze werden ook wel te
koop aangeboden, inclusief ‘kwasten’ en bijpassende
kussens voor op de vensterbank.198 Beschrijvingen
van staatsiegordijnen zijn te vinden in de inventaris
uit 1799 van het buitengewoon luxueus gestoffeerde
huis op de hoek van de Herestraat en de Hoogstraat.
Dit huis werd bewoond door de weduwe van Daniël
Onno de Hertoghe van Feringa, Anna Habina Tjarda van Starckenborgh, die in 1799 overleed.199 In de
grote voorkamer hing in de eerste plaats voor elk van
de drie ramen een paar rode ‘staatsie gordijnen’ van
saai, daaronder hingen witte Vlaamse linnen gordijnen en daarbij nog gordijnen van neteldoek. Op
dezelfde wijze werden de ramen van de kleine voorkamer aangekleed, waar de overgordijnen van groen
‘marrei’ (waarschijnlijk moiré) waren, net als in de

bovenvoorkamer. In de minder belangrijke kamers
van het huis hingen veel eenvoudiger gordijnen. De
gordijnen van blauwe changeant in de keuken waren
mogelijk hergebruikt.
Voor effectieve verduistering was men vooral
op de houten (binnen-)blinden aangewezen. Deze
blinden bestonden uit invouwbare smalle delen en
maakten deel uit van de raamomtimmering. In de
bestekboeken van de stad Groningen en de provincie worden ze dan ook altijd in één adem met nieuw
te maken schuiframen genoemd. De paneelindeling
van de blinden sloot aan op de roedenverdeling van
de ramen, zoals te zien is in verschillende interieurscènes van Elizabeth Geertruida Wassenbergh (afb.
202, 232).
7.4.4 Deuren
De rechthoekige of vierkante paneelvorm met inzwenkende hoeken werd in het derde kwart van
de achttiende eeuw veel toegepast. De deuren van
de kastenwand in de voormalige keuken van huize
Modderman aan de Noorderhaven in Groningen
laten zien dat deze paneelvorm nog in de late jaren
zestig van de achttiende eeuw in de deftigste huizen
van de stad gangbaar was (afb. 248). Vergelijkbare
panelen werden in de jaren tachtig en mogelijk later
ook nog toegepast op bedstedewanden en deuren in
de Veenkoloniën en in het Oldambt (afb. 212).
Kistenmakers én timmerlieden, die vanaf 1755
óók paneelwerk mochten maken, introduceerden
ook andere paneelvormen. Uit de tweede helft van
de achttiende eeuw dateren enkele opvallende deuren met paneelomlijstingen die een opmerkelijke gezwollen contour bezitten (afb. 203). In een huis in de
Pelsterstraat in Groningen zijn er mooie voorbeelden
van te vinden. Deze dateren waarschijnlijk uit de tijd
dat de voorgevel in rococo-stijl werd verbouwd, circa
1750-1800
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203. Deur in een huis aan de Provincialeweg in Sebaldeburen.
ca. 1760-1770, foto collectie Stichting Provinciale

204. Deur in de rechtervoorkamer van het huis Noorderhaven
34 in Groningen, ca. 1778, foto Johan de Haan.

Groninger Oudheidkundige Commissie.

1760. Enkele deuren in de Allersmaborg in Ezinge
zijn met de deuren uit het huis in de Pelsterstraat vergelijkbaar. Paneeldeuren met eenvoudige rechthoekige en vierkante vormen werden pas onder invloed
van de klassieken vanaf de jaren tachtig van de achttiende eeuw vaker toegepast. De deuren in het huis
dat Jan Modderman in 1778 liet verbouwen, kenden
bijvoorbeeld al rechthoekige panelen (afb. 204). Ook
de rond 1791 in de borg Dijksterhuis bij Pieterburen
1750- 1 8 0 0

geplaatste deuren bezaten eenvoudige, rechthoekige
panelen (afb. 205).
Snijwerk kwam op binnendeuren in Groningen
waarschijnlijk niet heel veel voor; er zijn maar enkele voorbeelden van bekend, zoals uit het huis Oosterstraat 29 in Groningen. Een zeldzaam voorbeeld
van een geheel door snijwerk omlijste deurpartij is te
vinden in een huis op de hoek van de Sint-Walburgstraat en het Martinikerkhof (afb. 207). Dit snijwerk
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205. Deur uit de borg Dijksterhuis bij Pieterburen, vermoedelijk
ca. 1790, particuliere collectie, foto Johan de Haan.

206. Bovendeurstuk in de voorkamer van een huis aan de
Nieuweweg in Groningen, ca. 1760-1770, foto Groninger
Archieven.

in rococo-stijl zal gemaakt zijn in opdracht van dr.
Matthias van Geuns en zijn vrouw Sara van Delden,
die het huis in de jaren 1768-1769 lieten verbouwen.200 Gebruikelijker was de toepassing van snijwerk
om boven de deuren geplaatste schilderstukken. Het
bovendeurstuk uit circa 1760 in het huis Nieuweweg 12 had bijvoorbeeld een omlijsting in wilde rococo-vormen die aansloot bij de omlijsting van het
schoorsteenstuk van de schoorsteenbetimmering
die tegen de overliggende wand was geplaatst (afb.

206). Elizabeth Geertruida Wassenbergh beeldde
op enkele interieurstukken vergelijkbare, weelderige
bovendeuromlijstingen af, die een opvallend contrast
vormen met de ongedecoreerde deuren daaronder
(afb. 229, 232). Verwant aan de door Wassenbergh
geschilderde bovendeurstukken zijn de imposante
deurbekroningen van de deuren van de zittingzaal
en de voormalige antichambre in het gebouw van
de Hoge Justitiekamer in de Oude Boteringestraat.
Deze werden in 1754 in een fors aangezette rococo1750-1800
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207. Detail van de omlijsting van de deur naar de grote tuinzaal in ‘Pictura’ in de Sint Walburgstraat in Groningen,
vermoedelijk 1769, foto Johan de Haan.

stijl vormgegeven. Niet minder effectrijk moet het
bovendeurstuk zijn geweest dat zich tegenwoordig in
de collectie van het Groninger Museum bevindt en
afkomstig is uit het huis Oude Kijk in’t Jatstraat 8
(afb. 186 ).201 Het in een rijke rococostijl uitgevoerde
stuk bevond zich ooit in de hal boven de voordeur
en werd uitgebroken toen de begane grond van het
brede huis een nieuwe pui kreeg. In het snijwerk van
het stuk zijn drie beelden van de Faam, Venus en
Mercurius opgenomen, die zeker een speciale bete1750- 1 8 0 0

kenis voor de bewoners van het huis hebben gehad.
Welke dat was, is echter niet meer na te gaan.
Met de verstrakking die optrad ten tijde van het
neoclassicisme verdwenen de weelderige omlijstingen
van de bovendeurstukken. In een met stucwerk gedecoreerde ruimte werd boven de deuren bij voorkeur een klassiek ornament aangebracht, zoals een
medaillon, een plaquette met enig ornamentwerk of
een vaas. In het huis Martinikerkhof 10 in Groningen zijn daar nog voorbeelden van te vinden (afb.
198). De deuren die deel uitmaken van twee betimmeringen met behangselschilderingen van Gerardus
Franciscus Wieringa, werden door dezelfde schilder
voorzien van geschilderde bovendeurstukken ‘en
camaieu’; een donker fond met daarop een in witen grijstinten geschilderde voorstelling (zie ook afb.
243). In de rechtervoorkamer van de Menkemaborg
werden aan het einde van de achttiende eeuw boven
de deuren witjes geplaatst. Ook in de eetkamer van
de Fraeylemaborg werd een witje, van de hand van
Egbert van Drielst, boven de deur geplaatst (afb.
208). Het kreeg een tegenhanger in het schoorsteenstuk, aangebracht in de schoorsteenboezem tegenover de deur. Op vergelijkbare wijze handelde men
in de voorkamer van Marktstraat 19 in Groningen,
waar op Italiaanse voorbeelden geïnspireerde grisailles aan het einde van de achttiende eeuw boven de
schoorsteenspiegel en boven de deur werden gezet
(afb. 153).
De porte-brisée was in de tweede helft van de
achttiende eeuw een zeer gebruikelijk element in het
deftige Groninger interieur. Niet voor niets werden
de ‘dubbele porte price deuren’ van het buiten Woellust na de afbraak van het huis in 1783 te koop aangeboden; er was vast wel iemand die deze deur nog ergens kon gebruiken.202 De porte-brisée werd dikwijls
monumentaal vormgegeven. De dubbele deuren die
rond 1760 in de veenborg Jachtwijk bij Foxham (afb.
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208. E. van Drielst, bovendeurstuk in de eetkamer van de
Fraeylemaborg in Slochteren, ca. 1781-1782 (verbouwing
borg), foto Johan de Haan.

209. Porte-brisée uit de borg Jachtwijk bij Foxham, ca. 17601770, tekening door C.W. Lith jr., ca. 1900,
foto collectie Stichting Provinciale Groninger
Oudheidkundige Commissie.
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209) en de Schone Gevel aan de Grote Markt in de
stad Groningen (afb. 182) werden geplaatst, waren
beide indrukwekkende exemplaren met opgebogen
bovendorpel en rococo-snijwerk. De porte-brisée in
het Huis met de Schone Gevel aan de Grote Markt
in Groningen bestond uit twee deurvleugels met beweeglijk snijwerk. Deze deuren hadden als bijzonderheid dat ze ook in het midden scharnierden waardoor
ze in opengeslagen toestand minder ruimte innamen.
Boven de gebogen kroonlijst van de deur was op het
behang een zittend vogeltje geschilderd, dat ervoor
zorgde dat de deur als het ware opgenomen werd in
de muurdecoratie. De porte-brisée in Jachtwijk was
versierd met snijwerk boven de zijstijlen van de deur.
De gebogen kroonlijst kende een spiegelboogvorm,
vergelijkbaar met de vorm van de in Groningen in
deze periode gangbare schouwbalken. De kroonlijst
was niet met snijwerk versierd, maar bij een deur in
vergelijkbare vormen in de havezathe Mensinge in
Roden is dat wel het geval; de mogelijk door Groningers gemaakte versiering in rococostijl is verwant
met snijwerk dat we uit deze periode van Groninger
kasten en kabinetten kennen. Veel ingetogener zijn
de in neoclassicistische stijl vormgegeven porte-brisées in de huizen van Van der Steege uit 1791 en van
Modderman uit 1778. Vooral de sobere vormgeving
van de deur in het huis Modderman vormt een opvallend contrast met de rococodeuren uit Foxham en
het Huis met de Schone gevel. De deur is duidelijk
gedacht als onderdeel van de ingetogen vormgegeven
kamerbetimmering. Dat geldt ook voor de dubbele
deur die de rechtervoor- en achterkamer in het huis
van Van der Steege met elkaar verbindt.
Deurpartijen konden door de toepassing van
deurgordijnen, ook wel portières genoemd, worden
afgestemd op de kamerstoffering. Hoewel vermeldingen van deurgordijnen in Groninger boedelinventarissen zeldzaam zijn, bewijst de inventaris die in april
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1799 werd opgemaakt van de goederen van Anna
Habina Tjarda van Starckenborgh dat ze wel degelijk
voorkwamen.203 Zo hadden de deuren van de grote
voorkamer en de eetkamer elk een paar ‘staatsie gordijnen’ , terwijl de deuren in de kleine voorkamer
en de slaapkamer op de begane grond van een enkel
gordijn waren voorzien.
7.4.5 Wanden en wandbekleding
Bedstede- en kastenwanden
Beschotwanden waren in de tweede helft van de achttiende eeuw in representatieve vertrekken van deftige
huizen waarschijnlijk niet veel meer te vinden. Men
gaf omwille van de harmonie de voorkeur aan uniform behandelde wanden, waarin kasten zoveel mogelijk onzichtbaar werden weggewerkt door ‘verholen’ deuren. De laat-achttiende-eeuwse buffetkast die
in een groot huis in de Oude Ebbingestraat te vinden
was, was een goed voorbeeld van zo’n ingebouwd element (afb. 210).
In de meeste huizen in Stad en Lande bleef de beschotwand als plaats voor de bedstede een belangrijke
plaats innemen in het interieur. In het deftige huis
in de Herestraat dat Folkerus Rijpma en Catharina
Wiersema bewoonden, was in 1752 bijvoorbeeld alleen in de zaal een los ledikant te vinden. In de andere kamers had men de beschikking over bedsteden.204
Van een huis aan de oostzijde van het Schuitendiep,
in 1779 door chirurgijn Bernardus Buissink gekocht,
is bekend dat een vertrek op de begane grond toen
een beschotwand met bedstede bezat.205 Ook een
huis in de Grote Kromme Elleboog had in 1790 een
beschot met een bedstede in de voorkamer.206 Waarschijnlijk was dit verschijnsel op het platteland nog
sterker. Zelfs een aanzienlijk man als procureur Van
Menninga had in zijn woonhuis in Winsum in het
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210. Buffetkast in een huis in de Oude Ebbingestraat in
Groningen, ca. 1780-1790, foto Groninger Archieven.

geheel geen losse ledikanten, maar sliep in één van
de deftig opgetuigde bedsteden in de ‘eerste’ kamer,
zaal, binnenkamer of opkamer van zijn huis, voorzien van gordijnen in gele, rode en groene tinten, met
witte en gele bandjes afgezet.207 Het was niet altijd
prettig slapen in een bedstede. Beschotwanden waren namelijk vaak broeinesten van ongedierte. In de
[Opregte] Groninger Courant werd in de tweede helft
van de achttiende eeuw dan ook onophoudelijk geadverteerd met middelen die de ongewenste ‘wanden weegluizen’ konden verdrijven. Zo verdiende
timmermansknecht Ernst Vos wat bij met luisverdelging; hij was hierin volgens een advertentie uit 1759
zo bedreven dat het ongedierte beslist ‘nooyt weder’
zou komen.208
In de beschotwand vonden naast de bedstede
dikwijls ook berg- en provisiekasten een plaats, soms
211. Kastenwand in de pastorie van
Grijpskerk, ca. 1750-1770, foto
collectie Stichting Provinciale
Groninger Oudheidkundige
Commissie.
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212. Bedstedewand in de opkamer van een boerderij in Beerta, nu in het Openluchtmuseum in Arnhem, ca. 1770-1780, foto
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.

van beglaasde deuren voorzien (afb. 211, 213, 214,
215, 216). Zelfs pronkbuffetten konden in de beschotwand worden ingebouwd (afb. 219). In 1757
moesten bijvoorbeeld een ‘vaste bottelarie’ in de kamer van de ‘Bolderie’, een herberg in stadseigendom,
en ook een in de keuken van de stadswaag worden
gemaakt, die naar de omschrijving te oordelen beide
sterke overeenkomsten met de buffetkasten in def1750- 1 8 0 0

tiger huizen vertoonden.209 De vaste kast in de Bolderie moest 7 3/4 Groninger voet hoog, 5 1/2 voet
breed en 18 duim diep zijn. De buffetkast in de waag
werd nog iets hoger en iets smaller en net zo diep
als de kast in de Bolderie. Beide kasten werden aan
de voorzijde door twee deuren met ‘Engelse’ glazen
afgesloten en beneden door twee dichte paneeldeurtjes. Een beschotwand in een boerderij uit Noord-
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213. Bedstede- en kastenwand in de keuken van een boerderij in Groot Maarslag, ca. 1770, foto collectie Stichting Provinciale
Groninger Oudheidkundige Commissie.

broek werd in deze periode van een vergelijkbaar ingebouwd buffet voorzien, dat door twee hoge deuren
wordt afgesloten.
Een grootsere opzet kende het wandbeschot dat
plaats bood aan een alkoof of bednis met ruimte voor
een ledikant, een indeling die men ook in de eerste
helft van de achttiende eeuw al kende (zie vorige
hoofdstuk). Een bijzonder fraaie alkoofwand werd in

1766 in opdracht van het stadsbestuur van Groningen geplaatst in de woning van de ambtman in Termunten.210 In het bestek dat ten behoeve van de werkzaamheden werd opgesteld, wordt gesproken van een
houten wand met een alkoof en twee kledingkasten,
versierd met snijwerk waarvan de vervaardiging voor
het forse bedrag van 50 caroli gulden aan een beeldsnijder moest worden uitbesteed door de aannemer.
1750-1800
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Hierbij werd verwezen naar een tekening, die helaas
niet meer bestaat. In de zogenoemde stadskamer van
het voormalige klooster in Ter Apel bleef een alkoofwand uit dezelfde periode bewaard, die in afmetingen en afwerking vergelijkbaar is met de (verdwenen)
wand uit Termunten (afb. 217, 218).211 Het spectaculaire snijwerk op de boog boven de alkoof en op en
boven de deuren aan weerszijden vormt een van de
‘wildste’ hoogtepunten van het Groninger rococo.
In de bestekboeken van de stad Groningen zijn
ook diverse bestekken van eenvoudige beschotwanden, zonder buffetten en alkoven, bewaard gebleven,
waardoor het goed mogelijk is een beeld te krijgen
van de indeling en het uiterlijk van deze wanden. Uit
deze bestekken blijkt dat de kasten altijd door middel van deuren afsluitbaar waren, terwijl de bedsteden waarschijnlijk veelal open bleven: deurtjes om de
214. Kastenwand in een
huis in Noordhorn,
van elders afkomstig, ca. 1760-1770,
foto Johan de Haan.

215. Bedstede- en kastenwand in boerderij De Horn in Wedde, derde kwart achttiende eeuw,
foto Groninger Archieven.
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bedsteden mee af te sluiten worden in de bestekboeken uit deze periode in elk geval niet genoemd. Een
fraaie beschotwand werd in opdracht van de stad in
1755 gemaakt voor de nieuwe pastorie in Kiel-Windeweer.212 Dit beschot werd in de opkamer geplaatst
en bestond uit een porseleinkast met een bedstede
aan weerszijden, van elkaar gescheiden door ‘uitgelaseerde’ (gegronde) pilasters met gesneden kapitelen.
De openingen van de bedsteden en de porseleinkast
moesten van boven van een gedrukte ‘booge’ worden
voorzien en de porseleinkast kreeg aan de bovenzijde
twee met ‘best Frans glas’ bezette deuren en beneden
twee dichte deurtjes (zie ook afb. 215). In de daagskamer of keuken van de pastorie moest de aannemer
een vergelijkbaar beschot maken. In 1756 werd in het
keukentje van de pastorie een vergelijkbaar beschot
met daarin een bedstede en een tinkast geplaatst.213 De

grenenhouten beschotten die in 1757 gemaakt moesten worden voor de nieuwe schoolmeesterswoning in
Kiel-Windeweer en de nog bestaande beschotwanden
in de borg van Wedde waren met de beschotten in
Kiel-Windeweer vergelijkbaar; ook hier is in de bestekken sprake van een boogafsluiting boven de bedsteden.214 De beschotten in het nieuwe tolhuis bij de
Scheve Tille tussen Eexta en Zuidbroek, die bestonden
uit twee bedsteden met een spijskamer tussenbeide,
evenals het beschot met tinkast in de drostenborg in
Zuidbroek, volgden hetzelfde recept.215 Dat geldt ook
voor een beschot in het tolhuis van Foxham in 1760
en een houten wand in de woning van de schoolmeester in Kleinemeer in 1766.216
De beschotwanden werden steevast van een
‘rimme’ of bovenlijst voorzien, waarop aardewerk of
tin voor de pronk kon worden opgesteld. Dijkema

216. Bedstede- en kastenwand uit een boerderij in Bellingwolde, ca. 1770-1780, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2326, foto Groninger Archieven.

217. Detail van de alkoofwand in het klooster
van Ter Apel, ca. 1760-1770, foto Johan
de Haan.
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218. Alkoofwand in het klooster van Ter Apel, ca. 1760-1770, foto Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.

219. Bedstede- en kastenwand in een boerderij in
Noordbroek (Nederlands
Strijkijzermuseum), derde
kwart achttiende eeuw,
foto Johan de Haan.
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beschreef in 1847 een achttiende-eeuws beschot in
een Veenkoloniaal huis met ‘een breede lijst’, waarop
‘achter een koord’ een ‘blinkende rij tinnen schotels’
was opgesteld.217 In stadse boedelinventarissen is de
beschotwand altijd te herkennen aan de vermeldingen van bedstedegordijnen en aardewerk of porselein
dat op de ‘rimme’ staat. In de keuken van olderman
Oosting en zijn echtgenote Alberdina van Boekeren
stond in 1760 ‘porcelein’ op de rim.218 Ook op het
wandbeschot in het voorkamertje van het huis van
Lucas Haakma aan het Damsterdiep was in 1770
‘porcelein en kleingoed’ geplaatst, dat op het niet onaardige bedrag van 32 caroli gulden was getaxeerd.219
Vooral borden deden het in de stad goed als beschotdecoratie. In de ‘middel kamer’ van het huis van H.
Schmaal was in 1775 een beschot te vinden waarop
zeven grote schotels en zes ‘tellers’ (borden) van porselein of aardewerk waren opgesteld.220 Decoratief
waren ongetwijfeld ook de acht schotels van Delfts
aardewerk op de lijst van de bedstedewand in de
voorkamer van een huis op de hoek van de Grote
en de Kleine Pelsterstraat dat in 1780 door een leerlooier werd bewoond.221
Een mooie beschotwand was een van de voornaamste sieraden van het huis. In verkoopadvertenties uit de tweede helft van de achttiende eeuw worden ze dan ook vaak genoemd. In een bekendmaking
waarin een huis in Oude Pekela in 1774 te koop
wordt aangeboden, worden de ‘bedsteden en tinkast’
in de ‘groote kamer’ en de vaste ‘groote kandykaste’
in de zijkamer aangeprezen.222 In een advertentie uit
1775 worden van een huis in Eenrum in de ruime
binnenkamer ook de vaste ‘bedden en de tinnekast’
genoemd.223 Soms werden complete beschotwanden
te koop aangeboden, zoals in de Opregte Groninger
Courant van 4 oktober 1771.224 Ook de beschotten
uit drie afgebroken stadsbehuizingen en het oude
Aduarder gasthuis werden in 1775 afzonderlijk ver-

kocht en zullen elders weer een plaats hebben gevonden.225
In de stad Groningen bleven maar enkele beschotwanden uit de tweede helft van de achttiende
eeuw bewaard. In een huis aan de Hoge der A bevindt zich nog steeds de grenenhouten wand met
rococo-snijwerk in de kamer op de eerste verdieping, verstopt achter een later ingebrachte zeventiende-eeuwse wand. In de voorkamer van een huis
aan de Oude Boteringestraat is een kastenwand met
Ionische pilasters te vinden, vermoedelijk daterend
uit de jaren rond 1800, en in het Aduarder gasthuis
zijn de oorspronkelijke bedstede- en kastenwanden
uit de tijd van de bouw van het huidige gasthuis in
1775 bewaard gebleven. Deze beschotwanden lijken
veel op de nog bekende exemplaren uit de provincie;
ze zijn terughoudend gedecoreerd en ontlenen hun
decoratieve waarde vooral aan de proﬁleringen van
lijsten en panelen. Panelen met inzwenkende hoeken
of anderszins gecontourneerde vormen bleven lang
populair (afb. 211, 212).
Er zijn in deze periode ook op het platteland mooie
beschotwanden tot stand gekomen, soms voorzien
van grillig gevormde panelen en versierd met decoratief snijwerk waarin modieuze rococo-ornamenten
verwerkt konden worden. Twee voorbeelden van in
Friesland zo veel voorkomende bedstede- en kastenwanden met rococo-versieringen vinden we – wellicht
niet geheel toevallig – in het westen van de provincie.
Een is afkomstig uit een boerderij bij Den Ham (afb.
220, 221) en de ander bevindt zich een boerderij in
Lutjegast (afb. 222). De eerstgenoemde wand staat
nu opgesteld in linkervoorkamer van de Ennemaborg in Midwolda. Beide wanden zijn niet alleen van
snijwerk voorzien maar bezitten ook een uitgebouwd
middenstuk, een element dat in het noorden en het
westen van Stad en Lande niet voor lijkt te komen en
eveneens wijst op Friese invloeden.226 Aan de voor1750-1800
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220. Bedstede- en kastenwand in een boerderij in Den Ham, ca. 1760-1775, tegenwoordig in de Ennemaborg, Midwolda, foto collectie Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.

221. Loden sierstrip in de kast van de bedstede- en kastenwand in de Ennemaborg in Midwolda, afkomstig uit een boerderij in Den
Ham, (afb. 220) ca. 1760-1775, foto Johan de Haan.
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zijden van de planken van de uitgebouwde buffetnis
in de wand in de Ennemaborg zijn loden sierstrips
met rococo-ornamenten aangebracht, verwant aan
de voorbeelden die te vinden zijn in de diggelkastjes
van een beschotwand in het Kapiteinshuis in Nieuwe
Pekela en in een door de Groninger kistenmaker Jan
Bitter vervaardigd hoekbuffet (afb. 221, 286).227 In
de Veenkoloniën moeten dergelijke sierranden gebruikelijk zijn geweest; Top noemt in 1893 een aan
de planken van een tinkast bevestigde ‘verguld looden
rand’ in een Veenkoloniaal schippershuis.228
De rijkversierde beschotwand die ooit was opgesteld in de zogenoemde Westerwoldse kamer in het
Groninger Museum, is afkomstig uit een boerderij
in Bellingwolde (afb. 216). Een uitgebouwd middendeel ontbreekt bij deze wand en de gestoken
decoraties wortelen in de volkskunst en niet in de
‘grote’ stijlvoorbeelden. Een aardig voorbeeld van
het samengaan van vergelijkbare elementen uit de
traditionele volkskunst met de nieuwe vormen van
het neoclassiscisme biedt een merkwaardige bedstedewand uit een boerderij in het gehucht Hamdijk, niet
ver van Bellingwolde.229 Deze bevindt zich nu in het
depôt van het Openluchtmuseum in Arnhem. De
anonieme ambachtsman die de decoratie voor deze
wand sneed, combineerde motieven als Turkse knopen en gestileerde tulpen met niet volledig begrepen
Ionische pilasterbekroningen en guirlandes.
Vanaf 1800 werden beschotwanden steeds vaker
uit eenvoudig vlakgeschaafde en beschilderde planken
samengesteld, en werden panelen en pilasters minder
vaak toegepast. Botke suggereert dat het opgelegde
lijstwerk van een beschotwand uit 1796 in de ‘oostersche plaats’ van de gebroeders Teenstra in Ruigezand te beschouwen is als een overgangsvorm tussen
de beschotwand met panelen en de vlakke wanden
uit de negentiende eeuw.230 In de negentiende eeuw
moesten veel oude beschotwanden plaats maken voor

222. Detail van een bedstede- en kastenwand in een huis
in Lutjegast, ca. 1760-1780, foto collectie Stichting
Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie.

deze nieuwe exemplaren. Zo verving in 1806 Trientje
Meinderts Bentema na de dood van haar man het in
de woorden van haar kleinzoon ‘oude fraaie beschot
van besneden eikenhout’ in haar boerderij bij Zuurdijk door een nieuwe wand ‘met misselijk schilderwerk’.231
Wandbetimmeringen
Houten wandbetimmeringen die niet dienden als
onderkomen voor kasten of bedsteden, kwamen in
Stad en Lande in de tweede helft van de achttiende
1750-1800
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eeuw steeds vaker voor. Soms was het gebruik vooral
praktisch, met name om het doorslaan van vocht te
voorkomen. In enkele huizen in de stad Groningen
zijn nog dergelijke betimmeringen te zien, die om
deze reden alleen tegen de binnenkant van de buitengevels zijn aangebracht.232 De betimmering kreeg
echter in toenemende mate een louter decoratieve
functie. Het esthetische ideaal van een harmonieuze
aankleding van het interieur werd in de deftige huizen gerealiseerd door het toepassen van betimmeringen op alle wanden van een vertrek. In tegenstelling
tot beschotwanden, die aan één zijde van de kamer
geplaatst werden, besloegen kamerbetimmeringen
immers alle vier wanden van het vertrek, waardoor
een regelmatiger en evenwichtiger beeld ontstond.
Dat dergelijke betimmeringen aan het eind van de
achttiende eeuw modieus waren, laten niet alleen enkele voorbeelden zien, maar is ook af te leiden uit een
verkoopadvertentie van een huis in de Nieuwe Ebbingestraat uit 1787, waarin naast behangen kamers
met ‘hout beklede’ vertrekken worden genoemd.233
Groninger voorbeelden van wandhoge kamerbetimmeringen met pilasters of omkaderde spanvakken
boven de lambrisering dateren in hoofdzaak uit het
laatste kwart van de achttiende eeuw. In de periode
daarvoor moet een dergelijke betimmering in Stad
en Lande nog iets bijzonders zijn geweest. De betimmering van de zittingzaal uit 1754 in het gebouw van
de Hoge Justitiekamer in de Oude Boteringestraat
zal dan ook zeker de aandacht hebben getrokken.
De wanden van deze zaal worden geleed door hoge
houten pilasters zonder bekroning, die overgaan in
de enorme consoles van stuc in de koof van het plafond (afb. 251). Tussen de pilasters worden de wandvakken gevuld door een lambrisering voorzien van
de kenmerkende paneelversiering met inzwenkende
hoeken en daarboven spanvakken waarin het behang
werd ‘gespannen’. De spanvakken zijn met ingetogen
1750- 1 8 0 0

223. Houten wandapplique uit een huis in de Herestraat in
Groningen, ca. 1780-1790, collectie Groninger Museum,
inv. nr. 0000.3290, foto John Stoel.
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224. Betimmering in het huis Van der Steege in de Oude Boteringestraat in Groningen, 1791, foto Groninger Archieven.

rococo-snijwerk versierd en door elegant gebogen
lijstwerk omkaderd.
Kamerbetimmeringen leenden zich goed voor het
aanbrengen van klassieke ornamentiek. Uit een afgebroken huis in de Herestraat bleef een ooit als vaste
wanddecoratie toegepaste gesneden trofee van muziekinstrumenten uit het laatste kwart van de achttiende eeuw bewaard (afb. 223).234 Het bestek dat in
1784 werd opgesteld ten behoeve van de schilderwerkzaamheden in het geheel vernieuwde Ommelander huis, geeft een idee van de klassieke uitmonstering

van de betimmering in de grote vergaderzaal door enkele karakteristieke decoratieve onderdelen ervan te
noemen.235 Zo is er sprake van het houtwerk van de
‘bossum’, ‘pilasters’ en ‘lambriseering’ en wordt ook
snijwerk in de vorm van ‘hollen, rondtjes of pladtjes’
genoemd. De betimmering van de voorkamer van
het huis Van der Steege aan de Oude Boteringestraat
is vergelijkbaar met de na 1933 helaas verdwenen
betimmering uit het Ommelander huis (afb. 224).
Ook hier zijn pilasters toegepast, geplaatst boven
een lambrisering. Dezelfde stijl-elementen bezit een
1750-1800
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225. Detail van een betimmering uit een onbekend huis in Groningen, nu in Amsterdam, circa 1780-1790, foto Johan de Haan.

226. Lambrisering uit
een huis in de Oude
Boteringestraat in
Groningen, nu elders
geplaatst, op de achterzijde gedateerd 1778,
foto Johan de Haan.
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227. Lambrisering in de opkamer
van het huis Turftorenstraat
28 in Groningen, laatste kwart
achttiende eeuw, foto Johan
de Haan.

Groninger betimmering die zich nu in Amsterdam
bevindt (afb. 225). Hier zijn echter geen pilasters te
vinden; de vlakke wandvakken hebben spanvakken
die aan de bovenzijde door een baldakijnmotief worden bekroond. Een Grieks aandoende meanderlijst
scheidt de vakken van de rest van de betimmering,
waarop vooral bloemslingers decoratieve accenten
vormen. Opvallend zijn de afgeronde hoeken van
de betimmering die de overgang tussen de wandvakken verzachten. Vergelijkbare hoekoplossingen kent
de veel eenvoudiger betimmering uit circa 1778 in
de rechtervoorkamer van huize Modderman aan de
Noorderhaven (afb. 238). De wanden van dit vertrek
zijn over de gehele hoogte bekleed met hout waarin
vakken zijn uitgespaard voor geschilderde behangsels.
Net zo sober is de betimmering in de eetkamer van de
Fraeylemaborg in Slochteren. Hier worden de spanvakken gevormd door vierkante kaders met ingezette
hoekrozetjes. De betimmering is waarschijnlijk tot

stand gekomen door vakken te timmeren boven een
al bestaande, vroeg-achttiende eeuwse lambrisering.
Door het geheel naderhand in één kleur te schilderen
werden lambrisering en de omlijsting van de spanvakken tot een geheel gemaakt.
In lang niet alle huizen, zelfs de belangrijkste niet,
werden de representatieve vertrekken van wandvullende kamerbetimmeringen voorzien. Een lambrisering met daarboven behang hoefde in representatief
opzicht niet onder te doen voor een wandbetimmering. Uit een vertrek in een huis in de Oude Boteringestraat in Groningen bleef een fraai bewerkte lambrisering bewaard waarvan het snijwerk in neo-classisistische stijl een eenheid vormt met de bijbehorende
schoorsteenbetimmering (afb. 226, 273).
In een huis in de Turftorenstraat bevindt zich een
laat-achttiende-eeuwse lambrisering met decoratieve
schilderingen van witte guirlandes op een okergeel
fond (afb. 227). Het behang dat eens erboven was
1750-1800
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228. Betegelde lambrisering in een boerderij in Noordbroek (Nederlands Strijkijzermuseum), derde of vierde kwart achttiende eeuw,
foto Johan de Haan.

aangebracht, had een overwegend zeegroene kleur,
die met de donkergroen geschilderde vloer harmonieerde (zie afb. 234, 256).
Betegelde lambriseringen en wanden
Op het platteland lijkt men een voorkeur voor betegelde lambriseringen te hebben gehad. Er zijn enkele
voorbeelden bewaard gebleven van laat-achttiendeeeuwse tegellambriseringen met de zogenoemde
‘Friese ster’: velden van vier tegels met daaromheen
acht ‘wezen’. Ze zijn onder andere te vinden in een
boerderij in Smeerling en een boerderij in Noordbroek (afb. 228).236 In laatstgenoemde boerderij
1750- 1 8 0 0

wordt de lambrisering aan de bovenzijde door een
rand van halve tegels met een doorlopend rankenpatroon in mangaankleur afgesloten, vergelijkbaar met
de randlijst in de voorkamer van het kapiteinshuis
aan de ds. S. Tjadenstraat C 95/96 in Nieuwe Pekela
en op een door Jan Ensing in 1843 vereeuwigd interieur van een boerderij in Vlagtwedde (afb. 283). Ook
de lambrisering van gemarmerde tegels in de mooie
kamer van een boerderij uit 1802 in Nieuwolda werd
van een dergelijke randlijst voorzien.237 Op de tekening die Otto Eerelman maakte van een in 1790 in
klassieke stijl aangeklede voorkamer van een boerderij in Adorp is een eenvoudige lambrisering van vermoedelijk witte tegels zónder randlijst te zien.238
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Waarschijnlijk werden de muren van boerderijen of huizen op het platteland ook wel geheel betegeld, zoals in Friesland op grote schaal gebeurde.
Voorbeelden zijn in de provincie Groningen echter
zeer schaars: complete voorbeelden van wandvullende betegelingen uit de achttiende eeuw schijnen
hier niet bewaard te zijn gebleven.239 Alleen een tekening van Otto Eerelman uit 1868 van een geheel
betegelde boerenkeuken kan nog een indruk van een
dergelijke ruimte geven.240 Er bleven wel enkele voorbeelden van decoratieve tegeltableaus bewaard. Drie
tableaus met elk een scheepsvoorstelling, tot 1969
onderdeel van de wanddecoratie van een kapiteinswoning aan de Feiko Clockstraat in Oude Pekela,
bleven bewaard.241 Ze zijn in 1774 vervaardigd door
de bekende Friese tegelschilder Pals Karsten in opdracht van de Pekelder schipper Eije Sijbrands, die
op de Zeven Gebroeders voer. Karsten, tegelschilder
in Harlingen, heeft verschillende tegeltableaus voor
kapiteins in Friesland, Groningen en Ostfriesland
gemaakt. Het is niet verwonderlijk dat juist Karsten
onder hen een zekere faam genoot: de schilder had
een scherp oog voor details. Zo gaf hij de scheepstuigage altijd zorgvuldig weer en besteedde hij ook
aandacht aan de decoratieve afwerking van de door
hem afgebeelde schepen. Ook Eije Sijbrands en zijn
vrouw Grietje Klasen moeten tevreden zijn geweest
met de tableaus die Karsten voor hen maakte: de
twee grootste kregen een plaats aan weerszijden van
de haard. En dat terwijl Karsten per ongeluk (maar
niet onbegrijpelijk) de op de schepen aangebrachte
initialen van zijn opdrachtgever als ‘J.S.’ en niet als
‘E.S.’ weergaf. Gelukkig maakte de schilder met de
initialen van Grietje Klasen geen fout. Ook de uit
Friesland afkomstige boer Marten Aedsges Teenstra
paste waarschijnlijk in Friesland vervaardigde tegeltableaus toe toen hij in 1801 de ‘keuken’, de voornaamste woonruimte van zijn ‘binhuis’ in Zuurdijk,

vernieuwde.242 De witte tegelwanden van het vertrek
werden verlevendigd door elf tegeltableaus, waarvan
twee met afbeeldingen van boerderijen, twee met
vogelkooien, twee ‘bloempotten’ en verder nog een
koe, een paard, een kat een hond en een klein landschaptableautje.
Behang
In de tweede helft van de achttiende eeuw kwamen
meer en goedkopere soorten behang beschikbaar.243
Veel huizen in de stad Groningen en in Ommelander
dorpen kregen in deze periode dan ook één of meer
behangen kamers. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de
pastorie te Stedum, die in 1768 werd behangen.
‘Gerlof en zijn knegt’ kregen volgens de rekeningboeken van de Hervormde gemeente in dat jaar 23
caroli gulden ‘voor het behangen van de kamers’.244
De behangsels die hiervoor werden gebruikt, kwamen mogelijk van een leverancier uit Den Haag, die
in 1769 zelf naar Stedum kwam en naderhand werd
betaald voor acht dagen ‘kamer behangen’ in de pastorie.
Hoe snel de ontwikkelingen gingen, laten de vermeldingen van ‘behangen’ kamers in verkoopadvertenties van huizen in de Opregte Groninger Courant
zien. Het was in het derde kwart van de achttiende
eeuw echter nog beslist niet zo dat alle kamers in een
huis waren behangen, ook niet in de deftigste huizen.
In 1752 bood de weduwe van majoor Van Hulten
haar huis in de Marktstraat te koop aan en vermeldde
in de bekendmaking in de Opregte Groninger Courant
dat het huis twaalf ‘royaale vertrekken’ bezat, waarvan er vier behangen waren.245 Ook Mello Alberda
liet in de verkoopadvertentie van zijn huis aan de
Grote Markt weten dat dit huis naast kamers met behang ook ‘onbehangen kamers’ had.246 Waarschijnlijk waren in deze periode vooral de kamers op de
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begane grond behangen; rentmeester J. Ellens bood
in 1757 zijn huis in de Oude Boteringestraat te koop
aan en meldde dat zich hierin drie ‘behangen beneeden kamers’ bevonden.247
In de jaren zestig nemen in de verkoopadvertenties in de Opregte Groninger Courant de vermeldingen
van behangen kamers gestaag toe. In veel stadshuizen
van enige pretentie waren toen al twee of drie behangen kamers te vinden, allemaal nog steeds op de
meest representatieve woonverdieping.248 In bescheidener huizen werd vooreerst alleen het belangrijkste
vertrek behangen, zoals blijkt uit de ‘groote behangen kamer’ in een huis in de Snor dat in 1769 te
huur wordt aangeboden.249 In de jaren zeventig lijkt
het aantal behangen kamers verder in aantal toe te
nemen. Als kistenmaker Willem Struive in 1771 de
eerste verdieping van zijn huis wil verhuren, vermeldt
hij al dat vier van de vijf vertrekken behangen zijn.250
En natuurlijk waren in een deftig huis als het Bontehuis aan de Vismarkt bij de verkoop in 1792 alle
kamers van behang voorzien, op één kabinetje na.251
Hoe het ook zij, behang was en bleef een luxeproduct. Het huis Vismarkt 56 dat in de jaren 1782
en 1783 geheel verbouwd was door J. Fruytier, heette
volgens de verkoopadvertentie van 1788 niet zonder
reden ‘praetieus behangen’.252 Behang werd dan ook
niet zomaar weggegooid; bij de verbouwing van de
rode voorkamer van de Menkemaborg aan het einde
van de achttiende eeuw moest het oude behang worden afgenomen en weer in de nieuwe betimmering
worden bevestigd.253 In 1790 moest het behang dat
in ‘kamer no. 4’ op de eerste verdieping van het stadhouderlijk logement aan het Martinikerkhof in Groningen werd verwijderd, eveneens zorgvuldig worden
verwijderd en door de aannemer aan de provincie worden overgedragen.254 Dezelfde bepaling werd gemaakt
toen het behang uit de slaapkamer van de stadhouder
moest worden verwijderd. Er zijn uit de tweede helft
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van de achttiende eeuw ook verschillende gevallen bekend van verkoop van tweedehands kamerbehangsels.
In 1774 bood bijvoorbeeld zadelmaker Jan Dilling bijvoorbeeld een ‘kamer behangzel zoo goed als nieuw,
reeds in een kamer zittende’ te koop aan.255
Textiele behangsels
De Groninger inventarissen bieden geen concrete
gegevens over de toepassing van tapijtbehang in de
tweede helft van de achttiende eeuw. Vanaf het begin
van de achttiende eeuw deel uitmakend van het ‘vaste’ decor, werd tapijtbehang niet meer in de opsomming van goederen opgenomen. Een aanwijzing voor
de populariteit die tapijtbehang nog steeds genoot
is het gegeven dat de Groninger ‘beddenwinkelier’
Hame Bellinga stof kon leveren met het uiterlijk van
‘geborduurt tapiet’. In 1759 betaalden de Drentse
Staten hem voor dergelijk textiel, bestemd voor de
vergaderzaal in Assen.256
Er zijn in Groningen geen voorbeelden bewaard
gebleven van kamers die hun achttiende-eeuwse textiele behangsels hebben behouden. Een tweetal interieurscènes door Elizabeth Geertruida Wassenbergh
uit de jaren zestig van de achttiende eeuw kan nog
een idee geven van het effect dat dergelijke behangsels met ingeweven patronen in een kamer konden
maken. Op het schilderij Le visiteur indiscret bijvoorbeeld is waarschijnlijk een behangsel van trijp of geschoren ﬂuweel te zien, met een kenmerkend patroon
van grote bloempatronen (afb. 229). Een andere stof
die in de tweede helft van de achttiende eeuw veel
werd toegepast is ‘gewaterde’ stof, of moiré. Het is
niet ondenkbaar dat deze stof ook wanden in deftige
woonhuizen in Stad en Lande sierde. In 1754 kregen
Wijnandt Itsema en Jan Agasse van de Groninger
stadsregering het alleenrecht om dergelijke stoffen
door middel van ‘kalanderen’ te fabriceren.257
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169. Pulpitrum in de rechter voorkamer van de Menkemaborg in Uithuizen, eerste kwart
achttiende eeuw, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.3091, foto Ida Stamhuis.
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170. Porseleinkast uit het bezit van de familie Van Bolhuis, ca. 1740, collectie Groninger Museum, inv. nr.
0000.2248, foto John Stoel.

419

171. Kabinet uit bezit van de familie Modderman, vermoedelijk vierde decennium achttiende eeuw, collectie
Groninger Museum, inv. nr. 1949.0155, foto John Stoel.
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176. H. Collenius, Heren in studeervertrek, eerste kwart achttiende eeuw, particuliere collectie, foto Doyle’s New York.
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177. Staatsieledikant in de gele kelderkamer van de Menkemaborg in Uithuizen, eerste kwart achttiende eeuw, collectie Groninger
Museum, inv. nr. 1973.0090, foto Groninger Archieven.
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242. G.F. Wieringa, Beschilderd behang uit een huis aan de Vismarkt in Groningen, collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2223,
foto John Stoel.
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295. E.G. Wassenbergh, Het doktersbezoek, collectie Rijksmuseum Amsterdam, cat. schilderijen nr. 2610 D, foto Rijksmuseum
Amsterdam.
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Concrete contemporaine vermeldingen van textielbehang in Groninger woonhuizen zijn schaars. Een
ervan betreft een verkoopadvertentie in de Groninger
Courant van 20 december 1774, waarin ‘hoofdman
Alberda’ zijn huis ten noorden van de A-kerk te koop
aanbiedt en daarin twee behangen kamers noemt,
waarvan een met een ‘rood zijden damast’.258 Van
de borg Scheltkema-Nijenstein weten we dat deze
bij de afbraak in 1811 een rood ﬂuwelen behang bezat, maar het is niet bekend in welke ruimte dit te
vinden was en wanneer het was aangebracht.259 Dat
daarnaast andere soorten textiel als behang konden
worden toegepast, bewijst mogelijk de ‘Zitse kaemer’
die in 1775 in de borg Nittersum in Stedum te vinden was. Deze kamer was hoogstwaarschijnlijk zo
genoemd vanwege de sitsen wandbehangsels.260 Sits,
geschilderd of bedrukt katoen, hoefde niet noodzakelijkerwijs uit India te komen; in 1752 kreeg Johannes Smellentijn uit Duitsland voor vijftien jaar het alleenrecht om in Groningen een ‘fabrique van Chitsen
en Catoen drukkerie’ te drijven.261
Aanwijzingen voor de populariteit van stoffen behangsels zijn vooral te vinden in de bekendmakingen
van de verschillende ‘beddewinkels’ in de Groninger
Courant, waarin textiele behangsels steevast worden
genoemd als handelswaar.262 Koopman J. Boelens leverde een niet nader omschreven stoffen behang uit
zijn assortiment in 1773 aan de hervormde gemeente
in Noordbroek, waarschijnlijk om een kamer in de
pastorie mee te behangen.263 Zonder het arbeidsloon
voor het bevestigen kostte dit behang 77 caroli gulden en 15 stuivers. In de beddewinkels was ook minder prestigieus behang te krijgen, zoals ongebleekt
linnen. Hiervan is bekend dat Schelte Scheltens dit
in 1773 verkocht als kamerbehangsel.264 Dergelijke
onbewerkte lappen konden na te zijn aangebracht
in een effen kleur geschilderd worden. Dat gebeurde
waarschijnlijk met het behang in de vernieuwde ver1750- 1 8 0 0

231. Behang uit het huis Oude Ebbingestraat 40 in Groningen,
derde kwart achttiende eeuw, collectie Groninger
Museum, inv. nr. 0000.1286, foto John Stoel.
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229. E.G. Wassenbergh, Le visiteur indiscret, huidige verblijfplaats onbekend, foto RKD, Den Haag.
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230. Wand met schoorsteen en goudleerbehang in de tuinzaal van het Huis met de Dertien tempels aan de Oude Boteringestraat
in Groningen, ca. 1760-1765, foto Groninger Archieven.

gaderzaal van de Ommelander Staten, dat in 1783
door Sicke Lofvers in een caramelkleurige tint werd
geschilderd.265 Daarmee vergelijkbaar kan de in een
vale leverkleur geschilderde wandafwerking zijn die
te zien is op het portret van de familie Wijgchel van
Lellens uit 1796 (afb. 291).266
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Goudleer
Niets wijst erop dat in de tweede helft van de achttiende eeuw de hoogtijdagen van het goudleerbehang
in Stad en Lande voorbij waren.267 In 1758 vergat
‘commies’ Barkman in ieder geval niet te vermelden
dat het huis dat hij wilde verhuren twee met goudleer
behangen kamers had.268 Dat goudleer nog steeds een
zekere waarde vertegenwoordigde, blijkt ook uit de
verkoop van een complete ‘gouden leers kamer’ van
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de borg Woelwijk in 1768. Het goudleerbehang uit
deze kamer werd met de bijbehorende lambrisering
te koop aangeboden in de Opregte Groninger Courant.269 Het Groninger stadsbestuur bestelde in 1759
goudleerbehang voor de grote zaal van het Herenwijnhuis. ‘Lakenkoopman’ en stoffeerder Hame Bellinga in 1759 leverde dit behang, waarvan de kwitantie in de bijlagen van de stadsrekeningen bewaard is
gebleven.270 Uit deze kwitantie blijkt dat de stad voor
één el betaalde 44 stuivers betaalde. Inclusief de spijkers om het behang aan de randen mee vast te zetten
en het band waarmee de spijkers werden afgedekt,
kostten de 62 1/2 el goudleer de stadsregering 140
caroli gulden en 3 stuivers. Vermoedelijk bestond het
behang voor het Herenwijnhuis uit banen. Goudleer
werd echter ook nog steeds in losse vellen toegepast.
Na een verbouwing in de jaren 1768 en 1769 werd
de pastorie in Stedum bijvoorbeeld behangen met
een goudleren behangsel dat volgens de rekeningen
in totaal uit 240 vellen bestond.271 De hervormde gemeente van Stedum telde er 6 stuivers per vel voor
neer. Met de 72 gulden die het behang kostte, was
het het duurste dat op dat moment in de pastorie
werd aangebracht. Ter vergelijking: het papierbehang dat in de pastorie werd aangebracht kostte in
totaal 50 gulden en 12 stuivers en voor het geschilderde behangsel betaalde de Hervormde gemeente
slechts 21 gulden.
De Ommelander adel zag geen bezwaar in de
handhaving van de aanwezige oude goudleerbehangsels in haar borgen. Dat gold in ieder geval voor de
borg Hanckema in Zuidhorn, waar in de ‘tusschenkamer’ en in de ‘sterrekamer’ voor de sloop in 1877
nog het oude zeventiende-eeuwse goudleer te vinden
was.272 Er werd bovendien in de tweede helft van de
achttiende eeuw ook nieuw goudleerbehang in rococo-stijl aangebracht in de ‘daagse’ woonvertrekken
van de borg.273 Uit dezelfde tijd dateerde vermoe-

delijk het goudleerbehang dat tot 1921 in de grote
voorkamer van het huis Nieuweweg 12 hing.274 Opmerkelijk was het goudleer dat rond 1760 in de grote
tuinzaal van het Huis met de Dertien Tempels werd
bevestigd en dat in 1910 bij de ontmanteling van
het interieur werd verwijderd (afb. 230). Dit behang
zonder zichtbare naden toonde een fantasielandschap
met grillige rotsformaties waarop trelliswerk en forse
vazen met bloemen in rococo-stijl stonden.
Bedrukte linnen behangsels
Beschilderde linnen behangsels werden in deftige Groninger huizen in de tweede helft van de achttiende
eeuw veel toegepast. Er moet daarbij een verschil worden gemaakt tussen enerzijds behangsels met repeterende, vaak ﬂorale patronen en anderzijds geheel uit
de hand geschilderde behangsels. Eerstgenoemde behangsels werden vaak als ‘gedruckt’ omschreven: met
behulp van blokken of sjablonen was het linnen of zeildoek van patronen en contouren voorzien die daarna
handmatig waren gekleurd en ingevuld. Uit de hand
geschilderde behangels zijn dikwijls te karakteriseren
als ‘trompe-l’oeils’: de vervaardiger probeerde in de decoratie een illusie van ruimtelijkheid op te roepen.
In Groningen waren in ieder geval in de tweede
helft van de achttiende eeuw vier behangselfabrieken
te vinden die bedrukte behangsels konden leveren.
Een van de oudste was het bedrijf van Pieter Lofvers,
die in 1738 een octrooi van burgemeesters en raad
van de stad Groningen kreeg om de eerste ‘behangsel
druckerije’ van Jan Basuin voort te zetten.275 De fabriek van Lofvers was werkzaam in de periode waaruit enkele gedeeltelijk bedrukte en handmatig ingekleurde behangsels met een lichtblauw fond dateren
(afb. 231, 233). Zekerheid over het uiterlijk van de
door Lofvers geproduceerde behangsels hebben we
echter niet.
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In 1772 begon de waarschijnlijk Duitse Leonardus Beumer met zijn behangselfabriek in de huidige
Hardewikerstraat.276 Wat voor behang hij vervaardigde weten we niet, want Beumer heeft nooit een bekendmaking in de Groninger Courant laten plaatsen.
Dat was wellicht ook niet nodig, want het lijkt erop
dat hij over klandizie niet te klagen had. Hij behing
bijvoorbeeld het huis waar de stadsregering zich in
1775 na afbraak van het oude stadhuis tijdelijk vestigde, en voorzag ook kamers in het vernieuwde Ommelander huis in 1785 en 1786 van behang.277 Een
zekere R. Boemer, waarschijnlijk Ricardus, een broer
van Leonardus, werd nog in 1792 uitbetaald door de
Hervormde gemeente van Noordbroek voor het behangen van een kamer in de pastorie.278
Van behangselfabrikant Albertus Idema, fabrikant in de Schuitemakerstraat (noordzijde) van naar
eigen zeggen ‘gedrukte kamerbehangzels, na de allernieuwste smaak’, weten we iets meer. Hij zette namelijk regelmatig advertenties in de krant, waaruit
blijkt dat meer deed dan behangsels vervaardigen.279
In 1797 adverteerde Idema bijvoorbeeld met tafelzeil (‘swilk’), hoedebanden en schoorsteenvallen. In
1784 werd hem en zijn compagnon en zwager Meindert Oorsinga door de Hollandsche maatschappij der
wetenschappen in Haarlem zelfs de zilveren medaille
toegekend voor ‘het fabriceren van tafelzwilken’.280
Of Idema en de zijnen ook in de behangselvervaardiging succesvol zijn geweest is echter niet met zekerheid te zeggen. Enkele keren verweerde Idema zich
in een advertentie tegen geruchten dat hij geen goed
werk zou leveren en in 1801 liep hij zijn huis uit, om
nooit meer terug te komen.281 Idema legde de lat dan
ook nogal hoog; hij beloofde klanten een ‘niet goedgeld terug’-garantie als ze niet tevreden waren en beloofde tevens dat hij behangsels binnen twee weken
na bestelling leverde. Idema leverde net als Beumer
behang voor het Ommelander huis in 1785. Hij
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kreeg volgens het ordonnantieboek maar liefst 290
caroli gulden betaald voor ‘kamer behang en geverft
plamuir doeck’.282 In andere rekeningboeken komen
we Idema’s naam niet tegen.
Naast Idema was in de Schuitemakerstraat nóg
een behangselfabriek te vinden. Deze was in vermoedelijk 1779 gesticht door Jacob Woortman, zoon van
de uit Duitsland afkomstige en later in dienst van
de West-Indische Compagnie in West-Afrika rijk
geworden Pieter Woortman.283 Bij de verkoop van
deze fabriek in 1792 werden de fabriek zelf, het bijbehorende huis met tuin, een eenkamerwoning en
een schuur voor 5200 gulden verkocht, terwijl de
kopers voor de instrumenten en gereedschappen in
de fabriek maar liefst 7400 gulden neertelden.284 Het
einde van deze behangselfabriek kwam in 1797, toen
zij door de stadsregering werd aangekocht om Franse
eenheden in te huisvesten.285
Van bedrukte behangsels zijn enkele voorbeelden uit Groninger huizen bekend, zij het dat ze zich
niet meer op de oorspronkelijke plaats bevinden. De
twee familieportretten Alting die Elizabeth Geertruida Wassenbergh in de jaren zestig van de achttiende eeuw schilderde, kunnen een indruk geven
van het weelderige decoratieve effect van dergelijke
behangsels (afb. 202, 232). Er bleven in de collectie van het Groninger Museum twee banen behang
uit het huis Oude Ebbingestraat 40 bewaard dat op
een lichtblauw fond met grote, aan sitspatronen ontleende bloem- en bladmotieven is beschilderd (afb.
231, pagina 424).286 De contouren van deze grote
blad- en bloempatronen zijn eerst gedrukt en daarna
handmatig ingekleurd. Aan de onderzijde is een rotsachtige ‘grondje’ geschilderd dat als basement van de
decoratie dient. Bij de restauratie van het voormalige gebouw van de Hoge Justitiekamer in de Oude
Boteringestraat werden in het achtervertrek op de
eerste verdieping aan het begin van de twintigste
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232. E.G. Wassenbergh, de familie Alting, huidige verblijfplaats onbekend, foto RKD, Den Haag.
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eeuw restanten van een vergelijkbaar behang teruggevonden. Kam beschrijft dit behang als ‘beschilderd
doekbehang (…) met een versiering door groote
bladvormen en bloemen in groene en blauwe kleuren op een lichtblauwen grond’.287 Verwant hieraan
is het behang in een kamer in het huis Ossenmarkt
6, waarop afwisselend banen van geschilderde bloemstrengen en boven elkaar geplaatste rococo-ornamenten in blokdruk te zien zijn (afb. 233). Veel ﬁjner
gedetailleerd was het behang uit circa 1770 dat ten
tijde van Tjaart van Berchuys en Anna de Savornin
in de linkerzijkamer van het Huis met de Dertien
Tempels werd aangebracht. Dit behang bestond uit

een bedrukt patroon van kleine bloemen op takken
met blaadjes op een effen ondergrond (afb. 260). De
zwart-wit-foto’s van dit behang suggereren dat de
bloemen in verschillende kleuren waren uitgevoerd.
Aan de boven- en onderzijde was dit behang beplakt
met een eveneens bedrukt sierrandje, dat bestond uit
rechthoekige vakjes gevuld met kleine bloemdecoraties. Door toepassing van zo’n sierrandje hoefde de
drukker geen rekening te houden met een eventuele
beëindiging van het patroon aan de onderzijde, wat
het fabricageproces vergemakkelijkte.
Uit het laatste kwart van de achttiende eeuw dateert het behangfragment dat in het begin van de ja-

233. Gedrukt en gedeeltelijk beschilderd behang in een zijkamer van het huis Ossenmarkt 6 in Groningen, vermoedelijk derde
kwart achttiende eeuw, foto Johan de Haan.
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de motieven als baanvulling zijn toegepast. Tussen de
banen zijn intrigerende, eveneens op linnen gedrukte
sierranden met gecompliceerde meanderpatronen
aangebracht. Onder deze randen kon de storende
aansluiting tussen de verschillende banen worden
weggewerkt. Tot op heden is er nergens een vergelijkbaar behang aangetroffen, waardoor het moeilijk is
om uitspraken te doen over plaats van fabricage. Het
is echter niet ondenkbaar dat het behang in een van
de Groninger behangselfabriekjes is gemaakt.
Geschilderde behangsels

234. Behang uit de opkamer van het huis Turftorenstraat 28 in
Groningen, laatste kwart achttiende eeuw, particuliere collectie, foto Johan de Haan.

ren tachtig van de twintigste eeuw werd teruggevonden in de opkamer van het huis Turftorenstraat 28
in Groningen (afb. 234). Dit stevige linnen behang
is geheel met neoklassieke, ‘Pompejaanse’ motieven
versierd en doet denken aan Frans papierbehang met
arabesken, dat in deze periode in Europa een grote
populariteit genoot.288 Het voornaamste verschil tussen de Franse arabeskebehangsels en het behang uit
de Turftorenstraat is behalve het materiaal dat Frans
arabeskebehang doorgaans opgebouwd is uit autonome panelen, terwijl op het Groninger voorbeeld

In de tweede helft van de achttiende eeuw waren
geschilderde behangsels in Groningen erg gewild.
Gezien het vrij grote aantal geschilderde behangsels
dat ooit in Groningen te vinden was, moeten enkele
schilders daaraan een redelijke boterham hebben
verdiend, al blijft het gissen naar wat een geschilderd
behangsel doorgaans kostte. Een van de behangsels
die in 1768/69 in de vernieuwde pastorie van Stedum
werden aangebracht, was een ‘geschilderd behangsel’, waarvoor de kerkvoogden slechts het vrij kleine
bedrag van 21 gulden hoefden uit te trekken.289 Ook
van het nogal primitief beschilderde behang in de
gele kamer van de Fraeylemaborg kunnen we ons
voorstellen dat het niet erg duur was (afb. 246).290
Het was niet zo moeilijk om in Stad en Lande
aan geschilderde wandbekleding te komen. Er waren
al in het derde kwart van de achttiende eeuw in Groningen goede behangselschilders werkzaam die ook
over de grenzen van Stad en Lande gezocht waren.
Een van de succesvolste onder hen was Hermanus
Numan uit Ezinge, wiens vader Steven een ‘verlakkersfabriek’ in Groningen dreef.291 Hermanus Numan werd na een leertijd in deze fabriek met een collega-leerjongen Egbert van Drielst in de leer gedaan
bij de behangselschilder Jan Augustini in Haarlem.292
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Augustini was een vooraanstaand behangselschilder
en ook Groninger van geboorte.293 Na zijn leertijd
keerde Hermanus Numan naar Groningen terug.
In 1767 en 1768 adverteerde hij als 23-jarige met
zijn activiteiten; hij schilderde en tekende niet alleen
portretten, maar ook behangsels.294 Alsof het allemaal
nog niet genoeg was, trok Hermanus in 1769 naar
Parijs om les te krijgen van de decoratieschilder Le
Bas. Daarna vestigde hij zich in Amsterdam. Een andere in decoratieve behangsels gespecialiseerde Groninger, de schilder Hendrik Rosenberg, zocht het
minder ver van huis en vestigde zich in Leeuwarden,

waar hij in 1768 toestemming kreeg van het stadsbestuur om een zaal boven de Lieve-Vrouwenpoort te
gebruiken voor de preparatie van behangdoek.295 Rosenberg heeft voor het stadhuis van Franeker een behangsel vervaardigd dat nog steeds bestaat. Schilder
Hendrik Lofvers bleef zijn geboortestad Groningen
trouw. Als ‘verlakker’ beschilderde hij eveneens meubels en gebruiksvoorwerpen, maar hij schijnt de vervaardiging van behangsels toch als zijn voornaamste
activiteit te hebben beschouwd. In 1769 adverteerde
hij althans met ‘nieuwe moderne kamerbehangsels in
zoorten’, zonder melding te maken van zijn andere

235. Beschilderd behang in vermoedelijk de linker voorkamer van een huis in de Oosterstraat in Groningen, derde kwart achttiende
eeuw, niet meer aanwezig, foto Groninger Archieven.
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talenten.296 Wellicht zette hij de behangselfabriek van
zijn vader Pieter Lofvers voort en vervaardigde hij zowel bedrukte als geschilderde behangsels. Een indruk
van zijn kunnen geven nog enkele schoorsteenstukjes uit zijn latere periode; een mooi exemplaar bevindt zich in de Teenstraheerd in Lauwerszijl.297 Dit
schoorsteenstuk, een bloemstilleven, werd door de
verlichte boer Douwe Martens Teenstra rond 1805
van Lofvers gekocht. De belezen Teenstra kan zich
verwant hebben gevoeld met de schilder, die door
Van Eijnden en Van der Willigen beschreven werd
als ‘zeer ijverig’ en gezegend met ‘eene rijke verbeelding, vooral ook door veel belezenheid’.298
Ook amateurs hielden zich in deze periode met
de beschildering van behangsels bezig. Curieus is bijvoorbeeld de aankondiging van een mejuffrouw De
Fillon in de Opregte Groninger Courant van 9 oktober
1770. De Fillon maakte daarin bekend dat ze naast
het schilderen van landschappen en portretten op
glas, gaas en zijden stoffen ook behangsels beschilderde.299
Van geschilderde behangsels uit het derde kwart
van de achttiende eeuw zijn enkele goede Groninger
voorbeelden bekend. Een hing in de linkervoorkamer van een huis aan de Oosterstraat dat rond 1760
door rentmeester A.H. van Berghuys was verbouwd.
Dit behang is bij de verbouwing van het huis tot winkelpand in 1913 verwijderd en daarna geveild (afb.
235, 236).300 Het behang was aangebracht tussen een
smalle plint en het plafond en bestond uit grote vakken binnen een geschilderde lijst met ﬁjne rococoornamenten met daaronder een liggend vak binnen
een soortgelijke omlijsting. De onderste vakken waren gevuld met voorstellingen van putti, terwijl in de
grote vakken arcadische landschappen met paartjes
waren geschilderd. Van een oude foto is daarnaast
het behang bekend dat in de achterkamer van het
Huis met de Schone Gevel te vinden was (afb. 182).

236. Schoorsteen in vermoedelijk de linker voorkamer van een
huis in de Oosterstraat, derde kwart achttiende eeuw, niet
meer aanwezig, foto Groninger Archieven.

Gezien de decoratie van de schoorsteenmantel en de
porte-brisée in deze kamer dateerde dit behang uit
ongeveer 1760, toen Tjaert de Drews het huis grondig liet verbouwen. Dit behangsel was niet in vakken ingedeeld, maar rondom met een Italianiserend
landschap beschilderd, met alleen boven de plint een
randje met rococo-ornamenten. Uit ongeveer dezelf1750-1800
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237. Beschilderd behang in een huis in de Oude
Boteringestraat in Groningen, derde kwart achttiende
eeuw (?), foto Groninger Archieven.

de periode dateerde een eveneens verdwenen behangsel in een huis aan de Oude Boteringestraat. Ook dit
gaf één doorlopend landschap te zien (afb. 237). In
dit landschap waren de vier jaargetijden uitgebeeld
en ﬁgureerde prominent de Vredenburgh in Hoogezand, de buitenplaats van de toenmalige bewoner van
het huis. De thematiek van de vier jaargetijden was
niet ongebruikelijk; in 1782 werden als afbraakmateriaal uit het buiten Woellust, landelijk gelegen tussen
Veendam en Wildervank, onder andere ‘behangzels
waar op zijn geschilderd de vier getijden des jaars’
genoemd.301
Pompeuzer zijn twee behangsels met rotslandschappen en ﬁguren. Een daarvan was te vinden in
het huis Herestraat 78, droeg als datering 1774 en
was gesigneerd door Fridericus Carolus de Hosson

238. P. Lofvers, schilderingen voor
de wandbetimmering van de
rechtervoorkamer van het huis
Noorderhaven 34 in Groningen, ca.
1778, foto Groninger Archieven.
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239. F.C. de Hosson, beschilderd behang en schoorsteenstuk in een huis aan de Herestraat in Groningen, circa 1770-1780 niet
meer aanwezig, foto Groninger Archieven.
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(afb. 239). Deze schilder was in 1718 in Bentheim
geboren en kwam in 1768 in Groningen terecht,
waar hij in hetzelfde jaar adverteerde met ‘historien
op kamer behangzels’.302 De Hosson heeft volgens
een lezing uit 1844 verscheidene behangsels voor
Groninger huizen vervaardigd, maar het behangsel
uit de Herestraat is het enige door hem gesigneerde
behang dat bekend is. Het werd na de sloop van het
huis in de Herestraat in 1917 bij De Roos en Co.
in Amsterdam geveild en vermoedelijk daarna ver-

sneden, want in 1923 zijn delen ervan nog op een
veiling in New York opgedoken.303 In dezelfde trant
geschilderd, en mogelijk ook door De Hosson vervaardigd, is het wél bewaard gebleven behang dat
nu in de borg Ekenstein in Appingedam hangt. Het
behang heet afkomstig te zijn uit het pand Marktstraat 19 in Groningen en zou dan oorspronkelijk in
de nog bestaande rechtervoorkamer hebben moeten
gezeten (afb. 240). Zeker is dit alles niet, maar toevallig is bekend dat in de inmiddels gesloopte tuin-

240. Beschilderd behang in de borg Ekenstein bij Appingedam,

241. Prent naar Francesco Zuccarelli, laatste kwart achttiende

volgens overlevering afkomstig uit het huis Marktstraat 19
in Groningen, vierde kwart achttiende eeuw, foto Johan de
Haan.
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eeuw, uit: Boschloo 1998.
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koepel van dit huis twee schilderstukken van de hand
van De Hosson als vaste decoratie aanwezig waren.304
Het behang in Ekenstein is beschilderd met voorstellingen ontleend aan de vele prenten die werden gemaakt naar het werk van de Italiaanse schilder Francesco Zuccarelli (afb. 241).305
Een veel natuurlijker indruk dan de behangsels
in de borg Ekenstein wekken de wandvullende landschappen die Gerardus Franciscus Wieringa in het
laatste kwart van de achttiende eeuw voor verschillende opdrachtgevers in zijn geboortestad schilderde
(afb. 242, 243). In plaats van geïdealiseerde of Italianiserende landschappen met rotspartijen en watervallen, gebruikte Wieringa het Nederlandse landschap

als decor, zonder overigens een bestaande situatie af
te beelden. Wieringa stond daarin niet alleen; overal
werd het vaderlandse landschap in het derde kwart
van de achttiende eeuw opnieuw een bron van inspiratie.306
Van alle door Wieringa geschilderde behangsels
bevindt zich in ieder geval nog één op de oorspronkelijke plaats, in een huis aan de Marktstraat in Groningen. Dit behang laat zien hoe subtiel Wieringa
de illusie van diepte in zijn schilderingen wist op te
wekken.307 De schilder bereikte dat effect door een
uitgekiende toepassing van verdwijnpunten. Als men
de kamer binnengaat, ziet men recht voor zich uit
een laantje richting horizon lopen. De perspectief-

243. G.F. Wieringa, beschilderde behangsels in de grote voorkamer van een huis in de stad Groningen, ca. 1780-1790, foto Johan
de Haan.
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lijnen van de schilderingen die zich bij binnenkomst
aan weerszijden van de beschouwer bevinden, wijken
allemaal vanuit het oogpunt van de beschouwer naar
buiten. Neemt men vervolgens plaats bij de haardpartij, dan ziet men in de tegenoverliggende wand
twee zichtlijnen net onder de horizon bij elkaar komen. Ook als de bezoeker in het midden tegen de
raamwand gaat staan, werkt het perspectief van de
daar tegenover liggende schildering zeer overtuigend. Het kleurgebruik van de kamer versterkt de
ruimtelijke illusie; door de donkere tint van de lambrisering heeft de beschouwer het idee als het ware
ergens doorheen te kijken. De schilder heeft dit ef-

fect nog wat extra aangezet door aan de zijden van
alle wanden een deel van het linnen in de kleur van
de betimmering te schilderen. Van de serie van zes
schilderingen die Wieringa in 1782 signeerde en die
zich nu in het Groninger Museum bevindt, is de
oorspronkelijke schikking helaas niet bekend.308 Het
huis aan de noordzijde van de Vismarkt waarvoor het
werd geschilderd, is namelijk al aan het begin van de
twintigste eeuw afgebroken. Ook hier zal Wieringa
ongetwijfeld geprobeerd hebben door middel van
perspectieﬂijnen en vlakverdeling een suggestie van
ruimtelijkheid te geven.

244. G.J. de Jager, geschilderd behang in een huis aan de Herestraat in Groningen, circa 1780-1800,niet meer aanwezig,
foto Groninger Archieven.
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Een tijdgenoot van Wieringa, Gerke Jans de Jager, was eveneens een veelgevraagde behangselschilder. Hij woonde in de Gelkingestraat in Groningen
en plaatste in 1791 een advertentie in de Groninger
Courant waarin hij bekend maakte tekenonderwijs te
geven en ‘eerste nieuwmodische kamerbehangzels,
rytuigen enz.’ te schilderen.309 De Jager schilderde in
tegenstelling tot Wieringa niet alleen landschappen;
tot zijn repertoire behoorden ook smaakvol gearrangeerde groepen van objecten, gecombineerd met ornamenten die typerend zijn voor het neoclassicisme
zoals linten, strikken en bloemguirlandes. Deze elementen groepeerde hij vaak in geschilderde nissen,

die hun dieptewerking aan de geschilderde schaduwpartijen ontlenen.
Een vroeg voorbeeld van werk van De Jager is
het geschilderde behangsel in de tuinzaal van huis
Akerendam in Beverwijk, dat onlangs aan hem werd
toegeschreven.310 De landschappen die de vier seizoenen uitbeelden zijn gevat in een kader waaromheen
allerhande rococo-ornamentiek is geschilderd. Het
behangsel hoort van origine niet thuis op Akerendam en is daar vermoedelijk in de negentiende eeuw
aangebracht. Het is dan ook verre van ondenkbaar
dat het eens de wanden van een huis in Groningen
sierde. Spoorloos verdwenen is het behang dat De Ja-

245. Kamer in het Huis met de Dertien tempels in de Oude Boteringestraat in Groningen, vierde kwart achttiende eeuw, niet meer
aanwezig, foto Groninger Archieven.
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geschilderde nissen. Voor deze nissen waren op langgerekte consoles groepen van bloemen en vruchten
geschilderd. Een vergelijkbare toepassing van perspectivische grapjes was te zien in een huis aan de
Hoge der A.312 Van dit inmiddels verdwenen behang
is echter niet zeker of De Jager het geschilderd heeft.
Geschilderde decoraties op gepleisterde wanden

246. Beschilderd behang in een slaapkamer van de Fraeylemaborg in Slochteren, ca. 1780-1800, foto Johan de Haan.

ger schilderde voor een vertrek in het huis Herestraat
78 in Groningen (afb. 244). Het behang vertoonde
sterke stilistische overeenkomsten met een bewaard
gebleven behangselfragment dat in 1996 werd geveild.311 Een ander verloren gegaan behangsel dat aan
De Jager kan worden toegeschreven, bevond zich in
een kamer in het Huis met de Dertien Tempels. Het
is waarschijnlijk rond of na 1792 geschilderd, toen de
familie De Marees van Swinderen het huis aankocht
(afb. 245). Op dit behang was een lambrisering aangebracht met daarboven perspectivisch sterk verkort
1750- 1 8 0 0

Bijzondere vormen van wanddecoratie zijn enkele
rechtstreeks op de gepleisterde wand aangebrachte
schilderingen in Groninger huizen. Het merendeel
dateert waarschijnlijk uit het begin van de negentiende eeuw, maar er zijn er ook een paar die voor 1800
tot stand zijn gekomen. De opmerkelijkste daarvan is
een ornamentele schildering in een huis aan het Martinikerkhof, die uit de jaren zestig of zeventig van de
achttiende eeuw zal stammen (afb.247). Het betreft
een zeer vaardig geschilderde decoratie van rococomotieven tegen een donkergroene achtergrond. De
verwantschap tussen deze schildering en zeildoek- en
goudleerbehang is onontkoombaar; de decoratie lijkt
bijvoorbeeld erg op een goudleerbehang in kasteel
Hillenraad in Swalmen.313 Ook vertoont de schildering overeenkomsten met een behang dat op een van
de schilderijen van Elizabeth Geertruida Wassenbergh is afgebeeld (afb. 232). Waarschijnlijk is één
van de in Groningen werkzame verlakkers of behangselschilders voor deze schildering verantwoordelijk
geweest; de uitvoering wijst in ieder geval op iemand
die bedreven was in het schilderen van decoraties en
doet op onderdelen denken aan de aan Gerke Jans
de Jager toegeschreven behangels in huis Akerendam
in Beverwijk. Waarom de schilder in dit geval rechtstreeks op de wand heeft geschilderd en geen linnen
ondergrond heeft gebruikt, is onduidelijk.
De andere bekende Groninger wandschilderingen op pleister zijn veel grover geschilderd en ver-
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247. Wandschildering
in een huis aan het
Martinikerkhof, derde
kwart achttiende eeuw,
foto collectie Stichting
Provinciale Groninger
Oudheidkundige
Commissie.

moedelijk ook later tot stand gekomen. In het westelijke pand van hotel De Doelen aan de Grote Markt
in Groningen, in de achttiende eeuw lang bewoond
door leden van de familie Alberda, kwamen in de jaren vijftig van de vorige eeuw schilderingen van landschappen met personages tevoorschijn. De kleding
van de ﬁguren suggereert een laat-achttiende-eeuwse
oorsprong. Dat doet ook de stoffage van de schilderingen in de voorkamer op de eerste verdieping
van een huis in de Herestraat in de stad Groningen,
waarop enigszins primitief een veenkoloniaal dorpsgezicht is afgebeeld.314
Papierbehang
Papierbehang vond in het derde kwart van de achttiende eeuw waarschijnlijk al op vrij ruime schaal

toepassing in Stad en Lande.315 In 1760 adverteerde
de Groninger koopman Roelof J. Roos bijvoorbeeld
al met ‘kamer behangsel papier’.316 Bekend is dat in
1769 de vernieuwde pastorie van Stedum eveneens
papierbehang kreeg.317 Volgens een aantekening in
het staatboek van de hervormde gemeente ging het
daarbij om elf en een halve rol ‘blauw en wit behang
papier’. De papieren behangsels die de Drentse ontvanger der contributien Van Lier in 1767 liet aanbrengen in de ‘benedenkamer’ en het ‘comptoir’ van
zijn huis in Assen, werden waarschijnlijk ook door
Groningers geleverd.318 Een van de euvels van dit
vroege papierbehang was dat het nog niet zo sterk
was. In 1773 moest koopman J. van Giffen het vier
jaar eerder aangebrachte papierbehang in de pastorie
van Stedum dan ook ‘anplakken en maken’.319
Vanaf het midden van de jaren zeventig was pa1750-1800
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pierbehang in Stad en Lande niet uitzonderlijk meer.
Op woensdag 12 april 1775 werd in het pakhuis
van de schrijver der boelgoederen bijvoorbeeld een
‘groote party papieren kamerbehangsels’ verkocht.320
Er kwamen intussen ook steeds fraaiere behangselpapieren op de Groninger markt. In 1780 adverteerde
bijvoorbeeld koopman M. Muller in de Leliestraat
met papierbehang waarvan hij stalen uit ‘voornaame
Duitsche fabriquen’ had laten komen.321 Muller liet
weten dat hij in Duitsland deze behangsels voor zijn
klanten kon bestellen. Volgens de advertentie waren
sommige van deze papierbehangetjes met goud en
zilver afgezet, een beschrijving die doet denken aan
sierpapier.322 Eveneens in 1780 adverteerde de Groninger koopman Egbert Eggens met ‘differente zoorten van Engelsche, Brabantsche en Inlandsche papieren voor kamer behangzels’.323 Eggens was ook betrokken bij de aankleding van het geheel vernieuwde
huis van Scato Trip in de Herestraat in 1792, maar
dan als leverancier van ‘vloertapijt’; het was behanger
Hendrikus van Schagen die een kamer in Trips huis
van papierbehang voorzag. Uit de door Van Schagen
bij zijn opdrachtgever ingediende rekening blijkt dat
het behang 8,5 gulden kostte en dat de opdrachtgever voor ‘papsel en leijm’ nog eens 2 gulden en 12
stuivers neer moest tellen.324

248. Kastenwand in de keuken van het huis Noorderhaven 34
in Groningen, ca. 1760-1770, foto Johan de Haan.

7.4.6 Zolderingen
Balkenzolderingen
De tendens om in deftige vertrekken de bouwkundige constructie van met name de balkenzolderingen
te verhullen, was in Groningen in het derde kwart
van de achttiende eeuw nog niet zo sterk als in andere
delen van de Republiek. We kennen in Groningen
vrij veel voorbeelden van huizen die rond 1760 werden verbouwd en van modieuze elementen voorzien,
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maar hun ‘kale’ balkenzolderingen behielden (afb.
248). Het feit dat het plafond zich niet op ooghoogte
bevindt, en voor de directe indruk die een kamer
maakt minder belangrijk is dan bijvoorbeeld de
schoorsteenmantel en de wanden, kan hierbij een rol
hebben gespeeld. In ieder geval zorgde dit voor soms
opmerkelijke contrasten. In de tuinkamer van het in
1945 verwoeste huis Oude Ebbingestraat 40 sloot
de rococo-schoorsteenbetimmering aan tegen de onverholen zeventiende-eeuwse balklaag (afb. 269).325

443
Ook verschillende kamers in het Huis met de Dertien Tempels kenden weelderig vormgegeven rococoschoorsteenbetimmeringen die gecombineerd waren
met ‘ouderwetse’ balkenzolderingen (afb. 230).
Van de meeste grotere huizen die in de bestekboeken van de stad en de provincie genoemd worden, is
eveneens bekend dat de balklagen in de vertrekken
zichtbaar waren. Zelfs in de slaapkamer van de stadhouder was in 1790 sprake van ‘de zolder met zijn
balken’ die wit of grijs geschilderd moest worden;
deze kamer had in 1765 zijn stucplafond verloren en
het vervangende plankenplafond was kennelijk ook
al weer in het ongerede geraakt.326 Balkenzolderingen
waren blijkens de verfbestekken eveneens te vinden
in de woningen van de drosten van de beide Oldambten en de vernieuwde pastorieën in Kiel-Windeweer en Oude Pekela.
Over de afwerking van de balkenzolderingen in
deze periode is maar weinig bekend. Decoratieve
schilderingen zijn in de tweede helft van de achttiende eeuw eigenlijk niet meer te verwachten. In het
laatste kwart van de achttiende eeuw kregen de bal-

kenzolderingen van enkele ‘deftige huizen’ volgens
de vermeldingen in de bestekboeken van de stad vaak
een lichte afwerking, net als de steeds vaker in lichte
bruintinten of houtimitaties geschilderde deuren,
lambriseringen en bedstede- en kastenwanden. In de
meesterswoning van Oude Pekela werden in 1785
de zolderingen bijvoorbeeld zeegroen geschilderd.327
Maar ook donkere tinten bleven voorkomen. De
balkenzoldering in de woning van de stapelrechtsdienaar van Schouwerzijl werd in 1782 bijvoorbeeld
nog gewoon egaal Engels rood geschilderd.328 Een
jaar later werd ook de zoldering van de voorkamer in
het ambtmanshuis in Termunten van een verﬂaag in
deze kleur voorzien.329
Stucplafonds
De stad Groningen is relatief arm aan stucwerk in
rococostijl. Het vermaarde Sichtermanhuis aan de
Ossenmarkt vormt hierop een van de weinige uitzonderingen. In de rechterhelft van het huis gaan de
rococo-stucplafonds, die nog voor de dood van Sich-

249. Detail van het stucplafond in de vestibule van
het huis Sichterman
aan de Ossenmarkt in
Groningen, ca. 1760
(vóór 1764), foto Johan
de Haan.
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250. Stucplafond in de rechter achterkamer van het huis
Sichterman aan de Ossenmarkt in Groningen, vermoedelijk ca. 1760 (vóór 1764), foto Johan de Haan.

251. Detail van het stucplafond in de Grote
zittingzaal van de Hoge Justitiekamer in
de Oude Boteringestraat in Groningen,
ca. 1754, foto Johan de Haan.

252. Detail van het stucplafond in de grote voorkamer van een huis in de stad Groningen, ca. 1791, foto Johan de Haan.
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terman in 1764 tot stand moeten zijn gekomen, nog
steeds zij aan zij met de oudere plafonds uit de bouwtijd van het huis, 1743-1745 (afb. 249, 250). Verder
is alleen in de voormalige zetel van de Hoge Justitiekamer in de Oude Boteringestraat, in huize Pictura
in de Walburgstraat en in het voormalige woonhuis
van de achttiende-eeuwse kunstverzamelaar Pieter
Roelfsema in de Poelestraat, het huidige nummer 14,
stucwerk in rococostijl bewaard gebleven (afb. 251).
Na de vestiging van stucwerker Johan Bernard
Logeman in Groningen in 1775 kregen enkele huizen in de stad stucplafonds in een modieuze neoclassicistische stijl. Een voorbeeld daarvan is het plafond
in de voorkamer van het huis Vismarkt 56, dat door
Logeman waarschijnlijk in 1783 werd voltooid. In
de hoeken van dit plafond zijn verbeeldingen van
de vier jaargetijden opgenomen. In een huis in de
Marktstraat in Groningen bleven twee stucplafonds
bewaard die ook aan Logeman kunnen worden toegeschreven; deze vertonen sterke overeenkomsten met
het door hem vervaardigde stucwerk in de raadzaal
van het voormalige stadhuis in Sloten.330 Het plafond

in de voorkamer is voorzien van een kooﬂijst waarin
voorstellingen van romantische ruïnes en landschapjes
te zien zijn (afb. 252, 253). Het zal gelijktijdig met de
voor dit vertrek door Gerardus Franciscus Wieringa
in 1791 geschilderde behangsels zijn aangebracht.
Imitatie-stucplafonds
De zoldering hoefde niet per se met stuc te worden
afgewerkt. Er waren ook andere manieren om een
vlak plafond te verkrijgen. Soms werden balkenplafonds met planken afgetimmerd om een vlak plafond
te krijgen. In 1765 werd in het stadhouderlijk hof
een nieuw plankenplafond in de eetzaal van de edellieden eetzaal aangebracht nadat het oude verwijderd
was.331 In hetzelfde jaar werden ook de stucplafonds
in het kabinet en de slaapkamer van de stadhouder
vervangen door een betimmering van dunne planken
waaronder een lijstje werd aangebracht.332 Deze plafonds werden gewit door aannemer Gerardus Nanninga, die voor het nieuwe plafond van de stadhouderlijke slaapkamer ‘lijmwater’ moest gebruiken.333

253. Detail van het stucplafond in de
grote voorkamer van een huis in de
stad Groningen, ca. 1791,
foto Johan de Haan.
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254. Houten plafondornament afkomstig uit een huis in de

255. Imitatie-stucplafond in de rechter voorkamer van de

Oude Boteringestraat in Groningen, circa 1778 (datering

Menkemaborg in Uithuizen, laatste kwart achttiende eeuw,

bijbehorende lambrisering), foto Johan de Haan.

foto Johan de Haan.

In het laatste kwart van de achttiende eeuw werden
de houten plafonds soms van gesneden ornamenten
in neo-classicistische stijl voorzien, zoals een voorbeeld uit Nieuwe Boteringestraat 26 laat zien.334
Een andere manier om plafonds vlak te maken
was onder de balken een geprepareerde linnen bespanning te bevestigen en deze van houten ornamenten te voorzien. In de jaren zestig van de achttiende
eeuw werd in de Opregte Groninger Courant al geadverteerd met dergelijk ‘plafon doeck’ dat in ‘differenter breedtens’ beschikbaar was.335 De Groninger
behangseldrukkers konden ook plafonddoek leveren;
voor het vernieuwde Ommelander huis werd behangselfabrikant Leonardus Beumer in 1784 betaald
wegens ‘behangen en platfoneeren’.336 Foto’s van de
achterkamer in het Huis met de Schone gevel aan de
noordzijde van de Grote Markt suggereren dat het
met rococo-ornamenten versierde plafond niet in
stucwerk was uitgevoerd maar bestond uit houten ornamenten op een linnen ondergrond (afb. 182). Ook
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in de neo-classicistische stijlkamer van het Groninger Museum was een dergelijke plafond te vinden,
afkomstig uit een huis aan de oostzijde van de Oude
Boteringestraat (afb. 254).337 De houten ornamenten van dit plafond bestaan uit een rozet waaraan de
kroonluchter werd opgehangen en vier fraai gesneden hoekornamenten met emblemen uit de muziek,
de schilder- en bouwkunst en de zeevaartkunde. Soberder zijn de houten ornamenten die vermoedelijk
aan het einde van de achttiende eeuw op de linnen
plafonds in de hal en beide voorkamers van het huis
Oude Kijk in’t Jatstraat 6 werden aangebracht.338 De
ornamenten van deze plafonds lijken op die van het
plafond in de voorkamer van de Menkemaborg, dat
waarschijnlijk rond 1790 werd aangebracht, toen de
hele kamer aan de veranderde interieurmode werd
aangepast (afb. 255).339 Omdat het plafonddoek in
de Menkemaborg rond de ornamenten lichtjes is
gaan ‘hangen’ wekt het geheel de indruk van een gecapitonneerde stoffering.
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Waarschijnlijk werden de meeste van deze plafonds wit geschilderd om het effect van stucwerk te
benaderen. In bijzondere gevallen kon er wel eens
wat verguldsel aan te pas komen. In het verfbestek
van de in en voor 1784 geheel vernieuwde vertrekken
in het Ommelander huis moesten de plafonds van de
vergaderzaal, de vertrekkamer, de spreekkamer en het
portaal ‘zuiver wit’ gemaakt worden met een mengsel
van ‘schulp wit en pargaamon lijm’.340 Het centrale
ornament van het plafond werd gedeeltelijk verguld.
7.4.7 Vloeren
In eenvoudige huizen werden de vloeren nog vaak
met plavuizen belegd, zoals de vermeldingen in de
bestekboeken van de stedelijke en provinciale overheden aantonen. In 1751 kreeg bijvoorbeeld de achterkamer van het huis van de stapelrechtsdienaar een
vloer van groene en gele estriken.341 De geglazuurde
estriken die hun ‘verglaasel’ waren kwijtgeraakt moesten in 1759 in de pastorie van Oude Pekela vervangen worden door nieuwe.342 Een inventaris uit 1785,
met daarin een voorraad plavuizen, geeft aanwijzingen over de grootte van de vloertegels die in Stad en
Lande werden toegepast.343 De grootste hoeveelheid
betrof ‘negen duimsvloeren’, dus tegels met een lengte
en breedte van zo’n 22,5 centimeter. Vloertegels met
deze afmetingen werden het meest in gebouwen van
stad en provincie toegepast, maar er waren ook kleinere tegels met zijden van 7 en 6 duim in voorraad.
Ongeglazuurde ‘blauwe en rode’ plavuizen werden
apart gespeciﬁceerd, dus we kunnen ervan uitgaan dat
de andere vloertegels in de voorraad groen of geel geglazuurd waren. Ongeglazuurde vloeren trof men alleen in de eenvoudigste woningen aan. In 1767 werd
de kamer van de stalknecht bij het stadhouderlijk hof
van een nieuwe vloer van blauwe ‘bakken’ voorzien.344
Combinaties van geglazuurde en ongeglazuurde tegels

kwamen waarschijnlijk ook wel voor. Top schrijft dat
de vloer van een voorkamer van een achttiende-eeuwse veenkoloniale boerderij bestond uit ‘grote tegels,
de middelste dof-blauw, de randtegels geglazuurd en
geel, rood of groen van kleur.’345
Stenen vloeren kwamen in deftige huizen alleen
voor in utilitaire ruimten als keukens en gangen. In
1765 kreeg de ‘gallerie’ beneden bij de traptoren in
het stadhouderlijk hof een vloer van 24 nieuwe Bremer platen van twintig duim groot.346 De pastorie in
Stedum kreeg bij de verbouwing in 1768/69 grote
Bremerstenen platen in de gang. Bremer vloerplaten
waren, als we de bekendmaking in de Groninger Courant van 19 juli 1776 mogen geloven, de specialiteit
van zerkhouwer Jan Roelofs Sterenborg die aan de
Munnekeholm woonde.347 Bremer stenen konden in
combinatie met bijvoorbeeld marmer fraaie patronen
vormen. Mogelijk was dat het geval met de ‘Bremer
en albaster vloeren’ in het huis van de heer Lampe in
Delfzijl, dat in 1781 werd verkocht.348 Stenen vloerplaten hadden als groot voordeel dat ze vaak weer
opnieuw waren toe te passen. In 1775 werden bijvoorbeeld Bremer platen uit de drie afgebroken stadsbehuizingen die tegen het oude stadhuis stonden te
koop aangeboden en kwam ook de blauwe Zweedse
vloer uit het oude stadhuis zélf op de markt.349
Houten vloeren werden als luxegoed beschouwd.
In een advertentie van 26 januari 1762 werd dan ook
vermeld dat een huis dat te koop werd aangeboden
zes kamers had ‘waar in drie met houten vloer’.350
Ook in een andere advertentie uit dit jaar, waarin
een buitenplaats in Wildervanck te koop wordt aangeboden wordt gezegd dat de meeste vertrekken een
houten vloer hadden.351 Er zijn nog meer voorbeelden van.352
Niet altijd bleven houten vloeren blank. De houten vloer van de hofkamer van het ambtmanshuis in
Termunten moest in 1783 bijvoorbeeld in ‘koedrek’1750-1800
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256. Restanten van vloerafwerking in de opkamer van het huis
Turftorenstraat 28 in Groningen, vermoedelijk laatste
kwart achttiende eeuw, foto Warmolt Brouwer.

kleur geschilderd worden.353 De vloer van de slaapkamer van de stadhouder kreeg in 1790 een glanzend
bruine tint.354 Ook konden houten vloeren van een
decoratieve verﬂaag worden voorzien. In 1759 moest
de aannemer van schilderwerk de daagskamer in het
schathuis van de drostenborg in Zuidbroek ‘arabisen’.355 In het huis Turftorenstraat 28 in de stad
Groningen bleef een groene beschildering met witte
biezen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw
bewaard, die vergelijkbaar is met een vloerschildering
in het Hinckaertshuis in de Oude Kijk in’t Jatstraat
uit dezelfde periode (afb. 256, 257). Dit laatste voorbeeld is aan de randen ook nog van een eenvoudige
rankenschildering voorzien. Trappen konden even-

257. Aftekening van vloerafwerking in tuinkamer van het Hinckaertshuis aan de Oude Kijk in’t Jatstraat in Groningen, vermoedelijk
laatste kwart achttiende eeuw, foto collectie ir. L.W. Barneveld.
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eens van dergelijke versieringen worden voorzien,
waarbij de strepen een loper suggereerden. In de
residentie van de ambtman in Termunten moest
in 1791 een schilder de nieuwe verﬂaag op de traptreden ‘met een voetkleed afzetten’.356 Ook hiervan
bleven in Turftorenstraat 28 en het Hinckaertshuis
voorbeelden bewaard.
Vloertapijten en matten
Hoewel al in de eerste helft van de achttiende eeuw
vloeren met grote vloertapijten werden bedekt, nam
de toepassing hiervan pas na 1750 in de deftige huizen van Groningen een hoge vlucht. In de luxueuze
inventaris van secretaris Laman worden in 1755 weliswaar alleen nog maar matten genoemd, maar in een
de verkoopaankondiging van een deftige inboedel uit
hetzelfde jaar worden wel twee (vloer-)tapijten vermeld.357 Ook in de borg Nittersum in Stedum lagen
toen al vloertapijten, die in 1761 werden verkocht.358
In de jaren zeventig was het beslist niet meer ongewoon om de vloer in een deftig vertrek met een groot
kleed of tapijt te bedekken. In 1770 lag in de grote
bovenkamer van de auditeur militair in Groningen
bijvoorbeeld een ‘groote selfkante vloerdeeken’.359
Voor het bezoek van stadhouder Willem V en zijn
gezin in 1777 schafte de provincie ook twee grote
vloerkleden aan om de vloeren van de aula van de
academie mee te bedekken.360 In de borg Nittersum
had Johan Herman Gerlacius na 1761 zelfs vaste,
waarschijnlijk kamerbrede, vloertapijten aan laten
brengen, die in 1775 in de inventaris van zijn goederen werden genoemd.361 Ook voor ruimten die geen
woonfunctie hadden, zoals de gang, kon men kleden
kopen. De Groninger stoffenkoopman Lambertus
van Giffen leverde in 1775 bijvoorbeeld een ‘swart
gang kleed’ aan de Drost van Drenthe.362
Van het uiterlijk van de vloertapijten die in Gronin-

ger woonhuizen lagen, is nauwelijks iets bekend. Van
het ‘tapeet’ dat in 1780 op een van de ‘houten vloeren’
in het huis lag dat de weduwe van raadsheer Gockinga
in dat jaar te koop aanbood, werd alleen gezegd dat het
‘kostelijk’ was.363 Al iets duidelijker is de bekendmaking in 1791 van de verkoop van de boedel van wijlen
burgemeester Tjaart van Berchuis, bewoner van het
Huis met de Dertien Tempels in de Oude Boteringestraat; hierin wordt melding gemaakt van ‘Smirnase en
andere vloertapyten’.364 Ook bij de aankondiging van
de verkoop van goederen van wijlen de weduwe van
raadsheer De Sitter wordt in 1793 een ‘Smirna’s vloertapyt’ genoemd, genoemd naar de Turkse havenstad
Smyrna (tegenwoordig Izmir geheten)van waaruit de
geknoopte vloertapijten naar Nederland werden verscheept.365 Hoe zo’n oosters tapijt eruit kon zien, laat
het dubbelportret zien dat Jan Buys in 1777 van de
Groninger Jan Modderman en zijn echtgenote Angelique Esther Elin schilderde. Op de vloer van de kamer
waarin het echtpaar is geportretteerd ligt een tapijt
met Oosters aandoende motieven. Op schilderijen van
Elizabeth Geertruida Wassenbergh zijn vergelijkbare
vloerkleden afgebeeld (afb. 202, 229).
Grote gedessineerde vloerkleden waren kostbaar
in de aanschaf. Om slijtage tegen te gaan legde men
er daarom dikwijls zogenoemde ‘morskleden’ overheen. Het ‘geruit tapyt’ dat Lambertus van Giffen in
1775 voor 8 caroli gulden en 5 stuivers aan de Drost
van Drenthe leverde, was ongetwijfeld zo’n morskleed: ook in de rest van Nederland waren ruiten (of
strepen) gebruikelijk voor deze kleden.366 Dergelijke
kleden konden per el worden aangeschaft, zoals geillustreerd wordt in de rekening die Egbert Eggens,
een stoffeerder gevestigd aan de Groninger Vismarkt,
indiende bij Scato Trip in 1792.367 In deze rekening
is sprake van negentien el ‘geruit vloertapyt’, dat in
totaal 18, 5 gulden kostte.
De inventaris van goederen van Anna Habina
1750-1800
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Tjarda van Starckenborgh uit 1799 geeft enkele
mooie voorbeelden van de toepassing van morskleden en laat tevens zien wat er nog meer aan vloerbedekking mogelijk was.368 In de grote voorkamer van
haar huis in de Herestraat lag een groot vloertapijt dat
met een getaxeerde waarde van 84 caroli gulden verreweg het duurste onderdeel van de kamerinrichting
was. Ter bescherming van dit kleed stond de tafel in
dit vertrek op een kleiner ‘vloer kleed’ dat maar 5, 5
gulden waard was. Ook in de slaapkamer op de eerste verdieping was een vloerkleed te vinden met een
los ‘carpet’ er overheen. De vloerkleden in de kleine
voorkamer en de eetkamer werden niet door een extra kleed beschermd. In andere ruimten van het huis
werden matten toegepast; de comfortabel ingerichte
‘matten kaamer’ op de eerste verdieping ontleende
zelfs zijn naam aan dit type vloerbedekking.
In de stad Groningen waren tapijten en vloermatten in allerlei soorten te koop. In 1780 adverteerde
bijvoorbeeld de al genoemde koopman Egbert Eggens aan de Vismarkt naast papieren behangsels en
allerhande stoffen met ‘Schotse en andere tapyten
en vloer kleeden’.369 Koopman Muys, die een winkel dreef in de Poelestraat, verkocht niet alleen ‘Engelsche’ en ‘Schotze’ tapijten, maar ook ‘Hilversums
goed’, inlandse én de bekende ‘Smirnasche’ tapijten.370 Tevens kon men bij Muys minder prestigieuze vloerbedekking krijgen zoals de ﬁjne Spaanse en
‘Aliekantse’ matten, genoemd naar de Spaanse stad
Alicante, blokmatten en grovere biezen matten. Vol
trots meldde Muys in een advertentie dat de matten
in zijn winkel goedkoper waren dan bij de schippers,
die kennelijk ook in dergelijke waren handelden.
Bovendien was Muys naar eigen zeggen bereid grote
matten te pas te maken voor ‘alle kamers en vertrekken’.
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7.4.8 Schoorsteenbetimmeringen en verwarming
Dat schoorsteenmantels meer dan andere interieurelementen als beeldbepalend in het interieur werden
ervaren, bewijst de verbouwing van het Huis met de
Dertien Tempels rond 1760 (afb. 230). In de achterkamer werden de behangselschilderingen van Hermannus Collenius uit 1711 gewoon met een nieuwe
schoorsteenmantel in rococostijl gecombineerd en in
een andere kamer kreeg een oud schoorsteenstuk een
passende nieuwe, eveneens in rococo-stijl uitgevoerde
omlijsting. Ook een plafond uit 1721 en een weelderig gesneden rococo-schoorsteenmantel gingen rond
1760 in de grote voorkamer van het huis Nieuweweg
12 een geslaagd huwelijk aan (afb. 258).371 Hoe belangrijk een modieuze schoorsteenmantel was, blijkt
uit de verkoopaankondiging van een huis ten westen
van de Grote Markt, op de hoek van het Koudegat
uit 1792. Volgens de tekst van de bekendmaking
ging het om ‘een modernen van Gronds op nieuws
vertimmerde behuizinge’ waarin zich volgens dezelfde tekst kamers bevonden die alle behangen waren,
houten vloeren hadden én voorzien waren van drie
‘antique haardsteden’, in neo-classicistische stijl.372
Er kan voor de tweede helft van de achttiende
eeuw in Stad en Lande een globaal onderscheid gemaakt worden tussen drie schouwtypen. Populair in
vooral het derde kwart van de achttiende eeuw was
het ‘moderne’ model met met een relatief smalle hangende boezem en lage schouwbalk die vaak werd ondersteund door pilasters met consoles tegen de achterwand van de stookplaats. Dit type, dat als voordeel
had dat het een grote stralingswarmte verspreidde
werd in Stad en Lande wel ‘smuiger’ genoemd. Deze
vorm kregen bijvoorbeeld de schoorsteenbetimmeringen die in de kelder en de studeerkamer van de
pastorie van Kiel-Windeweer werden gebouwd.373
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ingebouwd (afb. 259, 260). Dit type werd in Groningen in de tweede helft van de achttiende eeuw
een ‘Engelse’ schoorsteen genoemd, niet te verwarren met de Engelse ‘bossem’ van enkele decennia
eerder, die waarschijnlijk nog betrekking had op álle
schoorsteentypen met een lage stookopening (dus
ook die met een hangende kap). Tussen de Engelse
schoorsteen en de schoorsteen met hangende boezem
bestond aanvankelijk vermoedelijk geen standsverschil; in 1765 werd na afbraak van de ‘bossum’ in
de edellieden-eetzaal van het stadhouderlijk onderkomen in Groningen dan ook aan de aannemer de

258. Schoorsteenbetimmering in een huis aan de Nieuweweg
in Groningen, tegenwoordig in Maarssen, ca. 1760-1770,
foto Groninger Archieven.

Het bestek omschrijft deze schoorstenen als
‘smuigers wijze’ en aan de voorzijde met ‘sindelijke
gestookene booglijsten verciert’. In 1755 werd er in
de daagse kamer van het ambtmanshuis in Termunten een soortgelijke schoorsteen geplaatst.374
Het andere destijds modieuze schoorsteentype
bezat een aan de zijkanten gesloten stoel met een
stookplaats op trapeziumvormige plattegrond en
was geheel of gedeeltelijk in de dikte van de muur

259. Schoorsteen in havezate Mensinge in Roden, ca. 17601770, foto Johan de Haan.
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260. Schoorsteenbetimmering in de linker voorkamer van het
Huis met de Dertien
tempels aan de Oude
Boteringestraat in
Groningen, ca. 17601765, foto Groninger
Archieven.
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keus gelaten of deze moest worden vervangen door
een ‘smuiger bossem’ of een ‘Engelse bossem’.375 In
het laatste kwart van de achttiende eeuw werden Engelse schoorstenen waarschijnlijk wel als modieuzer
ervaren dan de hangende ‘smuiger’. Engelse schoorstenen, soms uit afbraakpanden, werden althans vrij
vaak in de Groninger Courant te koop aangeboden.376
Van het afbraakmateriaal van de borg Woellust dat
in 1783 te koop werd aangeboden, werden de ‘En-

gelse bossems met spiegels en plaaten’ bijvoorbeeld
expliciet genoemd.377 De Engelse schoorstenen in het
huis van de heer Lampe in Delfzijl werden in 1781
eveneens als verkoopargument ingezet.378
Op het platteland bleef de brede traditionele
schouw met hoge schouwbalk tot ná 1800 gebruikelijk (afb. 261). Een tekening uit 1868 waarin een bijzonder fraaie en met modieuze klassieke ornamenten
versierde schoorsteen van dit type in een boerderij in

261. O. Eerelman, schets van een schouwpartij in een onbekend huis, tweede helft achttiende eeuw, ongedateerd, huidige verblijfplaats onbekend, foto P.B. Kramer, collectie Groninger Archieven.
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262. O. Eerelman, schets van een schouwpartij in een onbekend huis, tweede helft achttiende eeuw (detail: het ‘fornuis’), ongedateerd, huidige verblijfplaats onbekend, foto P.B. Kramer, collectie Groninger Archieven.

Adorp is vereeuwigd, bewijst dat dergelijke schoorstenen zelfs in deftigste boerderijen aan het einde van
de achttiende eeuw verre van ouderwets waren.379
Schouwpartijen die dienden als kookplaats, waren
om praktische redenen vanzelfsprekend altijd van dit
type, zowel in de stad Groningen als op het platteland. Otto Eerelman maakte een schets van zo’n grote
schouw, voorzien van een achttiende-eeuwse betegeling tegen de achterwand en met een ‘fernois’ naast
de stookpaats, dat Top beschrijft als een van stenen
gemetselde (en betegelde) constructie met openingen
om kookpotten op te zetten (afb. 261, 262).380 In een
huis in Glimmen, een voormalige herberg in eigendom van de stad Groningen, bleef het ‘fernois’ in de
in 1796 gebouwde keuken bewaard. In het bewaard
gebleven bestek dat ten dienste van de bouw van de
keuken (en een nieuwe stal) werd opgesteld, staat
nauwkeurig beschreven hoe het gemetselde fornuis
gemaakt moest worden..381 Er is daarin ondermeer
sprake van een ijzeren dekplaat met vier uitgespaarde
1750- 1 8 0 0

gaten (twee kleine en twee grote) om de potten op te
plaatsen.
Schoorsteenbetimmeringen, zowel stoel als boezem, werden in het derde kwart van de achttiende
eeuw in Stad en Lande in de meeste gevallen in hout
uitgevoerd. In enkele gevallen werd de boezem van
een stucdecoratie voorzien. Voorbeelden hiervan
zijn te vinden in de zogeheten Stadskamer van het
klooster in Ter Apel en in de voorkamer van een huis
aan de Marktstraat. (afb. 264, 265). Laatstgenoemd
voorbeeld is voorzien van vrijmetselaarssymboliek.
Als er al natuursteen werd toegepast, dan betrof het
alleen de stoel of mantel, zoals de fraai bewerkte
roodmarmeren rococo-schoorsteenmantel uit het
huis Sichterman laat zien (afb. 263). Steenhouwer
Pieter Bredenbagh werd in 1759 betaald voor een
‘serken schoorsteen mantel’ in de grote zaal van het
Herenwijnhuis en Bredenbaghs stiefzoon Derk Weijting sneed voor de boezem van deze schoorsteenpartij een houten spiegelomlijsting.382 De vorm van
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263. Marmeren schoorsteenmantel in de linkervoorkamer van het Sichtermanhuis aan de Ossenmarkt in Groningen, ca. 1760, foto
Johan de Haan.

264. Schoorsteenboezem in de stadskamer van het klooster
van Ter Apel, midden achttiende eeuw, foto Johan de

265. Schoorsteenboezem in de grote voorkamer van een huis
in de stad Groningen, ca. 1791, foto Johan de Haan.

Haan.
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266. Marmeren schoorsteenmantel in de grote voorkamer van een huis aan de Marktstraat in de stad Groningen, ca. 1791,
foto Johan de Haan.

de natuurstenen schoorsteenmantels verschilde vermoedelijk niet veel van de houten exemplaren. De in
de twintigste eeuw nogal hardhandig gerestaureerde
zandstenen schouwbalk uit 1754 in de voormalige
presidentskamer van de Hoge Justitiekamer aan de
Oude Boteringestraat lijkt bijvoorbeeld sterk op de
geproﬁleerde houten schouwbalken van de hangschouwen die in 1755 voor de nieuwe pastorie in
Kiel-Windeweer werden gemaakt.
Toen schoorsteenbetimmeringen met een gesloten mantel aan het einde van de achttiende eeuw
weer vaker werden toegepast, werden marmeren
mantels algemener (afb. 266, 267). Deze werden
waarschijnlijk aan het einde van de achttiende eeuw
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in vrij grote aantallen in Groningen geïmporteerd.
Koopman Hendrik Coops aan het Damsterdiep adverteerde in 1793 bijvoorbeeld met een grote partij
marmer, waaronder zich kant en klare ‘differente
zoorten van borsem mantels, zoo in rood als blauw
marmer, ook met witte ornamenten’ bevonden.383
Natuurlijk konden Groninger steenhouwers ook zelf
natuurstenen mantels maken. In 1777 vervaardigde
waarschijnlijk steenhouwer Boele Kreemer de nog
bestaande natuurstenen schoorsteenmantel voor de
consistoriekamer van de A-kerk.384 Houten mantels
werden in deze periode echter eveneens nog volop
toegepast (afb. 268). De houten schoorsteenmantel met ingetogen neoclassicistische ornamentiek in
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267. Grote zaal van de Fraeylemaborg in Slochteren, ca. 1781-1782, foto Groninger Archieven.

268. Detail van een schoorsteenmantel uit
een huis in Sappemeer, 1780-1790,
collectie Groninger Museum, inv. nr.
1933.0293, foto Johan de Haan.
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269. Schoorsteenbetimmering in de achterzaal van het huis

270. Schoorsteen uit de borg Jachtwijk bij Foxham, ca. 1760-

Oude Ebbingestraat 40 in Groningen, ca. 1760-1770, ver-

1770, tekening door C.W. Lith jr., ca. 1900, foto col-

nietigd in 1945, foto Groninger Archieven.

lectie Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige
Commissie.

de zaal van de Ennemaborg in Midwolde dateert
vermoedelijk uit de jaren tachtig van de achttiende
eeuw. Scato Trip kocht in 1792 twee waarschijnlijk
in hout uitgevoerde ‘antique’ schoorsteenmantels
met ornamenten van lindenhout voor zijn huis in de
Herestraat.385
Op deftige schoorstenen was de boezem voorzien
van een spiegel, een schilderstuk of, liever nog, beide.
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In de Opregte Groninger Courant van 5 juni 1772
worden de ‘schilderijen, spiegels &c in de schoorsteenen’ van een huis in Buitenpost expliciet vermeld.386
In verkoopadvertenties van Engelse schoorstenen
wordt het schilderstuk eveneens steevast genoemd.387
De bewaard gebleven Groninger schoorstenen uit
deze periode laten zien dat de tweedeling van de boezem door middel van een spiegel en schilderstuk in

459

271. Spiegel en schoorsteenstuk oorspronkelijk aangebracht op
een schoorsteenboezem in een huis in de Steentilstraat in

272. Schoorsteen in het huis Turftorenstraat 15, ca. 1760-1770,
foto Johan de Haan.

Groningen, ca. 1760, toegeschreven aan Cornelis Kooystra,
particuliere collectie, foto Johan de Haan.

Stad en Lande tot het einde van de achttiende eeuw
gebruikelijk was (afb. 269, 270, 271, 272, 273, 274).
Schoorsteenboezems die niet langer in twee zones
waren verdeeld, maar daarvoor in de plaats een grote
spiegel, één schilderstuk of andere vorm van decoratie kenden, lijken aan het einde van de achttiende
eeuw – net als elders in de Republiek – aan populariteit te hebben gewonnen (afb. 267).

De schoorsteenpartij leende zich goed voor de
toepassing van gesneden decoraties. Het snijwerk
kon vooral ten tijde van de rococo weelderige vormen
aannemen en schoorstenen tot een kostbaar interieurelement maken dat men niet zomaar even verving.
In 1768 werd een ‘fraaye van hout uitgesneedene
schoorsteen’ uit de borg Woelwijk bij Kleinemeer
te koop aangeboden.388 In het huis Turftorenstraat
1750-1800
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273. Schoorsteenbetimmering uit een huis in de Oude
Boteringestraat in Groningen, nu elders geplaatst, moge-

274. Schoorsteenbetimmering in de achterkamer van het huis
Oosterstraat 53, ca. 1780-1790, foto Johan de Haan.

lijk 1778 (datering bijbehorende lambrisering), foto Johan
de Haan.

15 in de stad Groningen bleef een voorbeeld van
een met weelderige rococo-ornamentiek versierde
schoorsteen bewaard (afb. 272). Ook de imposante
schoorsteenbetimmering uit een huis aan de Nieuweweg is een goed voorbeeld van de decoratieve creativiteit van de Groninger beeldsnijders ten tijde van
het rococo (afb. 258). Zo bizar als het snijwerk de
schoorsteen op het schilderij Le visiteur indiscret van
de hand van Elizabeth Geertruida Wassenbergh zal
1750- 1 8 0 0

het echter wel nooit zijn geweest (afb. 229). Vanaf de
jaren zeventig werd onder invloed van het neoclassicisme de decoratie van schoorsteenbetimmeringen
strakker en minder plastisch, met de uiterst strakke
schoorsteenversiering in de achterkamer van het huis
Oosterstraat 53 in Groningen en in de rechtervoorkamer van de Menkemaborg in Uithuizen als uiterste
consequentie (afb. 274).
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Afwerking van de schoorsteenbetimmering
Schoorsteenbetimmeringen werden soms kleurrijk afgewerkt. Op 15 juni 1773 werd in de Groninger Courant bijvoorbeeld een ‘verlakte Engelsche schoorsteen
met de plaaten’ te koop aangeboden.389 Van enkele in
rococo-stijl uitgevoerde schoorstenen in de stad Groningen is bekend dat ze nog in het begin van de twintigste eeuw een polychrome afwerking bezaten, die
mogelijk op een oudere, achttiende-eeuwse situatie
teruggreep. Dat wil niet zeggen dat alle schoorstenen
in bonte kleuren waren beschilderd. Ook monochrome tinten verlevendigd met verguldsel konden een
schoorsteen allure geven. In 1765 werd bijvoorbeeld
de waarschijnlijk uit de late jaren twintig van de
achttiende eeuw daterende schoorsteen van de grote
muziekzaal in het stadhouderlijk hof geheel kastanjebruin geschilderd, waarbij het oude verguldsel werd
gehandhaafd.390 Dat gold ook voor de schoorsteenmantel in de slaapkamer van de stadhouder, die in
hetzelfde jaar werd geschilderd. Volgens een bestek
uit 1790 moest de schoorsteenbetimmering van de
muziekzaal opnieuw verguld worden.391 De aannemer diende het verguldsel onder andere op de lijsten
rond het ‘schilderie’ op de boezem aan te brengen.
Ook marmerschilderingen werden op schoorstenen toegepast. De boezem werd daarbij vaak in
een andere kleur of tint gemarmerd dan de stoel. In
1759 werd bijvoorbeeld de nieuwe schoorsteen in
de alkoofkamer van de drostenborg in Zuidbroek in
twee tinten Berlijns blauw geschilderd: de ‘schoorsteen bossum donker en de pijlasters ieets [sic] ligter
gemarmert’.392 Dat de toepassing van verschillende
marmerschilderingen op de schoorsteen ook aan het
einde van de achttiende eeuw nog voorkwam, bewijst
het bestek van de verfwerkzaamheden die in 1788
plaatsvonden in de pastorie in Oude Pekela. 393 De
‘bossems’ in de voorkamer, daagse kamer en midden-

kamer van deze pastorie moesten in een lichte én een
donkere grijstint worden gemarmerd. In de kamers
op de eerste verdieping diende de ‘schoorsteenmantel’ op een vergelijkbare wijze te worden behandeld.
Bijzonder was de marmering van de mantel in de
voorkamer op de verdieping, die passend bij de nieuwe lichtrode en witte beschildering van het overige
houtwerk in ‘rood spekmarmer’ geschilderd moest
worden. De ‘bossems’ in de pastorie van Kiel-Windeweer werden in 1791 gemarmerd in twee tinten
grijs.394 Waarschijnlijk was de donkere marmering
voor de pilasters en de haardbalk of mantel bedoeld
en kreeg de boezem een lichtere tint. De beschrijving
uit 1790 van de schilderwerkzaamheden in het stadhouderlijk hof in Groningen is daarin duidelijk: de
schoorsteen in de muziekzaal kreeg een marmering in
twee tinten: de stoel werd ‘grauw’(grijs) gemarmerd
en de boezem kreeg een witte marmerschildering.395
De schilders moesten volgens het bestek wederom
zorgvuldig om het oude verguldsel heen schilderen.
In welke kleur de nieuwe ‘antique’ schoorsteenmantels in het huis van Scato Trip in de Herestraat
werden gemarmerd, is onbekend; maar dankzij de
bewaard gebleven rekening van de weduwe van schilder J. Wieringa weten we dat de kosten voor deze
marmering niet meer dan 12 stuivers per schoorsteen
bedroegen.396
Bekleding van de stookplaats: ‘steenties’
De haardvloeren bestonden in de eenvoudige huizen
uit ongeglazuurde roodbakken tegels of klinkertjes.
De achter- en zijwanden van de stookplaats konden
met tegels, ‘steenties’, worden bekleed, die vaak aan
weerszijden van een geteerde, betegelde of ijzeren
roetbaan waren aangebracht. De tegels waren eenvoudig wit of voorzien van decoratieve schilderingen.
In de schoolmeesterswoning in Hogezand werden in
1750-1800
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1764 volgens een bestek nieuwe ‘beste bonte historie
estriken’, dus ﬁguratief beschilderde tegels tegen de
achterwand van de stookplaats gezet.397 Voor tegeldecors had men keuze uit verschillende motieven.
In de bestekboeken van de stad Groningen bevindt
zich een lijst waarin de leverantie van tegels en ander
hard materiaal wordt omschreven en daarin komen
ondermeer ‘heertspilaeren’ voor.398 Deze ‘pilaeren’
bestonden uit een serie van verschillende tegels die
boven elkaar geplaatst een zuil of ‘pilaer’ vormden en
aan weerszijden van de stookplaats onder een hangschouw werden geplaatst, onder de oplegpunten van
de haardbalk in de muur.399 In de boedelinventaris
uit 1785 waarin de voorraad tegels in het bezit van de
Groninger Jan Buissinck wordt gespeciﬁceerd komen
ook tegels met ‘pijlaars’ voor.400
Een goed voorbeeld van een vermoedelijk rond
1800 betegelde stookplaats geeft de schoorsteen in
de voorkamer van de Kruisstee in Usquert (afb. 10).
De wanden van de stookplaats zijn bekleed met zowel afzonderlijk beschilderde tegels als met tableaus
van een ‘bloempot’ met bloemen, twee paarden en
een koe. De achterwand van de stookplaats van een
boerderij in Westerwijtwerd was bekleed met vergelijkbare tableaus.401 Vermoedelijk werden deze aangebracht in 1802, toen volgens een opschrift op de
oudere zandstenen schouwlatei Ede Pieters en zijn
vrouw Derktie Freerks het ‘binhuis’ hadden laten
bouwen. In dezelfde tijd bestelde Cornelis Eelkes uit
Visvliet bij Tichelaar in Makkum vergelijkbare tableaus: in 1801 twee haardpilaren in 1802 nog eens
in totaal twaalf tableaus, waaronder een ‘bloempot’
van vijftien tegels.402
‘Staande’ en ’liggende’ platen
Deftiger dan de toepassing van tegels was het om de
stookplaats deels of geheel met ongedecoreerde ijze1750- 1 8 0 0

ren platen te bekleden, zoals men ook in de eerste
helft van de achttiende eeuw al deed. Hendrik Coops
aan het Damsterdiep bood naast een partij marmeren schoorsteenmantels in 1793 dan ook bijpassende
‘zijd plaaten’, ‘liggende’ en ‘agter plaaten’ aan die naar
zijn zeggen dik genoeg waren ‘om de hitte van het
vuur te verdragen’.403 De weerkaatsing van het vuur
in de glimmende haardplaten moet een gewaardeerd
neveneffect zijn geweest: de platen die onder de Engelse boezems in het huis van Lampe in Delfzijl waren geplaatst, waren volgens de verkoopadvertentie
uit 1781 blank geslepen en ook in een vermelding uit
1766 is sprake van een een ‘nieuwmoodse Engelsche
bossom met 2 gladde platen extra curieux’.404
Ook koperen platen werden in Stad en Lande in
deze periode nog steeds als haardbekleding toegepast, een verschijnsel dat tot nu toe niet uit andere
Nederlandse provincies bekend is. In de boedel van
koperslager Jan Boelens uit 1760 wordt maar liefst
acht en een halve pond aan koperen ‘heerd plaaten’
genoemd.405 Koper werd ook in 1790 bij de vernieuwing van de stookplaats van een haardpartij in het
stadhouderlijk hof gebruikt; er moesten tegen de
achterwand van de stookplaats twee smalle roodkoperen platen van 3 duim breed en 3 voet en 8 duim
hoog worden geplaatst.406 Waarschijnlijk dienden
deze plaatjes als bescherming voor de houten pilasters
die tegen de wand waren geplaatst. In 1767 werden
boven de achterrand van een ijzeren (liggende) plaat
in de pastorie van Kiel-Windeweer om vermoedelijk
dezelfde reden stroken ‘duimkoper’ gespijkerd.407
Liggende haardplaten werden ter bescherming
van de houten vloer dikwijls aan de voorzijde van een
natuurstenen band voorzien, zoals in de grote voorkamer van het in 1778 verbouwde huis van Jan Modderman aan de Noorderhaven nog te zien is. Betalingen aan steenhouwers voor ‘een band om de plaat’
komen in rekeningen van instellingen en overheden
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regelmatig voor. Om de liggende plaat van de nieuwe
schoorsteenmantel die in 1759 in de zaal van het Herenwijnhuis was gekomen, leverde zerkhouwer Pieter
Bredenbagh een ‘rant’ van negen en een halve duim
breed, voor 15 gulden en 17 stuivers.408 Chiquer was
de band of rand van marmer die zarkhouwer Cornelis
Kooystra in 1763 in rekening bracht aan de Drentse
ontvanger der contributien; de rand bestond uit vijf
losse stukken en was waarschijnlijk aan de voorzijde
meerhoekig.409 De liggende platen van de haard konden aan de voorzijde ook een boogvormige afsluiting
en bijpassende natuurstenen rand hebben. Twee van
dergelijke randen werden in 1794 na afbraak van een
huis aan de Schoolholm afzonderlijk verkocht.410
Voorzethaarden en kachels
Er werden al vroeg inzethaarden in de stad Groningen te koop aangeboden. De Groninger meestersmid
Jan van der Aa maakte ze zelf. In 1753 adverteerde hij
ermee in de Opregte Groninger Courant en stelde wervend dat dit type ‘ijzeren haart’ ‘zeer bekwaam om
de rook uyt een kamer te verdrijven’ was.411 De term
Engelse haard of kachel, die gangbaar is voor dergelijke inzethaarden, komt al voor in een advertentie in
de Opregte Groninger Courant uit 1747, maar wordt
daarna pas in 1784 weer in een advertentie in de
Groninger Courant gebruikt.412 Dit laatstgenoemde
‘Engelsch heertje of cachgel’ was zwart gelakt en had
een gouden randje. In mei 1788 werd een ‘Engelsche
vuur haardje’ in het fraterhuis verkocht en een paar
jaar later werd een ‘fraaye Engelse kagchel naar de
nieuwste smaak en zeer fraay bewerkt’ door een particulier in de Groninger Courant te koop aangeboden.413
Op het familieportret van Wijgchel van Lellens uit
1796 komt een vergelijkbare insluithaard voor (afb.
291).414 Iets soortgelijks moet de ‘Hollandsche vuurhaard’ zijn geweest, die volgens een bekendmaking

in de Groninger Courant in 1788 ‘van vooren geheel
open’ was.415 De persoon die deze annonce plaatste
wilde zo’n inzethaard misschien wel eens op proef
hebben, want hij of zij vroeg een dergelijke kachel
‘voor deze winter’ te huur. Meestersmid F. Friben in
de Oude Ebbingestraat in Groningen zocht inmiddels naar andere manieren om kachels te verbeteren.
Hij adverteerde in 1772 met een ‘kagchel’ ‘van een
nieuwe inventie’, waarin niet alleen turf kon worden
gestookt maar ook boekweitdoppen.416 Geïnteresseerden konden over deze kachel inlichtingen krijgen
bij de inmiddels hoogbejaarde architect Theodorus
van der Haven.
Voorzetkachels met een torenachtige opbouw bestaande uit een boven- en een onderstuk bleven overigens ook voorkomen. In de Groninger Courant van
13 september 1776 werd bijvoorbeeld een ‘nieuwmodische kachel’ met ‘2 etages’ te koop aangeboden.417
In 1786 adverteerde smid W. van Veen in de Gelkingestraat met ‘extra mooye quinte kacghels’, die met
‘koperwerk gemonteert’ waren.418 In 1790 werd in
de Groninger Courant een fraaye ‘Quint cagchel met
drie gladde deuren en een koperen asbak’ te koop
aangeboden.419 Quinte was de naam van een grote
fabrikant van haardplaten en kachels, gevestigd in de
buurt van het Duitse Trier.420 Vanaf 1750 maakte
deze fabriek vrijwel uitsluitend zogeheten Rundöfen,
ijzeren kachels met een cilindervormige opbouw van
ovale doorsnede. Vermoedelijk zijn het soortgelijke
kachels geweest die Van Veen te koop aanbood. Uit
de expliciete vermelding van Quinte in Van Veens
bekendmaking en de verkoopadvertentie uit 1790
blijkt in ieder geval dat de kwaliteit van de kachels
uit deze Duitse fabriek ook in Groningen hoog werd
aangeslagen.
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LOSSE INRICHTING

De populariteit van beschilderde en verlakte meubels
De verlakkersindustrie in Groningen beleefde in
de tweede helft van de achttiende eeuw een bloeiperiode. Als we Van Eijnden en Van der Willigen
moeten geloven was het ‘Groninger verlakt werk’ in
deze periode, ‘zeer beroemd en algemeen in gebruik’
doordat het ‘bijzonder fraai en deugdzaam’ was.421
Er waren in deze periode in de stad Groningen
verscheidene grote verlakkersateliers actief. Pieter
Lofvers en later zijn zoon Hendrik Lofvers dreven
een van de belangrijkste (zie ook afb. 275).422 Maar
ook de werkplaats van Steven Numan, waar later
bekende schilders als Hermanus Numan en Egbert
van Drielst werden opgeleid en het atelier van Jannes Lollema, wiens vader in het begin van de achttiende eeuw al als verlakker in Groningen werkzaam
was, waren belangrijke leveranciers van verlakte en
beschilderde meubels. Lollema adverteerde vrij veel
in de Opregte Groninger Courant met ‘kasten, tafels
en kabinetten’ en ‘ﬁjn geschilderde tafels’.423 Op de
jaarmarkten kon men eveneens verlakkers vinden
die niet in Groningen werkzaam waren. Er kwam er
zelfs één helemaal uit Middelburg.424 De Duitse S.
Lehner bracht in een advertentie van 1780 zijn kunsten aan de man door zich als emailleerder van ‘huis
meubilen’ aan te bieden, die hij zo behandelde dat
het oppervlak op porselein leek, ‘van welken men alle
vuiligheid met water afwassen kan’.425
De ﬁguratieve en ornamentale schilderingen
waarmee Groninger schilders en verlakkers meubels opsierden, moeten menig meubel een levendig
aanzien hebben gegeven. Soms had de decoratie een
uitgesproken Oosters karakter. Onder de verlakte
goederen die op 7 januari 1773 bij wijnhandelaar J.
Pot verloot werden, bevonden zich een zwart verlakt
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275. Pieter Lofvers, beschilderde tafel, gedateerd 1762, particuliere collectie, foto Johan de Haan.

kabinet met decoraties in goud en zwart en verlakte
haardschermen waarvan de kleurstelling eveneens
Oosterse invloeden suggereert.426 Hetzelfde geldt
voor de rode kleur van de verlakte ‘Emder tafels’ die
in 1768 in de goudleerkamer van de plaats Woelwijk
bij Kleinemeer stonden.427 Combinaties van lakmotieven en naturalistische schilderingen kwamen ook
voor. Van een kabinet dat op 27 november 1755
werd verloot, is bijvoorbeeld bekend dat het ‘curieus
geschilderd’ was met ‘Bijbelsche historien’ en bovendien ‘fraay verguld en verlakt’ was.428 Twee theeta-
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fels die bij dezelfde loterij als premie dienden, waren
volgens de beschrijving eveneens ‘konstig verlakt’ en
‘naar het leeven’ geschilderd. Het tafeltje dat staat afgebeeld op Het doktersbezoek, geschilderd door Elizabeth Geertruida Wassenbergh, laat een vergelijkbare
combinatie van decoraties zien; op het tafelblad zijn
op een zwart fond gouden decoraties aangebracht,
gecombineerd met een omkaderde landschapsschildering (afb. 295, pagina 423).
Er bleven in ieder geval twee Groninger meubels
bewaard die hun achttiende-eeuwse beschildering
hebben behouden. In een particuliere collectie in
Duitsland bevindt zich een klaptafel waarvan het geschulpte tafelblad beschilderd is door Pieter Lofvers,
die het tafereel signeerde en dateerde ‘1762’ (afb.
275). Lofvers schilderde vaker zeetaferelen. Hij zou
zelfs in zijn jeugd een tijdlang gevaren hebben, om in
de woorden van van Van Eijnden en Van der Willigen ‘den aard van Schepen, lucht en water grondig te
leeren kennen’.429 Op het door Lofvers beschilderde
tafelblad, dat het als schilderij aan de wand niet eens
onaardig zou doen, is een onstuimige zee met enkele
grote zeeschepen afgebeeld, waarvan de meest prominente de naam ‘de Liefde’ draagt. Vanaf de rotsen aan de kust slaan op de voorgrond drie ﬁguren
het stormachtige tafereel gade. Aandacht voor detail
spreekt uit de kleding van de enige dame in het gezelschap; haar witte mutsje, rode rok en halsdoek zijn
opvallende kleuraccenten in de schildering. Alleen de
randen van het tafelblad en de voet zijn gedecoreerd
met lakwerk, dat bestaat uit gouden ornamenten op
een zwarte achtergrond. Veel formeler dan Lofvers’
tafelschildering zijn de tuingezichten die een onbekende ambachtsman aanbracht op de binnenkant
van de deuren van een hoekkabinet dat door Groninger kistenmaker Jan Bitter in 1773 werd vervaardigd
en dat zich nu in het Slot Lembeck in het Duitse
Dorsten bevindt (afb. 286). Deze schilderingen van

een formele tuinaanleg met fonteinen doen enigszins
denken aan de schilderijen die Jean Cotelle in de zeventiende eeuw maakte van het park bij het paleis
van Versaillles.430
Het is de vraag of alle meubels zo fraai beschilderd werden als de genoemde voorbeelden. Een
vermoedelijk beter idee van de doorsnee-kwaliteit
van de ﬁguratieve voorstellingen waarmee Groninger meubels werden gedecoreerd, geven een tweetal schoorsteenstukjes die onderdeel uitmaken van
schoorsteenbetimmeringen uit de stad Groningen.
Het eerste is aangebracht in een schoorsteen uit het
huis Haddingestraat 24 en stelt de droom van Jacob
voor.431 De schilder heeft gewerkt naar één van de
vele prentjes die er van deze bijbelse vertelling werden gemaakt en gebaseerd waren op een schilderij
van de Italiaan Jacopo Amigoni.432 Het andere stukje
bevindt zich op een schoorsteenboezem uit een huis
in de Steentilstraat en stelt Abraham voor die op het
punt staat zijn zoon Isaäk te offeren (afb. 271). Voor
deze voorstelling diende een prent uit een door Clement de Jonghe uitgegeven bijbel als voorbeeld. 433
Meubels konden ook worden gemarmerd of gehout en/of gedeeltelijk van verguldsel worden voorzien. Er zijn geen betrouwbare voorbeelden bekend
van Groninger meubels die nog het authentieke verguldsel of de oorspronkelijke marmer- of houtnerfimitatie bezitten, maar dat dergelijke vormen van
afwerking wel degelijk op meubilair voorkwamen,
bewijzen vermeldingen in boedelinventarissen. In
de buitenplaats Woelwijk was in 1768 in de ‘daagse’ achterkamer bijvoorbeeld een blauw gemarmerd
tafelbuffet te vinden.434 Van de ornamenten van de
twee penanttafeltjes die in 1775 in de borg Nittersum stonden, is bekend dat ze verguld waren.435 Volgens de inventaris waarin ze worden genoemd, was er
verguldsel op de ‘lijsten’ en het ‘loofwerk’ van deze
tafeltjes aangebracht. Meubels die in de periode van
1750-1800
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het rococo werden gemaakt, leenden zich goed voor
een meerkleurige beschildering. Zo was een rococohalbank die zich nu in de Fraeylemaborg in Slochteren bevindt en kan worden toegeschreven aan de
Groninger beeldhouwer Cornelis Kooystra, te oordelen naar sporen onder de huidige verﬂaag oorspronkelijk in verschillende kleuren geschilderd.436 Op
neoclassicistische meubels konden verschillende tinten de structuur van het meubel benadrukken, zoals
nog goed te zien is aan de avondmaalstafel uit 1790
in de Hervormde kerk van Obergum. Deze tafel is
in een donkere effen kleur geschilderd, maar enkele
lijstjes zijn subtiel van een lichtere kleur voorzien
(afb. 297).437
Niet alle houten meubels werden geschilderd of
beschilderd. Het is mogelijk dat men eikenhout op
kleur bracht door toepassing van een lichtgekleurde, transparante laklaag. Van de eikenhouten lezenaar in rococostijl in de kerk van Noordbroek weten wij dat deze in een vroeg stadium, 1779, werd
(over)‘gelakt’.438 Ook van andere eikenhouten meubels uit de provincie Groningen is bekend dat ze tot in
de twintigste eeuw een transparante laklaag hadden.
De avondmaalstafel van Zandeweer uit 1758 had
bijvoorbeeld tot de jongste restauratie van de kerk
een glanzende, waarschijnlijk transparante laklaag.
Mogelijk waren de nu afgekapte wapens op deze tafel
in heraldische kleuren geschilderd. Onlangs werden
er op enkele Groninger kabinetten uit de vroege negentiende eeuw restanten van rode kleurstof aangetroffen, waarschijnlijk bedoeld om het eikenhout de
uitstraling van het modieuze mahonie te geven.439 In
1789 werd in de Groninger Courant een ‘half ronde
mahonikleurde’ spiegeltafel genoemd, die op dergelijke wijze kan zijn behandeld.440 In deze tijd komen
we in de Groninger bestekboeken enkele keren de
toepassing van ‘mahoni coleur’ tegen als afwerking
op beschotwanden.441
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De toepassing van mahoniehout
Meubels van mahoniehout waren na 1750 onder de
Hollandse burgerij snel populair geworden.442 In de
Groninger Courant worden objecten in deze houtsoort echter pas in 1776 voor het eerst met name
genoemd. De eerste vermelding heeft betrekking op
een kist, de tweede op een ‘maghoni en notebomen
tavels en stoelen’.443 Van nauwelijks een jaar later dateert de verkoopaankondiging van enig ‘kastemakerswerk’ dat in de Oude Ebbingestraat werd verkocht
en ondermeer in ‘mahony’ , rozen- en notenhout was
uitgevoerd.444 Ook in de boedel van mevrouw Geertsema, geboren Clant bevonden zich in 1779 ‘diverse
meubelen van mahoni hout’.445 In 1786 waren mahoniehouten meubels nog bijzonder genoeg om expliciet vermeld te worden bij de aankondiging van de
boedelverkoop van wijlen de vrouwe van Bierum; in
haar sterfhuis aan de Oosterstraat waren toen onder
andere ‘mahoni houten, marmeren en andere tavels’
te koop.446 Dat mahonie geliefd was, wordt eveneens
bewezezen door de vele mahoniehouten meubels die
bij de in 1789 gehouden Groninger meubelloterijen
als prijzen fungeerden.447 Enkele staande klokken
met door Groninger klokkenmakers vervaardigde
uurwerken kunnen een indruk geven van het harmonieuze samengaan tussen de strakke vormen van
het neo-classicisme en het fraai getekende mahoniehout.448 De kast van een door Jan Oortwijn rond
1790 gemaakt uurwerk laat zien dat men met een
minimum aan snijwerk en decoratie met mahonie
toch tot een zeer representatief effect kon komen.449
Op het platteland kwamen mahoniehouten meubels in deze periode minder voor dan in de stad. In
de inventaris van de welgestelde Margaretha Rijpma
uit Leek komt bijvoorbeeld in 1779 maar één ‘cabinet met mahonij houdt’ voor, dat in de deftige
voorkamer stond.450 Volgens Botke waren rond 1800
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de meeste deftige meubels van gegoede landbouwers
nog in eikenhout uitgevoerd.451 Dat boer Luppe Melis en zijn vrouw Liefdina Tebbens in deze periode
in hun boerderij Panser bij Vierhuizen al een kamer
bezaten waarin een kabinet, een schrijfbureau, een
hoekbuffet én een tafel van mahoniehout stonden, is
waarschijnlijk te danken aan de ‘stadse’ afkomst van
Liefdina, wier vader tot de bestuurselite van Appingedam behoorde.452 De ingetogen, met mahoniehout
geﬁneerde staande klok waarvan het uurwerk rond
1790 door Harmen Cranenberg in Scheemda werd
gemaakt, zal ooit voor iemand uit deze kringen zijn
vervaardigd.453 Een vermoedelijk enkele jaren oudere, door dezelfde klokkenmaker vervaardigde klok in
een massief eiken kast vertoont een veel tradtioneler
beeld.454
Andere houtsoorten, zoals rozenhout, werden
eveneens toegepast, zij het waarschijnlijk op bescheidener schaal. Aan het eind van de achttiende eeuw
moeten deze soorten vooral toepassing hebben gevonden in de decoratieve ‘bandjes’ die als inlegwerk
op deftige meubels voorkwamen, als we tenminste
afgaan op de beschrijvingen van de meubels die als
prijs bij meubelloterijen dienden. Op 25 maart 1789
werd bijvoorbeeld ondermeer een mahoniehouten
buffet ‘met fraaye bantjes ingelegt’ verloot.455 Bij de
aankondiging van een andere loterij werden onder
de prijzen twee kistjes van citroenhout ‘met biezen
ingelegt’ genoemd.456

7.5.1 Kabinetten
Het kabinet was in de tweede helft van de achttiende
eeuw nog altijd het meest representatieve bergmeubel in de deftige huizen van Stad en Lande. Boedelinventarissen bevestigen dat kabinetten vaak in representatieve ruimten werden geplaatst. In de zaal
van het huis van Folkerus Rijpma stond bijvoorbeeld
een ‘notebomen cabinet’, terwijl in de opkamer alleen een eiken pulpitrum aanwezig was.457 Niet voor
niets bestonden de prijzen van een meubelloterij in
1767 uit onder andere een ‘kostelijk’ notenhouten
kabinet en een vergelijkbaar kleiner kabinetje.458 Het
zal evenmin toevallig zijn geweest dat juist kabinetten van inlegwerk werden voorzien. Kistenmaker Urbanus Vos noemde ’belegde’ kabinetten in de voorraad kistenmakerswerk die hij in 1755 wilde laten
veilen.459 Snijwerk beperkte zich vaak tot decoratieve
details, maar de vermelding van een ‘uitgesneden’
kast in een advertentie in de Opregte Groninger Courant uit 1768 doet vermoeden dat er ook grote bergmeubels voorkwamen die overvloedig met snijwerk
waren versierd.460
Nieuw in het laatste kwart van de achttiende eeuw
was de toepassing van cilinderdeuren, halfronde deuren die weggeschoven konden worden. In 1783 laat
veilingmeester J. Bolt een bekendmaking in de Groninger Courant plaatsen waarin hij meedeelt dat de
meubels uit het bezit van wijlen professor P. ’s Grauwen geveild worden en hij noemt daarbij een ‘fraai
kabinet met cilinder deuren om steenen ertzen in te
leggen’.461 In de jaren daarna nemen meubels met cilinderdeuren een prominente plaats in onder de prijzen en premies die bij loterijen worden uitgeloofd. Bij
een loterij die op 25 maart 1789 werd georganiseerd,
fungeerden bijvoorbeeld een vierkante en een half
ronde mahoniehouten ‘cilinder spiegeltafel’ en een
half rond exemplaar in mahoniekleur als prijzen.462
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De opkomst van het ‘kistkabinet’
Rond het midden van de achttiende eeuw bezaten
veel kabinetten in Stad en Lande Groningen waarschijnlijk nog een traditionele, in vergelijking met
Holland ouderwetse opbouw, gebaseerd op het vroeg
achttiende-eeuwse model van een kast met twee deuren op een open onderstel. De eerste vormverandering betrof het plaatsen van een opzetstuk op deze
kabinetten. Kabinetten die in plaats van een rechte
kroonlijst een opgebogen bekroning bezaten, werden
in ieder geval populair. In 1765 stond in het huis

van Jan Wijnandts een kabinet dat door zijn vrouw
Marca Tempelaar ‘een ejken [sic] cabinet met laaden
en boge’ werd genoemd en een taxatiewaarde van 50
caroli gulden had.463 In de inventaris uit 1767 van de
borg Rusthoven wordt een ‘plat sakardanen cabinet
zijnde ouwerwets’ vermeld.464 Het werd niettemin
nog altijd op 25 caroli gulden getaxeerd.
De verspreiding van het kabinet op een onderkast of ‘gesloten’ voet was één van de belangrijkste
ontwikkelingen in de Groninger meubelkunst in de
tweede helft van de achttiende eeuw. Dit kabinettype
bestaat uit een boven- en een onderkast: de bovenkast

276. Kabinet, laatste kwart achttiende eeuw, particuliere collec-

277. Kabinet, laatste kwart achttiende eeuw, particuliere collec-

tie, foto Johan de Haan.
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278. Detail kabinet, laatste kwart achttiende eeuw, particuliere collectie, foto Johan de Haan.

wordt afgesloten door twee deuren en de onderkast
bestaat in de regel uit boven elkaar geplaatste laden
(afb. 276, 277). De onderkast was in de deftigste
vorm eerst nog ‘orgelgebogen’, later ‘dubbelgebogen’
en tegen het einde van de achttiende eeuw rechthoekig van vorm. De vorm van de deurpanelen volgde
de algemene ontwikkelingen, van gecontourneerd in
de periode van het rococo tot rechthoekig in de periode van het neoclassicisme.
Het nieuwe type kabinet werd in zijn begintijd
in Groningen aangeduid met de term ‘kistkabinet’,
te vergelijken met de Engelse benaming ‘cabinet on
chest’.465 Een van de vroegste vermeldingen van een
kistkabinet in Groningen betreft het ‘notebomen
kistkabinet van wortelhout’, dat volgens een aankon-

diging in de Opregte Groninger Courant van 20 maart
1767 als hoofdprijs in een loterij diende.466 In de jaren daarna wordt het kistkabinet steeds vaker in annonces in de [Opregte] Groninger Courant genoemd.
Zo plaatste H. Timmer in de Steentilstraat al in 1771
een advertentie waarin hij een kistkabinet te koop
aanbood.467 Natuurlijk sprongen ook de verlakkers
in op de vraag naar het nieuwe kabinettype. Verlakker Jannes Lollema adverteerde in 1774 met onder
andere een ‘kistkabinet met of zonder booge’.468 Onder de bezittingen van verlakker Steven van der Nap
die in 1783 verkocht werden, bevond zich een ‘nieuw
best eiken kistkabinet’.469 In deftige boedelinventarissen begon de term kistkabinet in deze periode ook
ingang te vinden; in 1775 wordt in de boedel van de
1750-1800
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279. J. Ensing, interieur van een boerderij in Vlagtwedde, 1840, huidige verblijfplaats onbekend, foto collectie Stichting Provinciale
Groninger Oudheidkundige Commissie.
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280. Onderstel van een eikenhouten
kabinet van het zogenoemde
Westerwoldse type, laatste kwart
achttiende eeuw, particuliere collectie, foto Johan de Haan.

borg Nittersum bij Stedum bijvoorbeeld een ‘kistkabinet’ van notenhout genoemd.470
Het kistkabinet fungeerde eind jaren tachtig bij
enkele loterijen als hoofdprijs. Fraai moet het kistkabinet geweest zijn dat op 20 maart 1789 verloot werd
en met rozenhout geﬁneerd was.471 Bij de loterij die
op 25 maart 1789 bij kastelein H. Groenman werd
gehouden wordt de hoofdprijs omschreven als ‘extra
fraaye masief [sic] mahonihouten kistkabinet na de
moderne smaak met een kantoor in de lade, en extra fraay ingelegt’.472 Er zijn enkele voorbeelden van
(in eikenhout uitgevoerde) kistkabinetten ‘met een
kantoor in de lade’ bewaard gebleven (afb. 278). Na
1790 wordt de term kistkabinet in Groningen niet
meer aangetroffen, vermoedelijk was dit type simpelweg hét kabinet geworden.
Het oude kabinettype met open onderbouw verdween overigens niet uit het repertoire van de kistenmakers in Stad en Lande. Een voorbeeld van een
dergelijk kabinet uit vermoedelijk het derde kwart
van de achttiende eeuw is te zien op één van de afbeeldingen die Jan Ensing in de negentiende eeuw

281. Eikenhouten kabinet uit Winschoten, gedateerd 1799, particuliere collectie, foto Johan de Haan.
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282. Signatuur in kabinet uit Winschoten, 1799, particuliere collectie, foto Johan de Haan.

van het interieur van een boerderij in Vlagtwedde
maakte; de opbouw van deze kast is traditioneel
maar de inzwenkende hoeken van de bovenkast en
de panelen op de deuren zijn ‘modern’ te noemen
(afb. 279). Het kabinet van het zogenoemde ‘Westerwoldse’ type is het bekendste Groninger voorbeeld
van een bergmeubel op hoog onderstel uit de tweede
helft van de achttiende eeuw (afb. 280, 281).473 Bijzonder is het Westerwoldse kabinet dat in 1799 door
de Winschoter kistenmaker Klaas Andries Blaupot
en zijn zoon werd gesigneerd en gedateerd.474 Op
de onderzijde van een plank in de bovenkast staat
te lezen: ‘Gemaakt in winschoot/Door KABloupot/
&Zoon AEBloupot’ en: ‘Jare/ Anno 1799/July 1799’
(afb. 282). Voor Klaas Andries moet dit kabinettype
een vertrouwd meubel zijn geweest; mogelijk had hij
tijdens zijn leerperiode bij zijn vader Andries Eppes,
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die in 1727 lid was geworden van het Groninger kistenmakersgilde, veel van dergelijke kasten gemaakt.
Vaak hadden de poten van het Westerwoldse
kabinet nog de vorm van taps toelopende foedraalpoten, die in Holland al in het eerste kwart van de
achttiende eeuw in de mode waren gekomen. Dat
het Westerwoldse kabinet echter wel degelijk met
zijn tijd meeging, laat de vorm van de deurpanelen,
de opgebogen kroonlijst, de dubbelgebogen onderkast en snijwerk in rococostijl en neoclassicistische
vormen zien (afb. 280). Ook de inventaris van de
borg Rusthoven uit 1785 bewijst dat de ‘ouwerwetse’
kabinetten op open onderstel niet meteen uit de interieurs in Stad en Lande verdwenen.475 In de grote
boven zaal stond een ouderwets kabinet gebroederlijk naast een veel moderner ‘kist cabinet’.
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7.5.2 Het ‘Engelse kantoor’ en de secrétaire
De populariteit van het schrijfkabinet of ‘Engels kantoor’ bleef in Groningen in de tweede helft van de
achttiende eeuw onveranderd groot. Nog in 1767
werd in Groningen een ‘Engels kantoortje met een
bovenstuk’ verloot.476 Negen jaar later was een ‘kostelijk nooteboomen Engelsch kantoor, met bovenstuk’ de hoofdprijs in een loterij.477 Dat dergelijke

schrijfmeubels tot de representatieve soort hoorden,
bewijst ook de vermelding van een ‘konstig comptoir met vreemde steenen ingelegd’, dat in 1770
verkocht werd.478 De deuren van het Engels kantoor
waren dikwijls van glas voorzien: toen kistenmaker
Jan Eekhof in 1777 uitverkoop hield, noemde hij in
de aankondiging daarvan een ‘kantoor met een porceleinkast daarop’.479 Nog deftiger was de toepassing
van spiegels op de deuren; in 1769 werden op de

283. J. Ensing, interieur van een boerderij in Vlagtwedde, 1840, huidige verblijfplaats onbekend, foto collectie Stichting Provinciale
Groninger Oudheidkundige Commissie.
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borg Nittersum bij Stedum dergelijke ‘comptoiren
met spiegelglazen deuren‘ te koop aangeboden.480
Het is niet duidelijk of het ‘eyken cantoor met 1 porcelijn kast’ dat in een boedel uit 1780 voorkomt één
of twee meubels betreft; het is mogelijk dat het ook
hier om een ondermeubel (het ‘cantoor’) met een opzetstuk (de ‘porcelijn kast’) ging.481
Het blijft gissen in hoeverre een moderner type
schrijfmeubel als de secrétaire het Engelse kantoor
en andere typen schrijfkabinetten heeft kunnen
vervangen. In ieder geval wordt de secrétaire enkele
malen als ‘premie’ opgevoerd bij de grote meubelloterijen die in 1789 en 1790 werden gehouden.482
Hoogstwaarschijnlijk hadden deze meubels de vorm
van de hoge Franse ‘secrétaire à abattant’, waarbij de
bovenkast door een neerklapbaar schrijfblad wordt
ontsloten. Er bleef een klein exemplaar van een dergelijke secrétaire bewaard die aan het einde van de
achttiende eeuw gemaakt zou zijn voor een Groninger familie.483 Uitgevoerd in mahoniehout rust deze
secrétaire op vrij hoge poten. Jan Ensing beeldde op
één van zijn interieurgezichten in een boerderij in
Vlagtwedde in 1843 ook een ‘secrétaire à abattant’
af (afb. 283). Deze dateerde mogelijk uit het laatste
kwart van de achttiende eeuw en was door de bewoners ter bescherming van de poten op een houten
vlonder of ‘zoldertje’ gezet.
7.5.3 Pulpitrums en bureaus
Het Engelse kantoor dat in 1783 onder de te verkopen goederen van Steven van der Nap wordt genoemd, wordt beschreven als een ‘mooye ingelegde
bureau, met van boven een porcelein kast’.484 De
verschillende benamingen waarmee de onderkast van
het Engelse kantoor in Groninger inventarissen en
advertenties in deze periode werd aangeduid – bureau, comptoir en pulpitrum – doen vermoeden dat
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284. Pulpitrum van het zogenoemde Westerwoldse type, ca.
1760-1780, collectie Groninger Museum, inventarisnummer onbekend, foto Johan de Haan.

er in Stad en Lande verschillende typen lage schrijfmeubels gangbaar waren. In hoeverre deze meubeltypen van elkaar verschilden, is niet meer exact na
te gaan. Verondersteld mag worden dat de schuingestelde klep van het pulpitrum in geslóten toestand
als schrijfblad diende, terwijl het schrijfblad van het
comptoir en het bureau alleen geopend (en dus vlak
liggend) gebruikt kon worden. Daarbij kon het zogenoemde ‘staande’ pulpitrum op een hoog onderstel zijn geplaatst, terwijl het bureau waarschijnlijk
altijd de vorm van een ladenkast op lage poten had.
Deze veronderstelling wordt ondersteund door het
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285. Eikenhouten archiefkast gemaakt in de
werkplaats van Jan
Bitter voor de secretaris van het Landschap
Drenthe, 1753, thans
in het Drents Archief,
Assen, foto Johan de
Haan.
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gegeven dat de in Groningen gevestigde orgelmaker
Frans Casper Schnitger in 1796 adverteerde met een
‘bureaux-orgel’.485 Dit orgel moet omwille van de te
verwerken mechaniek, de windladen en de pijpen
het aanzicht hebben gehad van een laag schrijfbureau met laden, zoals de bewaard gebleven Hollandse
exemplaren laten zien.486 Het zogenoemde ‘bureau
plat’, een tafel met daaronder smalle laden, kwam
in deze periode in Stad en Lande waarschijnlijk nog
nauwelijks voor.
Het zogenoemde Westerwolds pulpitrum behield
de oude vorm van het pulpitrum: een kastje met twee
deuren onder een lade of een (soms twee) lade(n) met
een schuine klep daarboven (afb. 283, 284: twee laden).487 Net als het Westerwolds kabinet, werd het
door kistenmakers in Stad en Lande tot na 1800
gemaakt. Ook de pulpitrums konden met modieus
snijwerk worden versierd. Op de bovenverdieping
van de Menkemaborg in Uithuizen staat een fraai
Westerwolds pulpitrum dat gezien het bescheiden
snijwerk in verwaterde rococovormen waarschijnlijk
in de jaren zeventig van de achttiende eeuw is ontstaan (afb. 284).
Het begrip ‘bureau’ is in Groningen later in gebruik gekomen dan ‘pulpitrum’ en ‘comptoir’. Een
vroege vermelding is te vinden in de verkoopaankondiging van de inboedel van J.A. Sichterman in
1764.488 In een advertentie in de Opregte Groninger
Courant uit 1756 worden echter al ‘buro stoelen’
genoemd, dus het is niet gewaagd te veronderstellen
dat men rond 1750 in Stad en Lande waarschijnlijk
al met de term bekend was.489 Bureaus vond men
vanzelfsprekend vooral in deftige interieurs: in de annonce van de boedelverkoop van kolonel van in 1767
worden verschillende bureaus genoemd.490 En toen
in 1782 de inboedel van wijlen predikant W. Hommes in Wildervank werd verkocht, werden onder de
te verkopen goederen werden ook melding van ‘bu1750- 1 8 0 0

reas’ (sic) gmaakt.491 Ook in inventarissen komt de
term bureau pas laat en sporadisch voor. In een inventaris uit 1770 worden er twee exemplaren in een
slaapkamer genoemd en volgens een inventaris uit
1790 stond er in dat jaar in een huis in de Kromme
Elleboog een ‘boroo’.492
Een afgeleide van het pulpitrum, maar dan zonder
werkblad op de bovenzijde, is de lage tweedeurskast
die de weduwe van kistenmaker Jan Bitter in 1753
leverde aan de secretaris van de Landschap Drenthe
(afb. 285).493 Het enige functionele verschil tussen
deze eenvoudige, maar in het mooiste eikenhout uitgevoerde kast en het pulpitrum dat in 1708 als kistenmakersproef door het kistenmakersgilde van de stad
Groningen werd vastgesteld, is dat de schuingestelde
klep ontbreekt. De vele laatjes aan de binnenzijde,
bedoeld voor de stukken van het Drentse secretariaat, zijn goed vergelijkbaar met de laatjes waarvan het
kistenmakersproefstuk moest worden voorzien.
7.5.4 Buffetten en commodes
Buffetkasten kwamen in de tweede helft van de achttiende eeuw niet alleen in ingebouwde vorm voor
maar ook als los meubel. Waarschijnlijk hadden veel
van deze buffetmeubels nog de traditionele vorm van
een lage kast met opzetstuk waarop glas en porselein
kon worden uitgestald. In het huis van Folkerus Rijpma en Catharina Wiersema stond in de ‘betrokken
camer’ in 1752 een ‘buvet’ met achttien bokalen, vijf
‘schulpen’, zeven bierglazen en twee olieglaasjes.494 In
de buitenplaats Woelwijk was in 1768 in de daagse
achterkamer een blauw gemarmerd tafelbuffet te vinden.495 Het eveneens gemarmerde buffet in de daagse
kamer van dit huis had een ‘capiteel’, waarmee waarschijnlijk het opzetstuk werd bedoeld. In de woning
van de auditeur militair in Groningen stonden in
1770 in de linkerkamer en de daagse kamer een buf-
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286. Hoekbuffet door kistenmaker
Johan (Jan) Bitter uit Groningen,
1773, particuliere collectie, foto
studio Heuermann, Coesfeld.

fet waarin zilver en porselein was opgeborgen.496
Buffetten kwamen eveneens voor in de vorm van
een hoekkast op kwartronde grondslag. Deze kasten bestonden doorgaans uit een onder- en een bovenkast.497 In de onderkast kon een koelvat worden
geplaatst.498 In de Opregte Groninger Courant werd
in 1768 een ‘hoekbuffet’ onder te verkopen mobilia genoemd.499 In 1790 werd nog een partij ‘hoek
boufeten’ in het fraterhuis van de stad Groningen bij
opbod verkocht. 500 Een zeer fraai voorbeeld van een
Groninger hoekbuffet staat in Schloss Lembeck in
het Duitse Dorsten (afb. 286). Op de binnenzijde

van de bodem staan de naam van kistenmaker Johan
(Jan) Bitter en het jaartal 1773 ingebrand. De opgebogen kroonlijst van de kast is met een rococo-ornament versierd. De bovenkast is aan de binnenzijde
voorzien van planken die aan de voorzijde met loden
sierstripjes zijn beslagen, identiek aan de sierstripjes
van een ingebouwde buffetkast in een beschotwand
uit Den Ham, nu opgesteld in de Ennemaborg in
Midwolda (afb. 221).
Een typisch Nederlands meubel is het klapbuffet,
dat in gesloten toestand op een commode lijkt. Het
bovenblad van dit meubel kan worden opgeklapt,
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waarmee een kraantjeskan zichtbaar wordt die aan
de onderzijde van het blad is bevestigd en in gesloten toestand in een spoelbakje in het onderblad rust.
Oude foto’s laten zien dat in de rechtervoorkamer
van de borg Ekenstein bij Appingedam nog aan het
begin van de twintigste eeuw een met lakpanelen
versierd klapbuffet uit het laatste kwart van de achttiende eeuw stond, dat waarschijnlijk door de familie
Alberda van Ekenstein in de late achttiende eeuw is
aangeschaft.501 Het klapbuffet werd in Stad en Lande
waarschijnlijk gewoonweg commode genoemd. Bij
een tweetal in 1789 in Groningen georganiseerde
meubelloterijen word een klapbuffet omschreven als
een ‘comode, met zijn spoelbak’.502 Met de ‘moderne’
buffetten die in 1789 in de stad Groningen werden
verloot, werden mogelijk ook klapbuffetten bedoeld.503 Commodes zonder buffetfunctie kwamen
vanzelfsprekend ook voor. In de aankondiging van
de verkoop van de inboedel van de borg Stadwijk in
Sappemeer in 1789 wordt een ongewtijfeld kostbare
commode van ‘Tamarinde hout’ genoemd.504
7.5.5 Stoelen
Net als in eerdere perdioden het geval was, kon men
in de tweede helft van de achttiende eeuw stoelen
in alle soorten en maten in Groninger huizen aantreffen. In de interieurs van de middenklasse zullen
eenvoudige houten stoelen zonder vaste stoffering en
zonder snijwerk het beeld hebben bepaald. Modellen
van het eenvoudige knopstoeltype werden door de
Groninger stoeldraaiers dan ook nog volop gemaakt,
al klaagde het stoeldraaiersgilde in 1787 bij burgemeesters en raad van de stad Groningen dat hun
producten alleen nog maar in keukens te vinden waren, en dat in andere vertrekken stoeltypen werden
gebruikt die stoeldraaiers niet mochten en konden
maken.505 In ieder geval loonde het de moeite zich
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in zitmeubilair te specialiseren; kistenmaker Berend
Bekenkamp afﬁcheerde zich heel bewust als vervaardiger van stoelen toen hij zichzelf in een advertentie
in 1793 ‘kabinet en stoelmaker’ noemde.506
Stoelen werden nog steeds bij voorkeur in sets
van halve of hele dozijnen geleverd, kennelijk de ideale hoeveelheid voor plaatsing in een vertrek. Op de
lijst van schuldeisers van Everdina Cornera Du Tour,
geboren Alberda komt bijvoorbeeld Jan Swart voor
wegens de levering van ‘12 stoelen’.507 In de daagse
voorkamer van de plaats Woelwijk in Kleinemeer
stond in 1768 een set van twaalf gesneden stoelen met
bekleding van blauw damast en in de oranjerie van
deze buitenplaats stonden eveneens twaalf stoelen,
die met ‘rouaansche tapijten’ waren ‘betrokken’.508
Ook bij de Groninger meubelloterij van 13 februari
1790 werd een set van twaalf stoelen verloot.509
Stoelen met een vaste stoffering werden in de
tweede helft van de achttiende eeuw nog altijd met
de term Spaanse stoel aangeduid, een begrip dat toen
al ruim anderhalve eeuw bestond. Zo kon Johannes
Houtzagers, stoelmaker in Leiden en later in Delft
in de Groninger Courant adverteren met ‘Spaanse’
stoelen die hij ‘nieuwmodisch’ noemde.510 In een
advertentie in de Groninger Courant van 10 april
1789 worden zes ‘Spanse stoelen na de Antike smaak’
genoemd. 511 Deze dienden als premie bij een grote
meubelloterij. Modieuze Spaanse stoelen waren zeker niet de goedkoopste zitmeubels. Toen in 1762
de boedel van de overleden stoeldraaier Jan Hemmes
(de enige Groninger stoeldraaier die Spaanse stoelen
mocht maken) werd opgemaakt, was er volgens opgaaf van de inventarisant een dozijn stoelen voor 69
gulden verkocht.512 In veel Groninger huizen stonden
ouderwetse en nieuwe stoeltypen door elkaar. In een
inventaris uit 1755 worden bijvoorbeeld twaalf ‘gesneden’ stoelen in een adem met zes ‘moderne’ stoelen genoemd.513 Een dergelijke vermenging was niet
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altijd gewenst: de nieuwe stoelen die de stad in 1768
liet maken voor de stadsgeweldige en de stadspondskamer moesten naar model van de daar aanwezige
oudere stoelen met draai- en snijwerk worden gemaakt.514
In de tweede helft van de achttiende eeuw zijn
er in Groningen net als in de rest van de Republiek
in het deftige zitmeubilair zowel Engelse als Franse
invloeden aan te wijzen.515 De Engelse invloed kwam
vooral tot uiting in stoelen van het zogeheten Queen

Anne-model. Dit type stoel bezat een hoge rug met
een uitgespaard lier- of violoncel-motief, en stond op
gebogen poten die al dan niet door middel van regels
met elkaar waren verbonden. Op de schilderijen van
Elizabeth Geertruida Wassenbergh vinden we voorbeelden van deze stoelen, waarbij vooral de variatie
in vorm van de rugversiering opvalt (afb. 229, 232,
295). De stoelen die Wassenbergh zo minutieus schilderde, waren typisch Nederlandse producten: de poten zijn door regels met elkaar verbonden en er hangt
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een ‘schortje’ tussen de zittingregels. Waarschijnlijk
hebben de meeste van deze stoelen val-in-zittingen
gehad, die los in de trapeziumvormige zitting lagen.
In een inventaris uit 1770 worden zes stoelen met
dergelijk ‘inleggens’ genoemd.516 In de winkelvoorraad van een Groninger stoffenwinkel uit 1764 komen zelfs kant en klare losse (rieten?) ‘stoelmatties’
voor.517 Het Engelse stoeltype beïnvloedde mogelijk
ook de vorm van de traditionele knopstoel; op een
van de tekeningen die Jan Ensing in de negentiende
eeuw van het interieur van een boerderij in Vlagtwedde maakte, is door een openstaande deur nog net
een stoel te zien die het midden lijkt te houden tussen een knopstoel en een Engelse stoel, waarvan het
de vorm van de rugplank heeft overgenomen (afb.
279). In de rode kamer van het Ontvangershuis in
Assen, nu onderdeel van het Drents Museum, staan
vergelijkbare stoelen van onbekende herkomst.
De Franse invloed op het zitmeubilair deed zich
vooral gelden in de toepassing van een lage en gestoffeerde of van een rieten bespanning voorziene rugleuning, die soms omwille van het comfort licht gehold
was vormgegeven.518 Daniël Onno de Hertoghe van
Feringa en zijn vrouw lieten zich in de jaren zestig
van de achttiende eeuw door de Groninger schilder
Hermanus Numan met dergelijke stoelen afbeelden
(afb. 287, 288). De op het portret van Daniël Onno
goed zichtbare rugleuning heeft rococo-snijwerk en
is gestoffeerd met een effen rode stof. De stoel waar
zijn vrouw op zit, bezit modieus gebogen armleuningen die kennis verraden van wat er op dat gebied
in Frankrijk gebruikelijk was. Vergelijkbare stoelen,
maar dan voorzien van een rieten bespanning, stonden tot het begin van de twintigste eeuw in de hal
van de veenborg Westerbroek (afb. 59). Het x-vormige kruis dat de gebogen poten met elkaar verbond,
verraadt Hollandse invloeden.

De zogenoemde presidentsstoel van de Ommelanden, die mogelijk deel uitmaakte van een levering
van meubelmaker Berend Bekenkamp in 1785, is ook
van het Franse type (afb. 289).519 Deze zetel heeft een
gecontourneerde rugleuning en zitting maar staat al
op rechte poten en markeert daarmee een overgangsfase. De stoelen die te zien zijn op het portret van Jan
Modderman en zijn echtgenote uit 1777 bezitten nog
gebogen poten (afb. 290). De in 1796 op het familieportret Wijchgel van Lellens afgebeelde (en bewaard
gebleven) stoelen zijn daarentegen door hun strakke
belijning en decoratie al helemaal neoclassicistisch te

289. De zogenoemde ‘Ommelander presidentsstoel’, waarschijnlijk 1785 (kistenmaker Berend Bekenkamp?) collectie
Groninger Museum, inv. nr. 0000.2222, foto John Stoel.
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290. J. Buys, Jan Modderman en Angelique
Esther Elin, 1777, particuliere collectie,
foto Groninger Archieven.

noemen (afb. 291, 292). Dat geldt eveneens voor de
stoelen in de grote zaal van de Fraeylemaborg, die
volgens de overlevering aan het einde van de achttiende eeuw door toenmalig bewoner Hendrik de
Sandra Veldtman zijn aangeschaft. Ook de grijsgelakte stoelen met rotan zitting en rugleuning afkom-

stig uit de borg Dijksterhuis in Pieterburen zijn neoclassicistisch van vorm. Ondanks het ﬁjne snijwerk
doen deze stoelen wat plomp aan, waarschijnlijk
door het ontbreken van het oorspronkelijke zitkussen
(afb. 293). Uit dezelfde tijd dateerden vermoedelijk
de veel eenvoudiger stoelen die zichtbaar zijn op de
1750-1800
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291. G. de San, de familie Wijgchel van Lellens, 1796, collectie Groninger Museum, inv. nr. 1996.1253, foto John Stoel.
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292. Stoel uit bezit van de familie Wijgchel van Lellens, laatste

293. Een uit een set van zes stoelen uit de borg Dijksterhuis

kwart achttiende eeuw, collectie Groninger Museum, inv.
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nr. 1996.1379, thans in de Menkemaborg, Uithuizen, foto

Groninger Museum, inv. nr.0000.2220, foto Ida Stamhuis.

Johan de Haan.

aquarel waarmee Jan Ensing in 1836 de ‘leskamer’
van de Academie Minerva in de Oude Kijk in’t Jatstraat in Groningen vereeuwigde.520
Vermeldingen van gestoffeerde zitbanken waarop
meerdere personen plaats konden nemen, komen
we in Groninger boedelinventarissen uit de tweede
helft van de achttiende eeuw niet veel tegen; ze kwamen alleen in de rijkste huizen voor. Zo is bekend
dat de heer van Aduard in zijn woonhuis meerdere

‘canapees’ had staan, die in 1792 door de erfgenamen werden verkocht.521 In de inventaris van goederen van Anna Habina Tjarda van Starckenborgh
wordt in 1799 een ‘canapé’ genoemd in de ‘matten
kamer’.522 Met twee armstoelen werd deze zitbank
op 36 caroli gulden getaxeerd. Houten halbanken
kwamen waarschijnlijk meer voor. In de hal van de
Fraeylemaborg staan twee halbanken in rococo-stijl,
waarvan een kan worden toegeschreven aan Cornelis
1750-1800
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294. Halbank in de Fraeylemaborg in Slochteren, ca. 1760, toegeschreven aan Cornelis Kooystra, foto Sander de Wilde.

Kooystra (afb. 294).523 Misschien was de ‘moderde
[sic] zitbank’ waarmee verlakker Jannes Lollema in
1777 adverteerde, ook een halbank.524
Stoelbekleding
Het decoratieve en degelijke trijp werd nog steeds
veel gebruikt om stoelen te bekleden. In de boedelinventarissen komen we vele vermeldingen van met
trijp gestoffeerde stoelen tegen. In de daagse achterkamer van de plaats Woelwijk stonden in 1768
bijvoorbeeld dertien stoelen met een stoffering van
1750- 1 8 0 0

‘gecouleurt’ trijp en in de woning van de ‘auditeur
militair’ van het garnizoen in Groningen stonden in
de linkerkamer in 1770 tien ‘gestreepte trijpe’ stoelen
en een armstoel met een bekleding van rode trijp.525
Meestal waren de trijpen stoelbekledingen van een
effen kleur. In de voorkamer van het stadshuis van
Margareta Josina Lewe, geboren Alberda van Dijksterhuis waren in 1760 twaalf stoelen met een bekleding van geel trijp te vinden, net als in de linkervoorkamer van de borg Jachtwijk in Foxham in 1778.526
In de voorkamer en de achterkamer van het huis van
Jan Osewolt Joost van Lintelo stonden in 1781 stoe-
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len met zittingen van groen trijp.527 Ook de armstoel
in deze kamer had een groene zitting en op de zes
gladde stoelen in de voorkamer aan de rechterzijde
lagen zes gele trijpen kussens. In de blauwe kamer
van de borg Nittersum bij Stedum stonden in 1775
zes kersenhouten stoelen en twee armstoelen met
blauwe trijpen zittingen.528
Zijdedamast, kostbaarder dan trijp, komt in de
inventarissen veel minder voor. In de borg Nittersum stonden in 1775 in de koepelkamer stoelen die
met rood damast waren bekleed.529 Ook de ‘canape’
en de stoelen die voor het stadhouderlijk bezoek aan
Groningen in 1777 door de provincie werden aangeschaft (en na gebruik meteen weer werden verkocht),
hadden een ongetwijfeld fraai met het verguldsel contrasterende zijdedamasten bekleding.530 De ‘aanzienelijke mobilia’ die in 1787 in het fraterhuis werden
verkocht, bezaten volgens de verkoopaankondiging
‘rood zyde damaste ruggen en sittings’.531
7.5.6 Ledikanten
Ledikanten met een hemel waren de deftigste slaapmeubels die men in de tweede helft van de achttiende
eeuw in huizen in Stad en Lande aan kon treffen. Het
stempel dat een dergelijk bed op de aanblik van een
ruimte kon drukken, wordt aardig geïllustreerd door
het bestek dat werd opgesteld ten behoeve van schilderwerkzaamheden in de oude pastorie van Oude
Pekela in 1784. 532 Volgens het bestek moesten in
twee kamers namelijk de kleuren van de ledikanten,
één met een stoffering in de kleuren wit en rood en
één met een stoffering in de kleuren wit en blauw, als
uitgangspunt voor het nieuwe schilderwerk worden
genomen.
De meeste ledikanten kenden waarschijnlijk nog
steeds de traditionele, doosvormige opbouw die bestond uit een rechthoekig grondplan met een op

de hoeken door stijlen ondersteunde hemel waaraan gordijnen hingen. Het ledikant met geschulpte
lambrequins dat staat afgebeeld op Het doktersbezoek
van Elizabeth Geertruida Wassenbergh is een goed
voorbeeld van een dergelijk meubel (afb. 295, pagina
423). Twee laat-achttiende-eeuwse ledikanten in de
borg Verhildersum bij Leens, volgens de overlevering
behorend tot de oude inventaris, zijn voorbeelden
van het modernere ‘lit à la Polonaise’.533 Bedden van
dit type bezitten een kleine hemel die gedragen wordt
door vier inzwenkende ijzeren stangen waarover de
gordijnen afhangen.
Ledikanten met een ‘vliegende’ hemel ofwel van
het type ‘lit d’ange’ waren in de tweede helft van de
achttiende eeuw eveneens zeer deftig. Toen op 5
mei 1780 de inboedelveiling van wijlen raadsheer
Gockinga in de Groninger Courant werd aangekondigd, werd het ‘fraaye lit d’ange’ dan ook expliciet
genoemd.534 Ary de Graaff, die de Onstaborg in Wetsinge bewoonde, bezat volgens een inventaris van
zijn goederen in 1788 verschillende bedden van dit
type.535 In de zaal stond er een dat met zijde bekleed
was, in de derde kamer één met een wit damasten
behangsel en in de eerste en tweede kamer aan de
‘gaanderie’ stonden soortgelijke slaapmeubels met
een groen en met een rood behangsel.
Bedden met een losse hemel of ‘paviljoen’ waren
in de tweede helft van de achttiende eeuw hoofdzakelijk in minder belangrijke vertrekken te vinden. In
het ‘boven klein kamertje’ van het huis van Josina
Petronella Alberda, weduwe Sichterman was in 1759
bijvoorbeeld een paviljoentje met rood behang te
vinden, het enige paviljoenbed in het hele huis.536 In
het huis van Jan Osewolt Joost van Lintelo en Petronelle Plantina Geertsema stond in de ‘tweede kamer’
achter de voorkamer een ‘pavillon’ met een bekleding
van groene zijde.537 Ook in de ‘tweede kamer’ van
de Onstaborg in Wetsinge stond in 1788 een ‘pavil1750-1800
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lioen’.538 De taxaties van de inboedel van Margareta
Josina Lewe in 1760 weerspiegelen de verhoudingen
tussen het paviljoenbed en het lit d’ange en het ledikant.539 Het ‘paveljoen met blouw behangsel’ werd
op 25 caroli gulden getaxeerd, terwijl het ‘geel sijden
ledangie met tafel en spreet’ volgens opgave van de
inventarisant 55 caroli gulden waard was. Het nog
deftiger uitgevoerde ‘geel mooren ledikant’ in de kamer boven de eetkamer werd overigens op maar liefst
80 caroli gulden gewaardeerd.
Een bedtype dat vóór 1750 niet in Groninger
boedels wordt aangetroffen, maar daarna wél, is het
lit en tombeau. Een tombeau, ook wel veldbed genoemd, bezit een a-symmetrische kap die vanaf het
hoofeinde naar het voeteneinde laag aﬂoopt.540 In
1787 en 1790 werd een ‘tombeau’ in het fraterhuis
in Groningen te koop aangeboden.541 Ledikanten
van dit type moeten vrij deftig zijn geweest. In de inventaris van Anna Habina Tjarda van Starckenborgh
uit 1799 wordt in de deftig ingerichte ‘booven voor
kamer’ een ‘tombeau met groene gordijnen en kap’
genoemd, dat getaxeerd werd op 60 caroli gulden en
daarmee het duurste meubel in het vertrek was.542
Wat er met de term ‘cabinet-ledikant’ werd bedoeld, is niet geheel duidelijk. Het kan om een klein
type gaan dat bij uitstek geschikt was om in kleine
vertrekken zoals slaapkabinetten te worden geplaatst,
maar het is ook goed mogelijk dat er een ledikant mee
bedoeld werd waarvan de houten constructie niét
door stoffering aan het oog werd onttrokken. Jan Albert Sichterman bezat bij zijn dood in 1764 een dergelijk ‘cabinet-ledikant’ dat volgens de vermelding in
de veilingcatalogus was gemaakt van ‘Amboins hout
met paarlemoer, silver en speksteen ingeleyd’.543 De
korte beschrijving vermeldt verder nog dat het ledikant ‘voor eenige weeken eerst nieuws gemaakt’ was.
Veel van de ledikanten die in de Groninger boedelinventarissen worden genoemd, bezaten een stof1750- 1 8 0 0

fering in een enkele effen kleur, die waarschijnlijk
meestal werd verlevendigd door enig decoratief borduurwerk of opgenaaide passementerie op de lambrequins, zoals te zien is op het al genoemde ledikant dat
pronkt op Het doktersbezoek van Elisabeth Geertruida
Wassenbergh (afb. 295, pagina 423). Effen stoffen
konden ook, zoals enkele vermeldingen al lieten zien,
van een moiré-patroon of watering worden voorzien.
Deze toepassing moet een zekere populariteit hebben
genoten. In de Klinkenborg in Kantens stond in 1760
bijvoorbeeld in de kamer boven de eetkamer een geel
‘mooren’ ledikant, met een bijpassend tafelkleed en
sprei.544 Ongetwijfeld was de vraag naar moiré-stoffen de aanleiding voor Wijnant Itsema en Jan Agasse
om een octrooi aan te vragen bij Burgemeesters en
Raad van de stad Groningen op het maken van ‘een
klander’, bedoeld om ‘een wateringe op zijde en andere stoffen te leggen’ en in 1754 te protesteren tegen de verlening van een octrooi aan een ander die
een vergelijkbare onderneming wilde beginnen.545
Naast moiré werd changeant in de tweede helft van
de achttiende eeuw als ledikantbehang toegepast.
Het ledikant dat in de achterkamer van het huis van
Jan Osewolt Joost van Lintelo en Petronella Plantina
Geertsema stond en waarschijnlijk door kistenmaker
Lambertus Bekenkamp was geleverd, had volgens
een inventaris in 1781 een bekleding van groene
changeantzijde.546 Zelfs de ledikanten in secundaire
vertrekken als de ‘meidenkamer’ en de ‘tweede kamer’ van de borg Nittersum in Stedum waren met
groene en blauwe changeant gestoffeerd.547
De Groninger stoffeerders en ledikantwerkers
konden natuurlijk ook meer kleurrijke stoffen als ledikantbehang gebruiken. In het huis van de auditeur
militair van Groningen stond in 1770 bijvoorbeeld
een ledikant met een groen, wit en rood gestreepte
stoffering.548 Een vergelijkbare bonte indruk maakt
het ledikant met een stoffering van gebloemd ﬂuweel,
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dat zich in 1758 in de boedel van generaal J. Lewe
bevond.549 Soms gaf passement een passend kleuraccent; in de borg Nittersum in Stedum stond een
ledikant dat een stoffering van ‘servetgoed’ (damast?)
had, en met blauw passement was ‘geboord’. 550 Ook
exotische stoffen werden onverminderd toegepast.
Een zekere Verhoeven verkocht in 1755 twee met sits
behangen ledikanten.551 In de ‘sitsen kamer’ van de
borg Nittersum stond in 1775 eveneens een ledikant
dat geheel met deze stof was gestoffeerd en vanzelfsprekend had ook de oud-resident van Bengalen, Jan
Albert Sichterman in zijn huis aan de Ossenmarkt de
beschikking over een ledikant met ‘uitnemend ﬁjn
Indische chitze behangzels’.552
7.5.7 Tafels
Een keur aan tafeltypen
In veel Groninger boedelinventarissen uit de tweede
helft van de achttiende eeuw valt de grote variantie
aan tafels en tafeltjes op. De ‘triade’ bestaande uit
een tafel en spiegel met twee ‘gerridons’ werd daarbij steeds zeldzamer. In 1755 wordt in een inventaris
nog een notenhouten tafel met twee guéridons genoemd, maar we komen de guéridon later niet veel
meer tegen.553 Van enkele in inventarissen opgevoerde tafeltypen is niet precies meer na te gaan wat ermee werd bedoeld door de toenemende schematisering waaraan de Groninger inventarissen na 1750 ten
prooi lijken te vallen. Wat we ons bijvoorbeeld bij de
‘Engels tavel’ in een boedel uit 1780 moeten voorstellen is niet duidelijk.554 Mogelijk is de aard van de
decoratie bepalend voor de naamgeving geweest. De
namen van andere tafeltypen laten minder te raden
over, zoals het geval is bij de speeltafels: tafels met
een uitklapbaar bekleed blad waarop een kaartje kon
worden gelegd of een dobbelspel gespeeld.

Met name thee- of schenktafels komen in de boedelinventarissen uit de tweede helft van de achttiende eeuw veelvuldig voor. Het waren waarschijnlijk
hoofdzakelijk tafels met een opstaande rand die bedoeld was om het schuiven en vallen van serviesgoed
tegen te gaan.555 In 1789 werden twee theetafels, een
‘met staande rand’ en een met ‘gewerkte rand’ in de
stad Groningen als premie uitgeloofd bij een loterij.556 Schenktafels waren geen nieuw type; ze kwamen al vroeg in de achttiende eeuw voor. De twee
theetafels die in 1752 worden genoemd in het huis
van Folkerus Rijpma zullen dan ook uit de eerste helft
van de eeuw dateren.557 Twee ‘schenktafels’ leverde
de Groninger kistenmaker Abraham Bekenkamp in
1767 aan de Drentse ontvanger der contributien Van
Lier voor het bedrag van 12 gulden per stuk.558 Theetafels waren bij uitstek geschikt om verlakt te worden, zowel door hun formaat als door het gebruik: op
geschilderde tafels hoefde men immers minder bang
te zijn voor vlekken die door het morsen ontstonden.
Zo waren de twee ‘verlakte thee tavels’ die in 1785
in de zaal van de borg Rusthoven stonden, de enige
beschilderde meubels in dit rijk ingerichte vertrek.559
In de modale huizen in de stad en de provincie
kwam de traditionele klap- of ﬂaptafel waarschijnlijk
nog veel voor.560 In de voorkamer van een huis aan de
Kromme Elleboog stond in 1790 bijvoorbeeld nog
een exemplaar.561 Dergelijke klap- of oortafels maakten in de tweede helft van de achttiende eeuw dan
ook nog steeds deel uit van het assortiment van Groninger kistenmakers en verlakkers. Verlakker Jannes
Lollema adverteerde in 1779 met uitklapbare ‘gewengtafels’.562 De populariteit van de klaptafel was
vermoedelijk vooral te danken aan het praktische gebruik dat van deze tafels kon worden gemaakt. Als ze
niet werden gebruikt, konden ze worden ingeklapt en
tegen de muur worden opgesteld. Jan Ensing beeldt
op een gewassen pentekening van een boerderij-inte1750-1800
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rieur in Vlagtwedde een nog veel eenvoudiger tafeltje
af in een voor het overige vrij deftig ingerichte kamer
(afb. 283). Deze tafel lijkt inklapbaar te zijn en is
duidelijk voor het gemak opgesteld door de vrouw
des huizes, die voor het raam zit te lezen. In deftige
stadshuizen en borgen was de klaptafel in de tweede
helft van de achttiende eeuw waarschijnlijk vooral in
de keuken te vinden en in de daagse, niet-representatieve vertrekken.563 In de borg Rusthoven bij Wirdum bijvoorbeeld stond in 1767 alleen in de groene
kamer een ‘hangoor tafel’, die in deze kamer met andere ouderwetse meubels zoals zes ‘groene trijpen ouwerwetse stoelen’ zeker op zijn plaats was.564 Achttien
jaar later, in 1785, stond alleen in de achterkamer
van de borg nog zo’n ‘grote hangoor tafel’.565
In de tweede helft van de achttiende eeuw worden
in Groninger stukken ook eettafels vaker genoemd.
Aanvankelijk waren deze tafels niet altijd groot genoeg om een heel gezelschap aan te laten zitten: in
de als eetkamer gebruikte hof- of tuinkamer van L.
van Loon stonden in 1760 dan ook twee tafels, die
ongetwijfeld beide nodig waren om alle gasten bij
een groots diner aan te kunnen laten zitten.566 Uit de
jaren zeventig van de achttiende eeuw dateren de eerste vermeldingen van eettafels waarvan het blad groter gemaakt kon worden door onder het eigenlijke
blad liggende bladen uit te trekken, een variant op de
‘trektafel’ uit de zeventiende eeuw. Aan deze moderne eettafels konden gezelschappen van meer dan tien
personen een plaats vinden. Aan de kant schuiven
kon men zo’n tafel niet meer, dus tegen het feit dat
de tafel altijd een deel van het midden van de kamer
innam, moest men geen bezwaar hebben. Een tafel
die door het uittrekken van losse bladen uitzonderlijk
groot kon worden, werd al in 1776 in Groningen
verkocht.567 Dit is een voor Nederland zeer vroege
vermelding van een dergelijke tafel, die volgens de
advertentie van bruin eiken was en een blad bezat
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met drie delen ‘waarvan de twee op de einden konnen uitgetrokken en onder geschoven worden’. In
uitgeklapte toestand was deze tafel 12 voet en 4 1/2
duim lang. Vergelijkbaar met deze tafel waren de twee
exemplaren die de Groninger kistenmaker Lambertus Bekenkamp in 1781 en 1783 voor 24 gulden en 8
stuivers per stuk leverde aan Cornelis van Scheltinga,
bewoner van Friesma State in het Friese Idaard.568
In de boekhouding van Van Scheltinga worden deze
tafels omschreven als ‘een groot eiken tafel met losse
aanstekers’ en ‘een groote tafel met aanstekers’. Met
de term aanstekers werden de losse tafelbladen bedoeld. In Van Scheltinga’s boekhouding komen
verschillende meubelleveranties voor; verreweg de
meeste betreffen bestellingen in Leeuwarden en Amsterdam, de genoemde leveranties van Bekenkamp
zijn de enige Groninger voorbeelden. Bewijzen de leveranties van Bekenkamp dat men zich in Groningen
in de vervaardiging van grote tafels specialiseerde? In
de reeks Groninger meubelverlotingen van 1789 en
de volgende jaren worden grote uittrektafels, veelal
met mahoniehout geﬁneerd, ook dikwijls genoemd.
Op 21 maart 1789 werd in de herberg ‘Daniël’ aan
de Grote Markt een ‘grote ronde trektafel van 16
perzonen’ verloot, en op 10 en 18 april van datzelfde
jaar fungeerden tafels voor veertien en twaalf personen als hoofdprijs.569
Dam- of penanttafeltjes
Bij de meubelloterijen van 1789 en 1790 namen
smalle penanttafeltjes onder de prijzen een prominente rol in. Deze tafeltjes waren volgens de beschrijvingen halfrond of vierkant, en hadden soms (halfronde) cilinderdeuren.570 De notenhouten spiegeltafel in de voorkamer van Jachtwijk bij Foxham was
aan de onderzijde in 1778 heel praktisch van laatjes
voorzien.571
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296. Avondmaalstafel in de Hervormde kerk van Kantens, derde kwart achttiende eeuw, foto Johan de Haan.

Marmeren of stenen tafelbladen werden alleen
toegepast bij zeer representatieve tafels zoals avondmaalstafels en in een profane context bij tafels die
niet verplaatst hoefden te worden. In het laatste geval
ging het waarschijnlijk vrijwel uitsluitend om tafels
die met één zijde tegen de muur stonden, zoals het
geval was bij de kleine, smalle tafeltjes die tegen een
muurdam werden gezet of bij tafels die onder een
spiegel werden geplaatst. Op een door Elizabeth
Geertruida Wassenbergh geschilderd familieportret is
zo’n penanttafeltje te zien (afb. 202). Organist J.W.
Lustig liet in 1755 een spiegeltafel met een marmeren
blad veilen dat was ingelegd met allerlei ﬁguren.572

Natuurstenen tafelbladen werden dikwijls geplaatst
op gesneden voetstukken, die soms (deels) verguld
waren. In de borg Nittersum stond in de grote zaal
in 1775 een ‘compositie tafelbladt met vergulden
voetstuk’ en in de koepelkamer van deze borg was
een marmeren blad op een vergulde voet te vinden.573
Ook in de veenborg Woelwijk stond in 1768 een ‘gesneden tavel voet’ onder de spiegel.574 Twee smalle
penanttafeltjes in de borg Nittersum waren volgens
de beschrijving in de inventaris uit 1775 eveneens
met snijwerk versierd.575 De lijsten en het ‘loofwerk’
van de onderstellen van deze tafeltjes waren verguld.
Vrijstaande tafels konden eveneens van gesneden
1750-1800
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decoraties worden voorzien. Mooie voorbeelden van
verzorgde, vrijstaande tafeltjes in rococo-stijl zijn te
vinden op de schilderijen van Elizabeth Geertruida
Wassenbergh (afb. 202, 232). Het fragiele snijwerk
van deze tafels kan nauwelijks bestand zijn geweest
tegen dagelijks gebruik. Hopelijk was de ‘extra tafel’
die beeldsnijder Cornelis Kooystra in 1763 voor de
vergaderzaal van de Drentse landschap leverde beter
op gebruik berekend; Kooystra rekende voor deze tafel maar liefst 40 gulden, 6 stuivers en 4 plakken.576
Waarschijnlijk had Kooystra ook het ontwerp van
deze tafel gemaakt, want voor het maken van tekeningen voor onder andere ‘tafels’ bracht hij hetzelfde
jaar 35 gulden in rekening.577 Een indruk van de tafels
die Kooystra sneed, geeft de grote avondmaalstafel
in de kerk van Zandeweer, die in 1758 vrijwel zeker
door Kooystra werd gemaakt.578 Het is een kapitaal
meubel, rondom van snijwerk voorzien en rustend
op forse, gebogen poten.
Kooystra was niet de enige beeldhouwer die snijwerk voor tafels maakte; Derk Weijting leverde in
1767 bijvoorbeeld acht gesneden poten voor twee
nieuwe tafels in de rechthuizen van Noord- en Zuidbroek.579 Deze meubels werden door timmerman
Derk ter Veen in elkaar gezet. Ongetwijfeld is ook
een beeldsnijder betrokken geweest bij de vervaardiging van de avondmaalstafel in Zeerijp. Deze tafel,
voorzien van het jaartal 1773 en van de monogrammen van de heer van Farmsum en zijn echtgenote,
zou met zijn sierlijke contouren in een huiselijke omgeving niet hebben misstaan. Een hieraan nauw verwant exemplaar, voorzien van dezelfde initialen, werd
in 1929 door het Groninger Museum aangekocht en
stond lange tijd ‘huiselijk’ opgesteld in de grote zaal
van de Menkemaborg in Uithuizen.580 Minder verﬁjnd is de rococo-decoratie van de avondmaalstafel
in de kerk van Kantens, die echter eveneens in een
woonhuis beter op zijn plaats lijkt (afb. 296). Bepa1750- 1 8 0 0

lend voor de vorm van deze tafel zijn de poten in de
vorm van een ﬂauwe s-voluut die aan de onderzijde
op een klosje rust.
Van ‘bokkepoots tafels’ tot ‘antiqe ladtafel’
De contouren van vrijstaande tafels die niet op één
balustervormige voet of gesneden onderstel stonden, werden bepaald door de vorm van de vier poten
waarop het tafelblad rustte. Veel van deze tafelpoten
bezaten net als stoelpoten in het derde kwart van de
achttiende eeuw een gebogen vorm. De la-tafel die als
avondmaalstafel dienst doet in de kerk van Losdorp
is een goed voorbeeld van een eenvoudige maar verzorgde tafel uit deze periode: de gebogen of cabriolepoten met zogenoemde knieën staan op nauwelijks
geprononceerde voeten.581 Vergelijkbaar was de nu
verdwenen tafel die eens als avondmaalstafel dienst
deed in de kerk van Heveskes, in 1781 voor 20 caroli
gulden geleverd door de weduwe van kistenmaker
Jan Bitter en haar zoon Jan Bitter junior.582
Wanneer precies de vierhoekige en taps toelopende tafelpoten in de mode kwamen, is niet met
zekerheid te zeggen. In 1790 werden volgens een bekendmaking in de Groninger Courant nog tafels met
gebogen ‘bokkepoots’ in Groningen verkocht.583 Mogelijk was de ‘antique ladtafel’ die in deze advertentie eveneens werd genoemd, al wel van rechte poten
voorzien. De in 1790 door mevrouw Van Iddekinge
geschonken avondmaalstafel in de Hervormde kerk
van Obergum is met zijn rechte, taps toelopende en
gecanneleerde poten in ieder geval helemaal neoclassicistisch (afb. 297).584 De avondmaalstafel in de kerk
van Bierum bezit vergelijkbare poten, die met elkaar
zijn verbonden door een inzwenkend dubbel y-vormig kruis. De sobere tafel waaromheen de familie
Wijgchel zich in 1796 op een schilderij van Gerardus de San schaarde, bezat eveneens taps toelopende
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297. Avondmaalstafel in de Hervormde kerk van Obergum, 1790, foto Johan de Haan.

poten, die echter een ronde middellijn bezaten en in
vergelijking met de aangehaalde voorbeelden een veel
rankere contour bezitten (afb. 291). De poten van de
tafel op het portret van mevrouw H.E. Van Berchuys
door een anonieme kunstenaar zijn niet zichtbaar,
maar aan de wel zichtbare regels onder het tafelblad
is te zien dat in neoclassicistische stijl uitgevoerde tafels van passend snijwerk konden worden voorzien
(afb. 298).

7.5.8 Verlichting
Glazen kronen
Kroonluchters waren en bleven de deftigste vorm van
verlichting. In Groninger inventarissen uit de tweede helft van de achttiende eeuw komen kronen dan
ook nog steeds voor. Zo was in de grote bovenkamer
van de auditeur-militair in 1770 een vergulde kroon
te vinden en had Eildert van der Vlagt had in zijn
huis in de Steentilstraat in 1780 een koperen kroon
hangen.585 Gezien het lage bedrag waarop de laatstgenoemde kroon werd getaxeerd, 3 caroli gulden,
moet het een bescheiden exemplaar zijn geweest. Dat
gold zeker ook voor het ‘koperen kroontje’ dat rond
1750-1800
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298. Anoniem, Mevrouw H.E. van Berchuys, ca. 1780-1790, verblijfplaats onbekend, foto Groninger Archieven.

1780 in de de keuken van Hilje Martens in Tolbert
hing.586 Het was in Groningen niet al te moeilijk om
aan koperen kronen te komen. De weduwe van Delden (waarschijnlijk Heyltje van Delden) die in het
tweede kwart van de achttiende eeuw in Groningen
een winkel in porselein, glaswerk en mogelijk ook
verlichting dreef, leverde in 1756 een koperen kroon
aan de kerk in Sillenstede, Ostfriesland.587 In 1791
vond de Groninger geelgieter C. Lanckhorst het nog
de moeite waard te adverteren met ‘kopere kerke
kronen’, waarvoor hij vast niet alleen kerkelijke opdrachtgevers op het oog had.588
De meest prestigieuze vorm van verlichting in
de tweede helft van de achttiende eeuw was echter
ontegenzeggelijk de ‘glazen’ kroonluchter, samenge1750- 1 8 0 0

steld uit (lood-)glazen elementen en van ornamenten
van hetzelfde materiaal voorzien. Toen een zekere
Verhoeven in 1755 naar het buitenland vertrok, liet
hij de inboedel van zijn huis aan het Nieuwe Kerkhof verkopen en in de aankondiging hiervan twee
glazen kroonluchters expliciet noemen.589 Ook in de
aankondiging van de verkoop van een deel van de
inboedel van J.A. Sichterman in 1764 werden ‘glaaze
en vergulde kroonen’ opgenomen.590 In de veilingcatalogus van Sichtermans boedel uit 1764 komt een
‘zeer fraay kristalle kroon met arme’ voor, voorzien
van een ‘eevenwigt’ om hem waterpas te houden en
het druppen van kaarsen zoveel mogelijk te voorkomen.591 Glazen kronen kwamen beslist niet alleen
in de huizen van patriciaat en adel voor. Toen bijvoorbeeld in 1769 beeldhouwer Cornelis Kooystra
overleed, bevond zich in zijn huis een grote glazen
kroon.592 In 1782 werd bij de aankondiging van de
verkoop van goederen van predikant W. Hommes
uit Wildervank ook een ‘glaze kroon’ genoemd.593
Kroonluchters van glas waren in alle soorten en
maten in de stad Groningen te koop en ﬁgureerden
zelfs zo nu en dan als hoofdprijs van een verloting.
In 1766 kondigde de Groninger koopman Wenzel
Mozig bijvoorbeeld een loterij aan met een ‘kostelijke glasen kroone of lantaarns’ als hoofdprijs.594 In
1786 maakte dezelfde Mozig in een advertentie in
de Groninger Courant een ieder attent op zijn kraam
op de septembermarkt, waar hij met een ‘glaskraam,
met allerhande zoorten na de nieuwste smaak’ stond,
waaronder zich volgens latere advertenties diverse
‘gang lantarens’ en ‘christal glazen kroenen’ bevonden.595 Tot zijn dood in 1791 moet Mozig een belangrijk leverancier van verlichting in glas en kristal
zijn geweest. Het is goed mogelijk dat de kronen van
geslepen loodglas in de voorkamer van de Menkemaborg en de kerk van Loppersum eens deel uitmaakten
van zijn winkelvoorraad (afb. 299, 300). Dat kan ook
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299. Loodglazen kroon in de rechter voorkamer van de

300. Loodglazen kroon in de Hervormde kerk van Loppersum,

Menkemaborg in Uithuizen, tweede helft achttiende eeuw,

tweede helft achttiende eeuw, foto W.F. Pastoor, collectie

foto Johan de Haan.

Groninger Archieven.

gelden voor de imposante kroon uit de borg Ewsum
in Middelstum die nu in de grote zaal van de Menkemaborg hangt en de kroonluchter die nog in de
negentiende eeuw de voorkamer van het Bontehuis
aan de Vismarkt sierde (afb. 131, pagina 295). De
fascinatie die glas uitoefende moet voor de Venetiaanse glasblazer die in 1781 Groningen bezocht, reden zijn geweest voor geïnteresseerde Groningers een
‘glasblaasoptreden’ te verzorgen.596

‘Luisters’
Wandverlichting in de vorm van ‘lustres’ of luisters
kwam in de tweede helft van de eeuw eveneens veel
voor in het deftige Groninger interieur. Luisters waren dubbele wandarmen met kaarsenhouders die aan
de muur konden worden gehangen, vaak aan weerszijden van een spiegel (zie ook afb. 291).597 Dat deze
luisters vaak per stel of in reeksen werden verkocht,
1750-1800
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bewijst de tekst bij een aankondiging van de verkoop
van goederen door de schrijver der boelgoederen in
1781.598 Daarin worden ‘nieuwmodische spiegels’
en luisters ‘met dubbelde koperen armen’ genoemd,
met de speciﬁcatie ‘de luisters zyn by vier egaal’. Luisters kwamen hoogstwaarschijnlijk reeds vóór 1750 in
Groningen voor, want in de verkoopaankondiging
van de boedel van Berend Lewe van Aduard in 1756
worden al ‘lustres’ genoemd.599 Men kon ze in Groningen in 1755 in ieder al geval bij de weduwe Grein
in de Haddingestraat op de hoek van de Nieuwstad
kopen. Volgens een bekendmaking in de Opregte
Groninger Courant had zij ‘groot en kleyne cristalle
illusters’ in voorraad.600 Mozig, de ‘koopman in glas’,
verkocht in 1775 vergulde Engelse luisters.601 En
mocht de veeleisende consument in Groninger winkels geen geschikte luisters kunnen vinden, dan kon
hij natuurlijk op de Groninger jaarmarkt terecht. De
Amsterdamse spiegelkoopman A. Frederik Weeber
verkocht op de markt van 1759 bijvoorbeeld ‘armblaakers’ en ‘vergulden slingerarmen of girandols’,
waarmee wellicht driedubbele wandarmen werden
bedoeld. 602
Luisters trof men vanzelfsprekend vooral in grote
huizen aan, en dan nog alleen in de voornaamste
vertrekken. Aan de wanden van de grote zaal van
de borg Nittersum hingen in 1775 vier ‘luisters met
vergulden lijsten en coperen armblakers’.603 In de
rechtervoorkamer van de borg Jachtwijk bij Foxham
hingen in 1778 vier spiegelluisters met geslepen glazen en verguld ‘lijstwerk’ aan de muur, terwijl in de
linkerachterkamer van het huis twee losse, geslepen
‘luisterspiegels’ lagen, die als achterplaat konden dienen of dat ooit hadden gedaan.604 Ook in de eetzaal
van de Onstaborg in Wetsinge hingen in 1788 twee
luisters.605
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7.5.9 Spiegels en lijsten
In de stad Groningen was in de tweede helft van de
achttiende eeuw een grote variatie in lijstwerk voor
spiegels en schilderijen verkrijgbaar. Ook hierin
nam, net als bij de verlichting het geval was, glas een
speciale plaats in. In een advertentie in de Opregte
Groninger Courant noemde weduwe Grein op 18
maart 1755 in de eerste plaats ‘cristalle’ en daarna pas
de ‘vergulden, noote boomen, olijve en meer andere’
lijsten die zij verkocht.606 De Amsterdamse spiegelverkoper A. Frederik Weeber verkocht in 1759 op de
markt eveneens spiegels met glazen lijsten, naast massieve houten lijsten.607 In de veenborgen Woelwijk in
Kleinemeer en Jachtwijk bij Foxham waren in 1768
en 1778 spiegels te vinden met lijsten van blauw
glas.608 In 1781 werd op 14 augustus geadverteerd
voor een verkoop van goederen door de schrijver der
boelgoederen, waarbij een ‘supra mooye spiegel met
een cristallen lyst’ met name werd genoemd.609 Glazen lijsten werden alleen bij spiegels toegepast., voor
schilderijen waren vooral vergulde lijsten in de tweede helft van de achttiende eeuw modieus; veel van
de schilderijen van de in 1769 overleden Lambertus
Beckeringh waren volgens de verkoopaankondiging
in vergulde, ‘moderne’ lijsten geplaatst.610
Er waren in de tweede helft van de achttiende
eeuw in Groningen verschillende spiegel- en lijstenmakers actief die op maat gemaakte spiegelglazen en
gesneden en vergulde lijsten konden maken en leveren. In 1768 maakte bijvoorbeeld J. Lofvers bekend
dat in zijn spiegelmakerij gesneden spiegellijsten te
koop waren en dat hij vergulde lijsten kon ‘bruineren’, glanzend polijsten.611 Zijn opvolger Pieter Lofvers, die vanaf 1778 in de Oude Kijk in’t Jatstraat was
gevestigd, liet in de Groninger Courant van 13 september 1774 weten dat hij los spiegelglas en verguld,
‘modern’ lijstwerk leverde.612 Hij reageerde daarmee
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op de advertentie die twee weken eerder door Steven
van der Nap, ‘spiegelmaker en konstvergulder’ in de
Oosterstraat in de krant was geplaatst. Van der Nap
adverteerde daarin met spiegelglas en lijsten, ‘met en
na de konst gesneden’ en ‘na de konst verguld’.613 Van
der Nap leverde in 1782 een spiegel boven de ‘borsem’
van de voogdenkamer van het enkele jaren daarvoor
geheel vernieuwde Aduarder gasthuis aan de Munnekeholm in de stad Groningen.614 Een jaar later voorzag hij de door Warmolt Wernink geleverde schoorsteen in de pastorie van Noordbroek van een nieuwe
spiegel.615 Saillant detail: de ‘schoorsteen mantel’ zelf
kostte krap 18 gulden, terwijl Van der Nap voor het
spiegelglas maar liefst 26 gulden rekende. Groot spiegelglas was nu eenmaal extreem duur.
Niet alleen professionele spiegelmakers hielden
zich met de vervaardiging of afwerking van lijsten
bezig. Ook schilder Johannes Volckhemer, die in
1778 naar de Nieuwe Boteringestraat verhuisde, adverteerde met het ‘bruineren’ van goud op spiegelen schilderijlijsten.616 Zogenoemde spiegelslijpers
konden bovendien los spiegelglas leveren. Deze spiegelslijpers hadden vermoedelijk een aardige cliëntele;
in 1771 maakte spiegelslijper Jan Derksen bekend
dat hij verhuisd was naar de deftige Oosterstraat.617
Vanzelfsprekend waren op de Groninger jaarmarkten ook spiegelslijpers van elders te vinden. In 1774
bijvoorbeeld Derk Simons uit Leeuwarden, die allerhande ‘nieuwmodische’ spiegels sleep.618
7.5.10 Pronkgoed en curiosa
Zoals in het voorgaande al enkele malen naar voren
kwam, vielen de boedelinventarissen die in Stad en
Lande werden opgemaakt naarmate de achttiende
eeuw verstrijkt in steeds sterkere mate aan schematisering ten prooi: de items in een boedel werden
steeds globaler omschreven en soms werd een be-

schrijving zelfs helemaal weggelaten en werd alleen
de dagwaarde opgegeven. Dit verschijnsel leidt ertoe
dat het lastig is om in algemene termen te spreken
over het kunstbezit in Stad en Lande in de tweede
helft van de achttiende eeuw.
De schaarse informatie waarover we kunnen beschikken, suggereert dat sommige welgestelde Groningers indrukwekkende schilderijencollecties bezaten waarin de bekende oude Hollandse meesters
goed vertegenwoordigd waren. In de verkoopcatalogus van de boedel van Jan Albert Sichterman worden
in 1764 tientallen grote namen genoemd: we komen
ondermeer schilderijen van Rembrandt, Jan Steen,
Jacob van Ruysdael, Anthony van Dijck en Gerard
Ter Borch tegen.619 Ook in andere, bescheidener collecties waren werken van grote meesters te vinden:
mevrouw Scherff bezat bij haar overlijden in 1760
schilderijen van ondermeer Philips Wouwermans,
Michiel van Bolhuis bezat werken van Rembrandt
en Rubens en Lambertus Beckeringh had volgens de
verkoopaankondiging van zijn boedel in 1769 ‘originelen’ van Jan Steen, Van Ostade en van een van de
befaamde zeeschilders Van de Velde in zijn bezit.620
Toen de de goederen in de buitenplaats Woelwijk
in Kleinemeer in 1768 werden geëinventariseerd,
werden ondermeer twee werken van de zeeschilder
Ludolf Backhuysen in de beschrijving opgenomen.621
Zelfs in een plaats als Leek, landelijk gelegen in het
Westerkwartier, waren volgens de inventaris die in
1779 van het bezit van Margaretha Rijpma werd gemaakt, schilderijen van Van de Velde, Van Ruysdael,
Mancadam en Rubens te vinden.622 Of alle genoemde meesterwerken ook tegenwoordig nog aan de genoemde schilders zouden worden toegeschreven, is
natuurlijk twijfelachtig. Men was in de achttiende
eeuw nu eenmaal iets gemakkelijker in het doen van
toeschrijvingen. Dat er op enig niveau verzameld
werd, kan daarmee echter niet worden ontkend: de
1750-1800
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in de tweede helft van de achttiende eeuw verzameling van burgemeester Roelfsema was zelfs buiten
de grenzen van Stad en Lande bekend en trok geïnteresseerden uit binnen- en buitenland.623 De Amsterdammer Jan Pijnappel bezocht met zijn neef in
1806 het huis van Roelfsema en bewonderde in de
‘fraaye groote voorkamer’ en de bovengang van het
huis schilderijen van de beste meesters, waarvan hij
Ruysdael, Van de Velde, Van Ostade en De Hondecoeter met name noemt.624 Tussen de werken van
voorname meesters hingen volgens Pijnappel eveneens schilderijen van de hand van Roelfsema’s echtgenoot, Alberta ten Oever. Deze schilderes had met
haar overwegend uit landschappen bestaande werk
toen al enige bekendheid verworven. Ook kregen de
heren ‘overheerlijke faarije schilderijtjes’ te zien die
in kastjes waren ‘verborgen’: dit waren interieurschilderijtjes van de hand van Elizabeth Geertruida Wassenbergh, waarvan er twee in dit boek staan afgebeeld
(afb. 229, 295).625
De variëteit aan objecten van porselein en aardewerk die in de tweede helft van de achttiende eeuw
in Groninger woonhuizen kon worden aangetroffen
moet enorm zijn geweest. Zoals aangegeven tonen
de inboedelinventarissen dat in deftige huizen overal
objecten van porselein en aardewerk konden worden
opgesteld: op de schoorsteen, op en in kasten en op
de rand of ‘rimme’ van de bedstede- of alkoofwand.
Natuurlijk was het relatief dure porselein niet voor
iedereen bereikbaar. In veel armere huishoudens
kwamen bijvoorbeeld op de draaibank vervaardigde
houten ‘stelsels’ op kasten voor, die bedoeld waren
als imitatie van de porseleinen kaststellen.626
In welgestelde kringen waren vooral objecten van
‘oud’ porselein zeer gezocht; de schrijver der boelgoederen adverteerde in 1762 onder andere met
‘Japansche en andere oude blauwe porceleynen’.627
Eerder, in 1755 en 1756, werd in de Opregte Gro1750- 1 8 0 0

ninger Courant al gewag gemaakt van de verkoop
van ‘craakporselein’, het porselein dat in het begin
van de zeventiende eeuw in Nederland werd ingevoerd.628 Vanzelfsprekend was er ook voor destijds
modieus ‘gecouleurd’ porselein zoals Imari, Famille
verte en Famille rose in Stad en Lande een markt.
Soms werden er door Groningers in het verre Oosten
zelfs bestellingen voor porselein met familiewapens
geplaatst. De bekendste Groninger voorbeelden van
wapenporselein zijn voorzien van het eekhoorn-wapen van de familie Sichterman, maar ook de familie Tjarda van Starckenborgh bestelde een kofﬁe- en
theeservies met wapens.629
In advertenties in de [Opregte] Groninger Courant
werd in de tweede helft van de achttiende eeuw veel
geadverteerd met Delfts en Engels aardewerk. Engelandvaarders en schippers namen soms dergelijk porselein of aardewerk van hun reizen als lading mee. In
1763 adverteerde schipper Willem van Bos al met
‘alderhande zoorten van mooy Delfs aardwerk en
porcelein’.630 Dat wil niet zeggen dat men dergelijk
goed niet ook gewoon in de winkel kon kopen: zo
verkocht de weduwe Van Loenen in 1771 in haar
winkel in de Zwanestraat ‘Engelsch aardwerk in’t
geel en wit tot thee en tafel serviesen’.631 In een advertentie die zij in 1772 liet plaatsen wordt een Engels
dessert-servies van geel porselein met purper bloemen
genoemd.632 Van Loenen verhuurde tevens porselein
en Engels aardewerk voor grote diners. Een vergelijkbaar bedrijf had Heyltje van Delden, die tegenover
het stadhuis haar winkel dreef.633 De populariteit van
Engels aardewerk kon blijkbaar ook de ‘koopman in
glas’ Wenzel Mozig verleiden ‘Engels aardewerk in
geel of wit’ in het assortiment van zijn winkel op te
nemen.634
Meestal zal het Engelse aardewerk als gebruiksgoed hebben gediend en niet als pronkgoed. De
vermelding van een zwart ‘Engels’ theepotje met de
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bijpassende kommetjes in het huis van Hilligjen Jans
in 1760 heeft hoogstwaarschijnlijk betrekking op
serviesgoed van aardewerk.635 Met de twaalf bruine
Engelse borden die in 1765 worden opgevoerd in de
boedelinventaris van Menso Quaestius zal iets soortgelijks zijn bedoeld.636 In 1772 werd de inboedel van
Jachtwijk bij Foxham verkocht en het witte Engelse
tafelservies bij de aankondiging van de verkoop expliciet genoemd.637 Ook Ary de Graaff, heer van de
Onstaborg in Wetsinge, wist de decoratieve en representatieve kracht van Engels aardewerk naar waarde
te schatten; in 1788 was een compleet ‘Engels servies’
in de ‘gallerie’ van zijn borg te vinden.638
Overigens was ook Saksisch porselein in Groningen gewild. In 1772 konden Groningers bij lakenhandelaar Lubbartus Scheltens zelfs inlichtingen
krijgen over een veiling in Bremen van porselein dat
in Dresden was gemaakt.639 Frederick Hinckel, die
enige tijd in de Turftorenstraat in Groningen woonde, organiseerde in 1773 een loterij met Saksisch
porselein als hoofdprijs.640
Voor wat betreft de aanwezigheid van kleinsculptuur in het Groninger interieur beschikken we voor
de tweede helft van de achttiende eeuw alleen over
gegevens die betrekking hebben op de allerdeftigste
huishoudens. In de boedel van secretaris Laman worden in 1755 bijvoorbeeld ‘enige marmeren beelties’
genoemd.641 De twee ‘Chinese’ beelden die zich eveneens in deze boedel bevonden, waren mogelijk van
porselein. Emmanuel van de Sande de Wolff had in

zijn borg Jachtwijk in Foxham in 1778 in de rechterachterkamer verschillende gipsen beeldjes opgesteld,
waaronder een paar vogeltjes, enkele hondjes en een
kat.642 Ary de Graaff had in 1788 in de Onstaborg in
Wetsinge in de buurt van zijn Engelse servies in de
‘gallerie’zes witte gipsen beelden opgesteld.643 ‘Procureur Generaal deser provintie J. W. van Menninga’
uit Winsum, ten slotte, had in 1780 in zijn opkamer,
die als studeerkamer dienst deed, een ‘gegipst’ portret
van de Franse ﬁlosoof Voltaire een plaats gegeven.644
Op de Groninger vrijmarkten werd waarschijnlijk veel decoratieve kleinsculptuur aangeboden. Bij
rondreizende ambachtslieden en handeleren kon men
hiervoor in elk geval terecht. In 1770 verbleef in Groningen bijvoorbeeld een zekere Giacomo Ferrari, een
‘kunst-pleistergieter’ uit Italië, die met verschillende
‘Grieksche en antique stukken’ in de Groninger herberg de ‘Nieuwe toren’ logeerde.645 Ferrari had ook
bas-reliefs bij zich, die gepresenteerd werden als modellen voor ‘graveerders, plaatsnijders en zilversmeden’. In 1780 kwam een andere Italiaan, Pietro Gaudola met een ‘fraaye verzameling van beeldwerk’ naar
Groningen.646 Hij bracht onder andere standbeelden
van schilders, wetenschappers en andere beroemdheden mee. Zo waren er in zijn assortiment beeldjes van
Rubens, Van Dijck, Petrus Camper, Shakespeare en
Voltaire te vinden. Ook bood Goudola kleine Franse
beeldjes, ‘antique’ en ‘moderne’ medailles, vazen en
tuinbeelden te koop aan.

1750-1800

8 EPILOOG
TW E E E E U W E N
en L A N D E

WOONHUISINTERIEURS IN

Het deftige woonhuisinterieur in Stad en Lande uit
het einde van de achttiende eeuw lijkt maar in weinig
opzichten te herinneren aan de interieurs van twee
eeuwen eerder. Tegenover de hokkerige en weinig gedifferentieerde indruk die het woonhuis rond 1600
maakte, staat de ingetogen deftigheid van het laatachttiende-eeuwse interieur, regelmatig van indeling
en voorbeeldig wat functiescheiding betreft. Trof men
in de zeventiende eeuw in het voorhuis dikwijls portalen, afgeschoten zijkamertjes en hangkamers aan,
rond 1800 bezaten de deftige woonhuizen vestibules
en gangen waarop de verschillende vertrekken uitkwamen. Waren het aan het begin van de zeventiende eeuw de kleine glas-in-lood-ruitjes waardoor het
licht zacht geﬂilterd naar binnen viel, aan het einde
van de achttiende eeuw werden de vertrekken door
grote schuifvensters met helder glas verlicht. Ook in
de toepassing van stoffering en vloerbedekking en in
de verwarmings- en verlichtingsmogelijkheden hadden grote veranderingen plaatsgevonden. Aan het
einde van de achttiende eeuw kon men de wanden
en meubels van representatieve vertrekken met dure
stoffen bekleden, werden op de vloeren dure tapijten
gelegd en hadden de grote monumentale schouwen
met open vuur plaatsgemaakt voor met hout betimmerde schoorsteenpartijen die soms waren voorzien
van een Engelse haard waarin turf of boekweitdoppen gestookt konden worden. Aan de grote boerenbehuizingen waren de ontwikkelingen evenmin
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voorbij gegaan. Na het begin van de economische
opleving in het laatste kwart van de achttiende eeuw
werden de voorheen naakte wanden en schoorsteenpartijen met tegeltableaus opgesierd en verving men
de eenvoudige bedstedewanden door met snijwerk
versierde betimmeringen. In het eenvoudige interieur
waren inmiddels de ouderwetse schoorsteenbalken
door modieuze ‘opgebogen’ exemplaren vervangen
en hadden de oude bedstedewanden plaatsgemaakt
voor nieuwe exemplaren. Alleen in de allereenvoudigste woningen bleven de interieurveranderingen in
twee eeuwen tijd beperkt. Hier trof men rond 1600
vloeren van gebakken vloertegels aan en dat zou in
1800 niet anders zijn. Ook de schoorstenen en de
bedstedewand ondergingen in deze nederige huizen
nauwelijks verandering. Zolang alles functioneerde,
werd er niet vervangen.
Opdrachtgevers en ambachtslieden
Gegevens uit boedelinventarissen vormen de meest
heldere uitdrukking van het feit dat het woonhuis de
plaats bij uitstek was om sociale status tastbaar te maken en uit te dragen. Als ergens duidelijk wordt dat
het toepassen van ‘modieuze’ meubels en stoffering,
de plaatsing van snuisterijen, aardewerk en porselein
en het bezit van luxe-objecten een effectieve manier
waren om het sociale leven van het noodzakelijke decorum te voorzien, dan is het wel in de inventarissen
EPILOOG
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waaruit veel van de in dit boek gepresenteerde gegevens afkomstig zijn.
Opdrachtgevers hadden een belangrijke stem
bij de totstandkoming en uitvoering van interieuropdrachten en droegen op deze wijze in sterke mate
bij aan de ontwikkelingen in het woonhuisinterieur
in Stad en Lande. Deze ontwikkelingen zijn van grote
betekenis geweest voor de dagelijke praktijk van ambachtslieden die in de zeventiende en de achttiende
eeuw in Stad en Lande werkzaam waren. Interieuropdrachten namen onder de werkzaamheden van
de belangrijkste houtbewerkende gilden zelfs een
centrale plaats in. Het is niet zonder betekenis dat
de ruzies tussen de Groninger kistenmakers en timmerlieden over welk gilde bepaalde onderdelen van
het interieur voor zijn rekening mocht nemen, in de
zeventiende en de achttiende eeuw soms zo hoog opliepen dat alleen door bemiddeling van hogerhand
tot oplossingen kon worden gekomen.
Iedere nieuwe mode – of het nu ging om de
introductie van de Spaanse stoel, de toepassing van
ebbenhout, de opkomst van het schuifvenster of
de groeiende populariteit van gedessineerde en beschilderde behangsels – elk verschijnsel leidde tot
veranderingen in vraag en aanbod en daardoor tot
conﬂicten tussen de gilden die met hand en tand de
eigen ‘gerechtigheden’ verdedigden. In de gilde-archieven zijn vele voorbeelden te vinden. Zo kennen
we de strijd van de glasschilders, die op het moment
dat het schuifvenster hen brodeloos had gemaakt,
probeerden als gewoon schilder een boterham te
verdienen, wat hen door tegenwerking van het eigen glazenmakers- en schildersgilde tragischerwijs
onmogelijk werd gemaakt. We kunnen ook kennis
nemen van het conﬂict dat rond het midden van de
achttiende eeuw timmerman Jan Dieters Brugma en
het kistenmakersgilde voor het nedergericht bracht.
In dit geschil stond één vraag centraal: mogen timEPILOOG

merlieden paneelwerk vervaardigen? De moeizame
oplossing toont aan dat het gildenstelsel in de oude
vorm steeds moeilijker in staat bleek adequaat op innovatieve ontwikkelingen te reageren. De groep die
het meest heeft kunnen proﬁteren van de ontwikkelingen in het interieur, werd niet voor niets gevormd
door de ‘lakenkremers’. Niet gehinderd door knellende gildecompetenties konden zij vanaf het laatst
van de zeventiende eeuw een steeds belangrijker rol
als kamerstoffeerders spelen.
De centrale rol van de stad Groningen
‘Het is hier alles, wat geringe of rijke Menschen,
Tot noodruft, overvloed, of tot verkwikking wenschen
Te krygen, voor geringen en redelyke prys:
De gantsche Stadt vertoont een heerlijk Paradys
(…)’
De belangrijke rol die de stad Groningen in de zeventiende en de achttiende eeuw als koopcentrum
van de provincie Stad en Lande vervulde, inspireerde
Quintijn Pabus tot bovenstaande regels in het in dit
boek al meermalen geciteerde Lof der Stadt Groningen uit 1741.
De centrale positie van de stad Groningen kwam
ook in dit boek sterk naar voren: hier woonde de elite, bezat menig Ommelander edelman- of vrouw een
pied-à-terre, hier vonden de levendige jaarmarkten,
plaats waarop ambachtslieden uit binnen- en buitenland hun Groninger cliëntèle met een keur aan luxe
interieurgoederen van dienst konden zijn. De in ‘stad’
gevestigde ambachtslieden lijken in de zeventiende
en de achttiende eeuw in kwantitief en kwalitatief
opzicht de toon te hebben gezet, de werkzaamheden
van enkele uitheemse architecten, een Amsterdamse
beeldhouwer en een kamerbehanger uit Den Haag
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ten spijt. Stad-Groninger ambachtslieden werkten
niet alleen in de stad, de stadsjurisdicties en de Ommelanden, maar ook in Drenthe, waar enkelen als
‘architect’ grote opdrachten uitvoerden. Kistenmaker
Anthoni Verburgh en beeldhouwer Cornelis Kooystra zijn er achttiende-eeuwse voorbeelden van.
Toch doen we de stadsjurisdicties en de Ommelanden onrecht als we stellen dat de stad Groningen
de enige plaats van betekenis was. Appingedam en
Winschoten waren economisch actieve gemeenschappen en het gegeven dat vóór 1750 kamerstoffeerder
Johannes Zeelander zich in Sappemeer vestigde, bewijst dat de wooncultuur in deze plaats, waar stedelingen buitenhuizen en ‘veenborgen’ bewoonden, de
vestiging van een stoffeerder buiten de stad Groningen mogelijk maakte. Ook de werkzaamheden van
de als ‘architect’ aangeduide timmerman Jan Timmer uit Eexta illustreren dat in die periode veelzijdige
ambachtslieden niet per se uit de stad Groningen afkomstig waren.
Het Groninger interieur in relatie tot
ontwikkelingen elders
In dit boek kwam de verhouding tussen de ontwikkelingen in Groningen en de ontwikkelingen elders in
Nederland slechts impliciet aan de orde. Een verantwoord en evenwichtig beeld is op dit moment door
het ontbreken van breed opgezet interieuronderzoek
in de niet-Hollandse context (waaronder ook de
Duitse begrepen kan worden) en het willekeurige
aanbod van gespecialiseerde deelstudies niet te geven.
Ook de relatieve armoede aan primair bronnenmateriaal in Groningen maakt poging tot vergelijking een
hachelijke zaak. Wijst de schaarste aan indrukwekkende interieurs en meubelstukken op een materiële
cultuur die de moeite van het aanzien nauwelijks
waard was of getuigt deze vooral van de legendarische

Groninger opruimwoede uit later tijden? We weten
het niet, al lijkt voor dat laatste wel wat te zeggen…
Aan een vergelijking met Holland valt echter niet
geheel te ontkomen. Tot op zekere hoogte laten de
ontwikkelingen in het Groninger interieur zich immers lezen als een variant van de Hollandse interieurgeschiedenis. Dat geldt bijvoorbeeld in de zeventiende eeuw voor de ontwikkeling in de plattegrond
van het diepe woonhuis in de stad, waar zich in de
loop van de zeventiende eeuw een gang van het voorhuis afscheidde en een voorkamer ontstond, voor
de toenemende mate van functiescheiding tussen de
verschillende vertrekken van het huis en voor de toepassing van uniforme kleurenschema’s per vertrek.
Ook in de voorkeur voor bepaalde meubels volgden
Stad en Lande in de zeventiende en de achttiende
eeuw het Hollandse beeld. In het laatste kwart van
de zeventiende eeuw kwam in de stad Groningen bijvoorbeeld net als elders de toepassing van getorst en
‘geslingerd’ houtwerk in de mode en in het begin van
de achttiende eeuw onderscheidden de inwoners van
Stad en lande zich met hun voorkeur voor ‘Engelse’
zaken, zoals stoelen en schrijfkabinetten, niet van de
inwoners van Den Haag en Amsterdam.
Soms bestaat de indruk dat in Stad en Lande
interieur-innovaties ten opzichte van Holland met
duidelijk gemarkeerde vertraging doordrongen. De
toepassing van exotische houtsoorten in Groninger
kistenmakerswerk kwam bijvoorbeeld pas na 1650
echt op gang en het hoogst modieuze Huis met de
Dertien Tempels werd in 1707 nog gewoon van
kruiskozijnen voorzien, terwijl toen in Holland het
schuifvenster al ruim een decennium gangbaar was.
Uit de achttiende eeuw kan de relatief late opkomst
van het kabinet met onderkast als voorbeeld worden
genoemd. Het gegeven dat de eerste stucwerker zich
pas in 1775 in de stad Groningen vestigde, past geheel in dit beeld. Sommige Hollandse ontwikkelingen
EPILOOG
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gingen zelfs vrijwel geheel aan Stad en Lande voorbij.
De grootse trappenhuizen die vanaf het laatste kwart
van de zeventiende eeuw in veel huizen in Hollandse
steden werden toegepast, zal men in Groningen bijvoorbeeld vergeefs zoeken.
De Groninger interieurgeschiedenis is echter beslist niet op alle punten op te vatten als een vertraagde en versoberde variant van de Hollandse wooncultuur. Daarop wijst bijvoorbeeld het vroege gebruik
van goudleerbehang, dat al rond 1635 in het huis van
Rembt Rengers van Ten Post aan de Groninger Ossenmarkt hing. Het in vergelijking met Holland zeer
vroege gebruik van termen als ‘anti chambre’ in een
inventaris uit 1645 en ‘slaepkamer’ in een document
uit 1650 suggereert dat er in deze periode sprake was
van een ontwikkelde, zelfs verﬁjnde wooncultuur,
die niet onderdeed voor wat er in Holland gangbaar was. In deze context kunnen eveneens geelkoperen kroonluchters worden genoemd die we in
zeventiende-eeuwse Groninger boedelinventarissen
in een kwantiteit aantreffen die moeilijk te rijmen
lijkt met de resultaten van vergelijkbaar onderzoek
in Holland, waar kroonluchters nauwelijks in zeventiende-eeuwse boedels worden genoemd. Voor de
achttiende eeuw kunnen de beslist niet late toepassing van de dubbele buffetkast worden genoemd en
de dubbele suite-deur, die men al in de jaren twintig
van de achttiende eeuw in Stad en Lande al als ‘porte-brisée’ kende. Ook in de toepassing van papierbehang, waarmee een Groninger koopman al in 1760
adverteerde, liepen Stad en Lande zeker niet achter
bij de rest van Nederland.
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Tussen innovatie en traditie
Binnen de ontwikkelingen die zich gedurende twee
eeuwen voordeden in het Groninger interieur, is één
constante aan te wijzen; het samengaan van traditionele en nieuwe elementen. Nu is dat op zich geen
verrassende constatering; geen enkel proces verloopt
immers strikt fasegewijs. In alle ‘nieuwe’ situaties en
objecten zijn elementen aanwijsbaar die naar een eerdere toestand verwijzen. Stijlzuiverheid is in de historische woonpraktijk een nauwelijk serieus te nemen
concept.
Het opvallende in de interieurontwikkelingen in
Stad en Lande is echter niet het vanzelfsprekende en
onvermijdelijke aspect van de synthese tussen oud
en nieuw, maar iets wat lijkt te wijzen op de cultivering van traditionele elementen; een bewuste keuze
voor het toepassen van ouderwetse kenmerken in een
nieuw interieur of op een ‘modern’ meubeltype. In
stilistisch en decoratief opzicht volgde Stad en Lande
daarbij meestal de mode terwijl de onderliggende,
ruimtelijk-functionele structuur de traditionele opzet
behield. Zo werden de in de tweede helft van de achttiende eeuw vervaardigde ‘ouderwetse’ kruisvoetkabinetten versierd met snijwerk in modieuze rococo-stijl
of met neoclassicistische ornamenten. Hetzelfde geldt
voor de opmerkelijke gehechtheid die Groningers
aan de dag hebben gelegd voor balkenzolderingen in
representatieve ruimten. Er zijn in de stad Groningen
enkele opvallende achttiende-eeuwse voorbeelden
van deze zolderingen aan te wijzen die gecombineerd
werden met ‘moderne’ schoorsteenmantels of kastenwanden in rococo-stijl. Financiële motieven kunnen
niet in alle gevallen als reden worden aangevoerd voor
de onverwacht sobere of traditionele vormgeving van
interieurelementen; de genoemde voorbeelden zijn
en waren te vinden in huizen die door leden van de
elite werden bewoond. Het is niet duidelijk wat dan
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wel de reden van handhaving van deze ouderwetse
elementen moet zijn geweest; een passende herinnering aan de oude oorsprong van de familie? Niemand
schijnt zich er destijds over te hebben uitgelaten.
Conclusie: een rijk geschakeerd beeld
Het bleek mogelijk een beeld te krijgen van het tot
voor kort vrijwel onverkende terrein van het Groninger woonhuisinterieur in de zeventiende en de
achttiende eeuw. Hoewel het overzicht op het eerste gezicht niet altijd even helder en niet altijd even
samenhangend was, bleek het door een zorgvuldige
combinatie van gegevens uiteindelijk toch mogelijk
de grote lijnen in zicht te krijgen en speciﬁeke punten nauwkeuriger in kaart te brengen. Dat is gezien
de relatief geringe hoeveelheid in Groningen bewaard

gebleven zeventiende-en achttiende-eeuwse artefacten veel meer dan aanvankelijk gerechtvaardigd leek.
Al met al bewijzen de onderzoeksresultaten dat
de werkelijkheid van het Groninger interieur in de
zeventiende en de achttiende eeuw complexer en
minder eenduidig was dan vaak is verondersteld. In
sommige opzichten treft het Groninger interieur in
vergelijking met elders als ouderwets, in andere gevallen was men in Stad en Lande juist opvallend bij
de tijd. Het beeld van het Groninger interieur zoals dat uit dit onderzoek naar voren kwam, strookt
niet in alle opzichten met het gangbare en populaire
beeld dat de uitdrukkingsmogelijkheden van het zeventiende- en achttiende-eeuwse Groninger interieur
beperkt waren. Integendeel: in de zeventiende en de
achttiende eeuw heeft er in Stad en Lande een bloeiende en boeiende wooncultuur bestaan.
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VERKLARING

VA N T E R M E N D I E N I E T I N D E

TEKST WORDEN TOEGELICHT

armozijn

Dun weefsel van zijde, ook wel taf genoemd.

diamantkop

astragaal

Van oorsprong ringvormige proﬁlering tussen
schacht en kapiteel van een zuil. Kan met parelrand of parelstaafrand zijn versierd.

Ornament in de vorm van een pyramidevormig kussentje.

duim

2, 4375 cm (12 duimen vormen één Groninger voet).

eierlijst

Versiering op een bolle lijst bestaande uit een
afwisseling van pijlvormige ornamenten en
omlijste, hangende ei-vormen.

estrik

Vierkante vloertegel van gebakken klei.

festoen

Aan een kant opgehangen, naar beneden hangende guirlande

fronton

Driehoekige of segmentvormige bekroning
van gevel, gevelopening of meubel. De driehoekige veldvulling van het fronton wordt
timpaan genoemd.

atalante

Als zuil fungerende vrouwenﬁguur waarvan
de onderhelft bestaat uit een zich verjongende
schacht of ‘herm’. Zie ook caryatide en herme.

blaasknerren Vorm van versiering bestaande uit een reeks
bolvormige motieven, enigszins lijkend op
visblazen.
blinde

Zie vouwblinde.

boezem

Het rookvangende (bovenste) gedeelte van
een schoorsteen of schouw.

cannelures

Overlangse groeven in de schacht van een zuil
of pilaster.

caryatide

Als zuil fungerende vrouwenﬁguur. Zie ook
herme en atalante.

changeant

Weefsel met verschillend gekleurde kettingen inslagdraden, waardoor er afhankelijk van
de lichtval een andere kleur naar voren komt.

dam

Zie penant.

damast

Omkeerbare stof in een of twee kleuren met
ingeweven motieven waarvan de contouren
gevormd worden door het contrast tussen de
ketting- en inslagdraden.

gebombeerd Bolvormige uitbuiging van een fries of lijst.
geschulpt

Randafwerking in de vorm van een regelmatige slingerlijn, afgewisseld met uitgesneden
cirkelsegmenten.

grein

Aanvankelijk weefsel van kamelen- of geitenhaar en wol, later ook van linnen voorzien van
een watering en door middel van was glanzend
gemaakt.

guirlande

Aan twee zijden opgehangen slinger van bloemen, vruchten en bladeren, met aan weerszijden hangende uiteinden.
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herme

Als zuil fungerende mannenﬁguur waarvan
de onderhelft bestaat uit een zich verjongende
schacht of ‘herm’. Zie ook atalante en caryatide.

rocaille

Grillige, asymmetrische schelpvorm, vaak
gecombineerd in combinatie met krullen en
bladwerk. Typerend onderdeel van de Lodewijk XV- of Rococo-stijl.

huis

Het blokvormige deel van een stoel- of tafelpoot waarin de sport of het kruis is vergaard.

roede

laken

Weefsel van wol.

Dunne, in hout of metaal uitgevoerde, verticaal en horizontaal in een kozijn geplaatste
delen waarin de glasruiten zijn bevestigd.

lambrequin

Hangende draperie, soms voorzien van een
geschulpte rand en kwasten.

saai

Een in wollen stof uitgevoerd damastweefsel.

schouw

Stookplaats met open vuur dat op de vloer of
laag bij de grond is aangelegd. De rook wordt
in een grote, hangende kap opgevangen.

naald

Ook wel (aan)slaglijst genoemde middenstijl
van een een venster of dubbele deur

ojiefproﬁel

Proﬁel dat in doorsnede een in- en uitzwenkende lijn vertoont en daardoor half hol, half
bol van vorm is. Het recht ojief is beneden
bol en boven hol, het omgekeerd ojief is van
beneden hol en boven bol.

palmet

Bladvormig element met in een waaiervorm
geordende bladen

schuifvenster Vensterpartij waarvan het onderste gedeelte
naar verticaal kan schuiven. Het mobiele gedeelte van het schuifvenster beweegt door
middel van in het kozijen schuivende koorden
en gewichten.
stijlen

De verticale delen van een houten raamwerk.

stoel

De onderbouw van een schoorsteen.
Het gedeeltelijk vooruitspringen van de kap of
het voetstuk van een kast of staand bergmeubel, dikwijls in het verlengde van de stijlen.

penant

Smal muurvlak tussen twee gevelopeningen of
tussen een gevelopening en een hoek. Ook wel
dam genoemd.

verkropt

pijp

Staafvormige opvulling van een cannelure.

voet (Groninger)1 29,25 cm. (1 voet is 12 duimen)

pilaster

Lichtelijk uitspringende, in het muurvlak opgenomen ‘platte’ pilaar.

vouwblinde

regels

De horizontale delen van een houten raamwerk

robbellijst

Sierlijst voorzien van een door kleine golfjes
geleed oppervlak

1

Aan de binnenzijde van een vensterpartij aangebracht verticaal scharnierend en uit verschillende delen samengesteld luik dat zijdelings
kan worden uit- en opgevouwen

De zogenoemde ‘holtvoet’, volgens een opgave uit 1810, Holtman 1986, pp. 25-26.
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DrA:
FA:
GA:
GAA:
GrA:
HA:
NA:
RDMZ:
RKD:
THA:

Drents Archief, Assen
Familie-archief
Gemeente-archief
Gemeente-archief Amsterdam
Groninger Archieven, Groningen
Huisarchief
Nationaal Archief, Den Haag
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag
Topograﬁsch-Historische Atlas
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Laan 2000, p. 7.
Waterbolk 1981 (1976), p. 236.
Zie hoofdstuk 7.
Feenstra 1994, p. 157, tabel 1.
Feenstra 1994, p. 157.
Schuitema Meijer 1981 (1976), p. 358.
Schuitema Meijer 1981 (1976), p. 358.
Feenstra 1994, p. 157, tabel 2.
Nieuwe Groninger Encyclopedie 1999, lemma ‘Bevolking’.
Van Deursen 1981 (1976), pp. 389-422.
Boiten 1995, p. 249.
Zie ook hoofdstuk 3.
Feenstra 1981, p. 128.
Broersma, Jensma 2000, pp. 19-21. Sleebe 2001, p. 84.
Mulock Houwer 1925, pp. 226-229.
Meedendorp 1989, p. 19.
Zie Peters 1921, afb. 346-349.
E.L.V. 1906, p. 266.
Knol 2004, p. 25.
Van der Veen 2002.
Geciteerd in: Wildeman 1941, p. 8.
Wildeman 1941, p. 8.
Wildeman 1941, pp. 7-8.
Vorenkamp 1951, passim.
Bierens de Haan, Jas 2000, p. 15.
Van der Putten 1990, pp. 133, 143.
Westerman 2000, p. 8.
Fock 2001.
Koldeweij 2001A, p. 12.
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Cf. Van Mensch 2001, pp. 49-50. Schouten z.j., p. 7.
Van Mensch 2001, p. 50.
Houtzager 1964, p. 19.
Jaarverslag Groninger Museum 1902, p. 6.
Dit plafond moet nog steeds in het voormalige gebouw
van het Groninger Museum aan de Praediniussingel
aanwezig zijn, verstopt achter het verlaagde plafond boven de toiletgroep op de begane grond.
Acda, Van Twist 2002, p. 3.
Cf. Westerman 2000, p. 7.
Cf. Westerman 2000, p. 9.
Westerman 2000, p. 10.
Fock 1999, p. 17.
Schuurman 1990, p. 46.
Sluyterman 1925 (1918).
De Jonge 1922. Vogelsang 1913.
Berendsen 1950.
Berendsen 1950, pp. 8-11.
Tekenend zijn de openingsalinea’s van het eerste hoofdstuk in Van haardvuur tot beeldscherm uit 1961, waarin Lunsingh Scheurleer begint met de schets van een
aangenaam samenzijn rond het haardvuur, Lunsingh
Scheurleer 1961, p. 11.
Zie voor een beknopt overzicht van de geschiedenis van
het Nederlandse woonhuisonderzoek ook: Van Swigchem 2002, pp. 38-39.
Drossaers, Lunsingh Scheurleer 1974-1976.
Lunsingh, Scheurleer, Fock, Van Dissel 1986-1992.
Cf. Fock 1998, p. 17.
Zie voor een beknopte uiteenzetting over opzet en doel
van deze studierichting: Hoppenbrouwers 1998, pp.
44-45.
Meischke 1993, Meischke 1995, Meischke 1997,
Meischke 2000.
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Zie over dit project: Harmanni 2004.
Kam 1918. Poelman 1917.
Rutgers 1893.
Cf. Peters 1921, p. 270.
Mens, Veeger 1983.
Vinhuizen 1921, Vinhuizen 1923, Vinhuizen 1924,
Vinhuizen 1925, Vinhuizen 1926, Vinhuizen 1927,
Vinhuizen, Coster 1929.
Schutter 1954, Schutter 1955, Schutter 1956, Schutter 1957, Schutter 1958, Schutter 1959, Schutter 1960,
Schutter 1961, Schutter 1964.
Schutter 1960, pp. 73-75.
Cat. Groningen 1961.
Smit, Schuitema Meijer 1967.
Veldman 1978, Veldman 1995, Friso 1997, Knol 1997,
Veldman, Veldman-Planten 1997.
Van der Ploeg, Veldman 1997, p. 3. De bewaard gebleven schilderingen en het plafond werden naderhand met
steun van de Vereniging Rembrandt door het Groninger Museum aangekocht. Knol 1998.
Knol 2003.
Stamhuis 2001, Stamhuis 2002, Stamhuis 2003 (2002),
Stamhuis, Veldman-Planten 2002.
Zie Leutscher, Bastmeijer, De Boer 2003, pp. 4-6.
Alma, De Goojer 1997.
Geertz 1973, pp. 5, 17-18.
Over Warburgs betekenis voor de cultuurwetenschappen, zie: Van Berkel 1986, pp. 26-31.
Cf. Bazin 1976.
Cf. Schuurman 1989, pp. 19-30.Voor een helder en actueel overzicht van de verschillende stromingen binnen
het onderzoek naar de materiële cultuur, zie: Kamermans 1999, pp. 2-16.
Rooijakkers 1993, passim.
Lunsingh, Scheurleer, Fock, Van Dissel 1986-1992.
Cf. Schuurman 1990, p. 47.
Het hermetische taalgebruik waarvan boedelonderzoekers zich soms bedienen, kan een belangrijke rol spelen. In een bespreking van het proefschrift van Hester
Dibbets in Trouw van zaterdag 28 april 2001 kan A.Th.
van Deursen zijn ergernis over Dibbets’ gecompliceerde
taalgebruik nauwelijks verhullen. Van Deursen haalt de
schrijfster aan als deze over de aanschaf van spiegels opmerkt dat een spiegel als ‘een uiting van het spel van
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zelfrepresentatie’ moet worden beschouwd, ‘een spiegel
biedt de mogelijkheid tot correctie van houding en uiterlijke verschijning’. Van Deursen repliceert: ‘Je kunt
dat ook eenvoudiger zeggen. Een spiegel vertelt je hoe je
eruitziet.’
Zie ook de opmerking van C. Willemijn Fock (zie noot
37, H2) over de noodzaak boedelinventarissen te combineren met ‘concrete plattegronden en situaties’, een
richting die het huidige economisch- en sociaal-historisch onderzoek van boedelinventarissen juist niet inslaat, Fock 1999, p. 67, noot 82.
Gombrich 1973, p. 9.
Westerman 2000, p. 19.
Cf. Focke 1896. p. 74: ‘Bremen ist keine Fundgrube für
Altertümer. Er hat nicht einmal verstanden, das wenige,
was er davon besass, festzuhalten. Im allgemeinen wird
man alte Kunstgegenstände in reicher Menge nur in solchen Städten antreffen, die lange Perioden wirtschaftlichen Rückganges oder Stillstandes erlebt haben. Letzteres wird man von Bremen nicht sagen können.’ Het is
verleidelijk ‘Bremen’ door ‘Groningen’ te vervangen.
Zie bijvoorbeeld: ‘Beknopt overzicht en eerste aanzet tot
catalogus van het stucwerk uit de 17e en 18e eeuw in
het Nederlands woonhuis’ in: Freling 1996 (1993), pp.
265-328. Hierin worden voor de stad Groningen slechts
negen vermeldingen van huizen met achttiende-eeuwse
stucplafonds gegeven. Nu is deze opsomming niet helemaal correct, want drie van deze plafonds zijn in werkelijkheid negentiende-eeuws en één bestaat sinds 1945
niet meer, maar met toevoeging van het stucwerk in Ossenmarkt 5, Oosterstraat 40, Poelestraat 14, Vismarkt
40, Vismarkt 56 en Oude Boteringestraat 72 blijft de
uitbreiding beperkt. Ter vergelijking: Utrecht heeft in
het overzicht negenenvijftig vermeldingen en het kleine
Delft nog altijd dertig.
Groninger Courant, 30 maart 1830, GrA, Coll. De Visser, inv. 123.
Het betreft respectievelijk het huis te Lellens, Hanckema in Zuidhorn en Dijksterhuis bij Pieterburen. Cf.
Peters 1913.
Roelfsema 1920, pp. 81-82.
Feith 1906B, pp. 2-3.
Peters 1921, p. 269.
Bouma 1941, p. 17.
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Met dank aan dr. A.J. Gierveld te Vleuten voor deze
bruikbare suggestie.
In de beginfase van het onderzoek heeft de auteur enkele
malen door middel van een interview in het Nieuwsblad
van het Noorden aandacht gevraagd voor zijn onderzoek
en een oproep geplaatst om historische interieurs en
meubels in stad en provincie Groningen bij hem te melden.
Cf. De Haan 2004B.
Schuitema Meijer 1962, p. 35.
Schuitema Meijer 1962, p. 35.
GrA, Archief van de Provinciale Groninger Archeologische commissie, later de Provinciale Groninger Oudheidkundige commissie, inv. 46, Adviezen 1992-1997,
brief van A.T. Vos aan de gemeente Groningen, 1967.
Cf. Meischke 2000, pp. 202-207. Van der Werff 2000,
p. 11.
Leutscher, Bastmeijer, De Boer 2003.
Volgens een aanteking in het Foto- en tekeningenarchief van de RDMZ was dit stucwerk aangebracht op
een basis van leem en vlasvezels op gekloofde wilgenteen. Dit wijst op een vroeg ontstaan: riet vond pas in
de achttiende eeuw ingang als drager van stucplafonds.
Zie ook: Freling 1996, pp. 199-200.
Schuitema Meijer 1974.
Zie ook: Veldman, Veldman-Planten 1997.
GrA, HA Menkema en Dijksterhuis, inv. 188.
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In het overigens goed gedocumenteerde Langs de oude
Groninger Kerken zijn hier enkele voorbeelden van te
vinden. De preekstoelen van Midwolde en Uithuizermeeden werden volgens de tekst door ‘Albert Meijer’
gesneden, terwijl Meijer als kistenmaker niet gerechtigd, en waarschijnlijk ook niet in staat was tot het
vervaardigen van snijwerk, Steensma z.j. , pp. 14, 15.
Enkele jaren geleden werd in Midwolde nog verteld dat
Mencke Molaen voor het snijwerk van de kansel verantwoordelijk was, terwijl Molaen eveneens ‘slechts’ een
kistenmaker was, die net als Meijer bij de uitvoering
van het werk betrokken was maar het snijwerk niet kan
hebben vervaardigd. Cf. Veldman 1978, p. 12, noot 13.
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13
14
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16
17

Hetzelfde geldt voor de kansel in de kerk van Midwolda
(Old.), waarvan Stenvert nog in 1999 op grond van
onbekende bronnen meldt dat deze door ‘Menke Molanus’ gesneden zou zijn, Stenvert 1999, p. 163. Duinkerken tenslotte maakt op dezelfde wijze in zijn Historie
van Usquert van timmerman Jan Dieters Brugma een
kistenmaker, terwijl juist zijn timmermanschap de aanleiding vormde voor de grote problemen tussen hem en
het kistenmakersgilde in de jaren ’50 van de achttiende
eeuw, Duinkerken 1989, p. 103.
Feith 1838. Schutter 1966.
Zie over het gildelidmaatschap van de Groninger borduurwerkers ook: De Bodt 1987, p. 22.
Diest Lorgion 1857, pp. 47-67.
Hoft 1990, p. 183.
Van Essen 2002, p. 28.
Dik 1956, p. 98.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 46, Metselaars, timmerlieden, kistenmakers,
houtsnijders, beeldsnijders en stoeldraaiers, ‘Gilderol’,
register van reglementen, fo. 37.
GrA, Archief Hoge Justitiekamer, inv. 872, Protocol
van civiele zaken 1641, fo. 119-120.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 46, Metselaars, timmerlieden, kistenmakers,
houtsnijders, beeldsnijders en stoeldraaiers,‘Gilderol’,
register van reglementen, fo. 33.
GrA, Register Feith, 1650, nr. 18.
In het plakkaat dat de maatregel mededeelt, laat de
stadsregering alleen weten dat de twee steenhouwers die
in de stad werkzaam zijn door hun ‘obstinaetheyt’ de
stad ‘nadiel en disreputatie’ bezorgen, GrA, Archief van
de secretarie van het stadsbestuur van Groningen, inv.
1275 rood na de Reductie, Plakkatenboek, plakkaat 21
september 1661.
Bakker 1985, pp. 84-93
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 1-4, Registers van de ‘gilderollen’van de
achttien burgergilden. 1362-1794.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 1-4, Registers van de ‘gilderollen’van de
achttien burgergilden. 1362-1794.
Met dank aan drs. G. van Essen te Utrecht.
Van Essen 2002, p. 29.
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Alleen van kistenmaker Allert Meijer is bekend dat hij
soms als ‘schrienwerker’ tekende,Veldman 1978, p. 48.
In een inventaris uit 1753 in de archieven van de Hoge
Justitiekamer komt eveneens de term ‘schreenwerker’
voor, GrA, Archief Hoge Justitiekamer, inv. 1344, Beschrijvingeboek 1740-1759, fo. 108. In 1793 noemde
kistenmaker Lubbartus Bekenkamp zich ‘kabinet en
stoelmaker’, Groninger Courant 26 april 1793.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 43, Kistenmakers, ‘Gilderol’, register van
reglementen, fo. 44-46.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 49, Brief van het kistenmakersgilde aan
Burgemeesters en Raad van Groningen over werken die
timmerlieden mogen verrichten.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 2, ‘Gilderol’ van de kistenmakers, fo. 76.
Fock 2001, p. 108.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 5, ‘Gilderol’ van de timmerlieden, fo. 10-11.
GrA, Huisarchief Nienoord, inv. 108, Kostenspeciﬁcatie van de vernieuwing van de Nienoord, 1608.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 2, ‘Gilderol’ van de kistenmakers, fo. 79-82.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 2, ‘Gilderol’ van de kistenmakers, fo. 84-87.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 54, Acte betreffende een uitspraak van Burgemeesters en Raad van Groningen in een geschil tussen J. Blaeuw, timmerman, en het kistenmakersgilde,
1620.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 314 rood na de Reductie, Resoluties
Burgemeesters en Raad, 14 november 1648.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 5, ‘Gilderol’ van de timmerlieden , fo. 36 v.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 2, ‘Gilderol’ van de kistenmakers, fo. 74-77.
Veldman 1978, p. 53 (doc. 33.A).
Veldman 1978, p. 47 (doc. 17.A).
Veldman 1978, p. 53 (doc. 38.B).
Friso, Knol 1987, pp. 94, 95. De Haan 2003A, p. 65.
Friso 1994A, p. 22.
De Olde [1976], p. 74.
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Vriendelijke mededeling prof. dr. C.W. Fock te Leiden.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 43, Kistenmakers,‘Gilderol’, register van reglementen, fo. 33.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 43, Kistenmakers, ‘Gilderol’, register van
reglementen, fo. 22-27.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1671, fo. 354 v.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1694, fo. 374 v.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 b rood na de Reductie, Bijlagen
van de rekeningen van de stadsrentmeester 1683, ongenummerd.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1694, fo. 389.
Veldman 1978, pp. 10, 33 ( noot 3), 47.
GrA, Oud-rechterlijke archieven (RA) III (stad Groningen) tt 1, 22 juni 1696. Veldman 1978, p. 33 (noot 3).
GrA, Hervormde gemeente Stedum, doos 3: Staatboek
1666-1752. Ozinga 1940, pp. 157-158, plaat LIII .
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Bijlagen bij
de rekeningen van de stadsrentmeester 1634, ongenummerd.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 2, ‘Gilderol’ van de kistenmakers, fo. 40-41.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 2, ‘Gilderol’ van de kistenmakers, fo. 24-26.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 2, ‘Gilderol’ van de schilders en glazenmakers, fo. 24.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1723, fo. 149.
Veldman, Veldman-Planten 1997, pp. 183, 185.
Afbeeldingen in: De Haan 2000. pp. 12, 13.
GrA, Archief Hoge Justitiekamer, inv. 1344, Beschrijvingeboek 1740-1759, fo. 108.
In de gilderol van het wiel-, stoel- en houtdraaiersgilde
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worden ‘kastebollen’ en ‘cabinetsbollen’ in 1744 althans
genoemd als producten van de gildeleden, GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de gilden, inv. 3,
‘Gilderol’ van het wiel-, stoel- en houtdraaiersgilde, z.p.
Groninger Courant 26 april 1793.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1628, fo. 124.
GrA, RA III j 3, fo. 242.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 3, ‘Gilderol’ van het wiel- en stoelmakersgilde, fo. 48-52.
Cf. Lunsingh Scheurleer 1961, p. 93.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 3, ‘Gilderol’ van het wiel- en stoelmakersgilde, fo. 2.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 26, ‘Gilderol’ van het Kremergilde, fo. 2.
Acker Stratingh 1865, p. 140.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 26, ‘Gilderol’ van het Kremergilde, fo. 39 v.
In Holland vinden we in deze periode vaak draperiemotieven opgenomen in het stucwerk en wordt in boedelinventarissen vaak van ‘tenten’ om spiegel- en schilderijlijsten gesproken. Vriendelijke mededeling prof. dr.
C.W. Fock te Leiden.
GrA, Archief Weeskamer, 1720, inv. 29.
GrA, Archief Weeskamer, 1730, inv. 37.
Doornbos, Elema 1995, p. 20. GrA, Archief Weeskamer, 1743, inv. 26.
Knol 1998. De Haan 2002C.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1738, fo. 274 v. Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1744, fo. 289. Rekeningen van
de stadsrentmeester, 1745, fo. 287 v.
Opregte Nieuwe Groninger Courant, 24 februari 1747.
Opregte Groninger Courant, 30 mei 1749.
Opregte Groninger Courant, 19 september 1760.
Opregte Groninger Courant, 29 december 1767.
Opregte Groninger Courant, 10 december 1771.
Opregte Groninger Courant, 17 december 1771.
Groninger Courant, 18 april 1777.
Groninger Courant, 4 juli 1777 en 15 mei 1778 .
Groninger Courant, 22 mei 1778.
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GrA, Archief Weeskamer, 1720, inv. 29.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 b rood na de Reductie, Bijlagen
van de rekeningen van de stadsrentmeester, 1722, ongenummerd.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 b rood na de Reductie, Bijlagen
van de rekeningen van de stadsrentmeester, 1716, ongenummerd.
Onderzoek naar gilden in Hoogezand, Winschoten en
Veendam staat nog in de kinderschoenen.
GrA, Hervormde gemeente Stedum, doos 3: Staatboek
1666-1752.
GrA, Hervormde gemeente Stedum, doos 3: Staatboek
1666-1752.
GrA, FA Trip, inv. 411: Rekeningen van Matenes, ongenummerd.
GrA, FA Trip, inv. 411. Rekeningen van Matenes, ongenummerd.
Een opsomming zou hier te ver voeren. Alleen al de bekendere Groninger beeldsnijders Casper Struiwig, Jan
de Rijk en Cornelis Kooystra hebben in de provincie in
totaal aan meer dan twintig preekstoelen gewerkt.
Ozinga 1940, p. 217. Timmer wordt ook genoemd bij
de aankondiging van de openbare aanbesteding in de
Groninger Courant van 4 april 1783.
Groninger Courant, 24 en 28 mei 1782.
Groninger Courant, 20 mei 1783.
Stenvert 1999, p. 159.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 5, ‘Gilderol’ van de timmerlieden, fo. 10-11.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 5, ‘Gilderol’ van de timmerlieden, fo. 11-12.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 55, Appointement van Burgemeesters en
Raad van Groningen inzake vernieuwing van de proefstukken te maken door aspirant-leden van het kistenmakersgilde, 1610.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 2, ‘Gilderol’ van de kistenmakers, fo. 31.
Den Teuling, Van der Ploeg 1986, p, 31.
Het betreft een ontwerp voor huis Warmond van de
hand van de Haarlemse schilder en architect Salomon
de Bray, Fock 2001, p. 54.
Van Essen 2002, p. 80.

513
100 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 b rood na de Reductie, Bijlagen bij
de rekeningen van de stadsrentmeester, 1656, fo. 395.
101 Fock 2001, p. 16.
102 GrA, FA Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum, inv. 41, Bestek voor de nieuwe pastorie in
Warffum, 1667.
103 GrA, FA Trip, inv. 411. Rekeningen van Matenes, ongenummerd.
104 Veldman 1978, pp. 7, 13-14.
105 Anthoni Verburgh wordt ‘architect’ genoemd in de
stukken die betrekking hebben op de verbouwingen
van de Drentse statenzaal in de jaren 1721-1723, DrA,
Oud-Statenarchief, inv. 1775, Rekeningen van de ontvanger der contributiën, 1721-1722, fo. 59 v., OudStatenarchief, inv. 1775, Rekeningen van de ontvanger
der contributiën, 1722-1723, fo. 59. Over Theodorus
van der Haven als architect, zie: Schuitema Meijer 1981
(1976), pp. 710-713. Over Cornelis Kooystra, zie: De
Haan 2003A.
106 GrA, RA IIIa, fo. 130.
107 Fock 2001, p. 15.
108 DrA, Oud-Statenarchief, inv. 1775, Rekeningen van de
ontvanger der contributien, 1763-1764, originele rekening en kwitantie, ongenummerd.
109 DrA, Oud-Statenarchief, inv. 1775, Rekeningen van
de ontvanger der contributien, 1778, bijlage met rekeningen van de bouw van het Drostenhuis in Assen. De
Haan 2004A.
110 Over Sorg, zie: Ennik 1974.
111 Cf. Meischke 2000, p. 142.
112 Veldman 1978, passim, Veldman 1995, passim.
113 Friso 1994B, pp. 28-29.
114 De Haan 2003A, pp. 66-67.
115 De Haan 2003A, pp. 67, 70-71.
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Dittmar 1992, passim.
Fock 2001, p. 12.
De Jonge 1922, XVIII-XIX.
Bazin 1976.
‘Representatie’ heeft alles met materiële uitdrukkings-

27
28
29
30
31

vorm te maken. het woord ‘present’ van ‘tegenwoordigheid’ en ‘aanwezigheid’ zit er in besloten. Dat is ook precies de betekenis die het Franse ‘représentation’ heeft. ‘le
fait de rendre sensible (un objet absent ou un concept)
au moyen d’une image, d’ une ﬁgure, d’ un signe….’ In
het Nederlands geeft de Van Dale een soortgelijke betekenis: ‘voorstelling (van iets abstracts of afwezig).’ Dat
abstracte/afwezige wordt hier gedeﬁnieerd als de sociale
positie.
Kamermans geeft hiervan een mooi voorbeeld: ‘de veranderingen [in consumptiepatronen] lijken bij elkaar
genomen vooral gericht te zijn op een meer representatieve levensstijl’, Kamermans 1999, p. 150.
Alting 1648. Pabus 1741.
Fock 1999, p. 16.
Formsma, Luitjens Dijkveld-Stol, Pathuis 1973, p. 154.
Botke 2002, passim.
De Jonge 1922, IX.
Bryson 1955, p. 104.
Isherwood, Douglas 1996, p. XXI.
Bekaert 1976, geciteerd in: Rottier 1988, p. 11.
Stürmer 1979, p. 135.
In het gewone taalgebruik wordt de term ‘decor’ in het
Engels overigens nauwelijks met het theater geassocieerd.
Fock 1999.
De Blécourt 1900, p. 35.
Pathuis, De Olde 1982, passim.
Feenstra 1981, p. 137.
Pathuis [1971], pp. 52-53.
Havard 1876, p. 98.
Alting 1648, p. 183.
De Haan 2000. Ensink 2002, p. 619.
Knol 2003, z.p. Zie over het schenken van glazen door
de stadsregering van Bremen bij voltooiïng van het huis
van een prominent burger: Focke 1896, p. 59.
NA, FA Emants, inv. 74. ‘Journaal’ van een reis door
Nederland in 1807.
Van Winter 1951, pp. 246-247.
Pabus 1741, z.p.
Onder andere genoemd in: Hofman 1959, z.p., Meischke 2000, p. 193.
Cf. Koster 2001, passim.
Koster 2001, pp. 239-241.
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Mens 1982, pp. 207-208.
Pabus 1741, z.p.
Girouard 1978, p. 145.
Heeres 1903, p. 183.
De Haan 2002A, passim.
Van de familie Alberda van Menkema in Uithuizen naar
de Zonnekoning in Versailles, il n’y qu’ un pas. Ook daar
was representatie belangrijker dan functionaliteit en
rookten de schoorstenen ’s winters hevig omdat de Zonnekoning weigerde ze hoger op te laten trekken uit angst
het klassieke silhouet van het paleis te schaden.
Battjes, Ladrak 2001, p. 40.
Veldman, Veldman-Planten 1997, p. 29.
Knol 2003, z.p.
Formsma, Luitjens- Dijkveld Stol, Pathuis 1973, p. 33.
Blaupot ten Cate 1839, p. 307 (bijlage VI).
Nieuwe Groninger Encyclopedie 1999, lemma Sichterman, pp. 789-790.
De betrekkelijkheid van deze veronderstelling wordt alleen al aangetoond door het feit dat Sichtermans kinderen allen een huwelijkspartner vonden in de kringen van
het patriciaat en de Ommelander adel.
Zie over Fraeylema: Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol,
Pathuis 1973, pp. 363-369.
Lonsain 1928, p. 126.
Jaarverslag Groninger Museum 1892, ‘Geschenken’,
nummer 37.
Houting 1997, p. 80.
Pathuis 1977, nr. 4121.
Pabus maakt hierbij een leuke vergissing. Hij bedoelt
met Scato namelijk de Romeinse redenaar Cato, dus
zonder ‘s’. Deze vergissing is wel begrijpelijk omdat
Gockinga, wiens voornaam Scato was, zich graag vergeleek met Cato. In het huis van Gockinga aan de Ossenmarkt in Groningen is tot op de dag van vandaag het
gebeeldhouwde borstbeeld van Cato boven de ingang
naar de zaal te zien (afb. 222). Veldman 1995, afb. 44
en 45.
Houbraken 1718-1721 dl. II, pp. 96-99, Fock 2001, p.
104.
Pabus 1741, z.p.
GrA, FA Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum, inv. 41, ‘ Besteck en conditien waer na de gedencken t’ besteeden een seecker huys dat gemaeckt sal
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worden tot warf: gelijck dese navolgend’ artykelen luiden’
(Bestek voor de nieuwe pastorie in Warffum), 1667.
GrA, Statenarchief, inv. 543, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1679-1682, bestek fo. 198 v. Zie ook: De Haan
2001B, De Haan 2002.
GrA, Statenarchief, inv. 538, Bestekboek Gedeputeerde
Staten, vanaf 1666, bestek fo. 49
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 2, ‘Gilderol’ van de schilders en glazenmakers, fo. 20.
GrA, RA III j 7, fo. 1 v. e.v.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 42 rood na de Reductie, goedgekeurde
rekeningen van het Anthonygasthuis 1697, fo. 16 v.
Fock 2001, p. 15.
De Haan 2003A, p. 74.
GrA, Statenarchief, inv. 495, Instructieboek van de Provincie.
Zie bijvoorbeeld: GrA, Statenarchief, inv. 121, 122, Resoluties van Gedeputeerde Staten, 4 april 1626, 29 april
1628 en 17 april 1630.
GrA, Statenarchief, inv. 122, Resoluties van Gedeputeerde Staten, 31 augustus 1627.
GrA, Statenarchief, inv. 123, Resoluties van Gedeputeerde Staten, 9 februari 1629.
GrA, Ommelander Archieven, inv. 365, Resoluties van
de Gecommitteerde Staten, 1634.
GrA, Statenarchief, inv. 126, Resoluties van Gedeputeerde Staten, 28 december 1640.
GrA, Statenarchief, inv. 123, Resoluties van Gedeputeerde Staten, 8 september 1627.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, Inv. 321 rood na de Reductie, Rekestboeken, rekest d.d. 24 januari 1674.
Ensink 2002, p. 13.
Afgebeeld in: Veldman, Veldman-Planten 1997, cat.
71, p. 124.
GrA, Huisarchief Menkema en Dijksterhuis, inv. 425,
‘Korte Reysbeschrijvinge, vervattende in forma van
journaal de remarckelste saeken, gesien en voorgevallen op de reyse door de Nederlanden, Vranrijck, Italien.
Duitslan en Engelant, gedaen door de hoochedele welgeboren heer Gerhard Horenken, heer tot Dijksterhuis
etc. opgestelt door C.C. Neander (…).’, 1685.
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GrA, Huisarchief Menkema en Dijksterhuis, inv. 425,
‘Korte Reysbeschrijvinge, vervattende in forma van
journaal de remarckelste saeken, gesien en voorgevallen op de reyse door de Nederlanden, Vranrijck, Italien.
Duitslan en Engelant, gedaen door de hoochedele welgeboren heer Gerhard Horenken, heer tot Dijksterhuis
etc. opgestelt door C.C. Neander (…).’, 1685.
De Boer 1898, pp. 133, 134.
Tonckens 1961.
Formsma, Luitjens- Dijkveld Stol, Pathuis 1973, p. 546
(afb.).
GrA, FA Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum, inv. 53, Journaal van reizen van Abel Eppo
van Bolhuis 1692-1705.
Foto’s van dit inmiddels verdwenen huis zijn te vinden
in de topograﬁsch-historische atlas in de Groninger Archieven.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 314 rood na de Reductie, Resoluties
van Burgemeesters en Raad, 11 januari 1649
GrA, Statenarchief, inv. 1908, Rekeningen van de ontvanger-generaal, 1686, fo. 642 v.
Baarsen 2001, p. 302.
GrA, Hervormde gemeente Stedum, inv. 302, Ontvangsten en uitgaven 1753-1790, fo. 88. Helaas wordt
de naam van deze behanger hierin niet genoemd.
Van der Meer 2003, p. 99.
Schuitema Meijer 1981 (1976), pp. 709-710.
Ottenheym 1989, p. 71.
GrA, FA Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum, inv. 41, Bestek van de nieuwe pastorie in
Warffum, 1667.
GrA, RA III l 34, fo. 257.
Fock 2001, p. 18.
Fock 2001, p. 21.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 314 rood na de Reductie, Resoluties
Burgemeesters en Raad, 31 december 1618.
GrA, HA Nienoord, inv. 108, Kostenspeciﬁcatie van de
vernieuwing van de Nienoord, 1608.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1602, ongenummerde foliant.
N.B.: de vervaardiging van een wenteltrap was in 1602

nog niet aan de timmerlieden voorbehouden. Daar zou
later in de zeventiende eeuw wel sprake van zijn.
92 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1658, fo. 368, 368 v.
93 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1658, fo. 377 v.
94 Van Essen 2002, p. 7.
95 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1653, fo. 361
96 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1650, fo. 431
97 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1654, fo. 366.
98 Veldman 1978, p. 5, noot 7.
99 GrA, RA III l 34, fo. 257.
100 Cf. Veldman 1978, pp. 42-43. Zie ook: Van der Hoeve
1998A, pp. 16-20.
101 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 b rood na de Reductie, Bijlagen van
de rekeningen van de stadsrentmeester, 1737, fo. 285 v.
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Vriend 1950, p. 72, pl 66. afb. 127. Zandt 1977, pp.
216-219.
In de literatuur wordt de schouwpartij doorgaans op
1609 gedateerd. Dit jaartal is namelijk te vinden op een
steen die is aangebracht aan de buitenkant van de muur
waartegen de schouw staat opgesteld. De schouw kan
dus heel goed uit dat jaar dateren. Het is echter niet
ondenkbaar dat de schouw hergebruikt is en dus ouder
is dan de muur. Stilistisch gezien zijn er in elk geval geen
duidelijke aanknopingspunten: de ornamentiek van de
schouw kan laat-zestiende-eeuws maar evengoed vroegzeventiende-eeuws zijn. Zie ook: Knol 2001-2004, pp.
18-19, cat. G 19.
Vriend 1950, p. 107.
Sluyterman 1907, p. 21, plaat 100.
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Sluyterman 1925 (1918), afb. p. 47 .
Klok 1996, p. 38. Brood 1994, p. 164.
Van Dulmen Krumpelmann 1946, afb. p. 214.
Westerman 2001B, pp.17-19.
Huninga 1649.
Guicciardini 1612, p. 170.
Van Dellen 1947, pp. 212-213.
Mens 1982, p. 207. Het Place Royale is de tegenwoordige Place des Vosges, die zijn zeventiende-eeuwse gedaante in tegenstelling tot de Groninger Ossenmarkt in
essentie heeft weten te bewaren. Zie ook het hoofdstuk
‘Opdrachtgevers en opdrachtverlening’.
Havard 1876, p. 105.
Guicciardini 1612, p. 29 . Fock 2001, p. 21.
Cf. Schuitema Meijer 1976, pp. 29, 32 (afb.).
Rutgers 1893, p. 105.
Zie over dit in 1945 verwoeste huis: Meischke 2000, pp.
186-189.
cf. Schuitema Meijer 1976, pp.64-65 (afb.).
Boeles 1864, p. 102.
Formsma 1981 (1976), p. 310.
Poelman 1917, pp. 4-5.
Formsma 1981 (1976), p.302. Poelman 1917, pp. 4-5.
Ozinga 1940, p. 222.
Meihuizen 1981 (1976), p. 299.
Formsma 1981 (1976), pp. 301-303.
Formsma 1981 (1976), p.312, tabellen op pp. 326329.
Meihuizen 1981 (1976), p. 301.
Hoft 1990, p. 44 (afb.).
Feenstra 1981.
Cleveringa 1944, pp. 80-88, Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol, Pathuis 1973, p. 23.
GrA, HA Nienoord, inv. 108, Kostenspeciﬁcatie van de
vernieuwing van de Nienoord, 1608.
Formsma, Luitjens- Dijkveld Stol, Pathuis 1973, p. 23.
Vermelding in ‘De Hamsterborg’, bezoekersfolder, zonder datum.
Zie de afbeeldingen in: Formsma, Luitjens-Dijkveld
Stol, Pathuis 1973, pp. 31 (Fraeylema), 32 (Farmsum),
109 (Farmsum), 184 (Fraam), 324 (Huis te Oosterwijtwerd), 365 (Fraeylema), 461 (Lulema).
Formsma, Luitjens- Dijkveld Stol, Pathuis 1973, p.
151(afb.).
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Formsma 1981 (1976), pp. 312, 326-329 (tabellen).
Alting 1648. Schuitema Meijer 1981 (1976), p. 346.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 629 rood na de reductie, Boek met Instructiën, Placcaten etc.
GrA, Huisarchief Nienoord, inv. 108, Kostenspeciﬁcatie van de vernieuwing van de Nienoord, 1608.
Schuitema Meijer 1981 (1976), p. 703. GrA, Archief
van de secretarie van het stadsbestuur van Groningen,
inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen van de stadsrentmeester, 1636, fo. 319.
GrA, Statenarchief, inv. 1838, Rekeningen van de ontvanger-generaal, 1615-1616, fo. 96. Statenarchief, inv.
1857, Rekeningen van de ontvanger-generaal, 1633, fo.
167 v.
GrA, Statenarchief, inv. 1851, Rekeningen van de ontvanger-generaal, 1627, fo. 213, 214.
Rolwerk bestaat uit brede, in- en uitzwenkende ornamenten in vorm van uitgesneden banden, vaak gecombineerd met diamantkoppen en ﬁguratieve elementen
zoals festoenen, bloemen, mascarons, leeuweklauwen en
vogelkoppen. De term beslagwerk heeft betrekking op
rolwerk in een vlakkere uitvoering, vaak voorzien cirkelvormige motieven die spijkergaten suggereren.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de avondmaalstafels in Ezinge, Holwierde, Leens, Noordwolde en Zuidbroek. Zie
ook: De Haan 2004B, afb. 1, 2, 3, 6, 7.
Hofstede 2002 (1989), p. 71, afb. 09.09.
Hofstede 2002 (1989), p. 68.
Uppenkamp 1993, p. 10.
Cf. Thornton 1997, pp. 57-58, afb. 107.
Cf. GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende
de gilden, inv. 55, Appointement van Burgemeesters en
Raad van Groningen inzake vernieuwing van de proefstukken te maken door aspirant-leden van het kistenmakersgilde, 1610. Cf. Thornton 1997, p. 72, afb. 141.
Thornton 1997, p. 58, afb. 110.
Vriendelijke mededeling dr. E. Knol te Groningen.
Cf. Schuitema Meijer 1981 (1976), p. 703.
Neurdenburg 1946, p. 51.
Collectie Groninger Museum, inv. nr. yyyy.0033.
Van Harrevelt, Steensma [1972]. Harrevelt en Steensma
hebben de signatuur ‘D. A’ op de kansel in Tinallinge
niet opgemerkt.
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Kreisel 1968, afb. 315.
Schuitema Meijer 1981 (1976), pp. 706-707.
Ozinga 1940, p. 249.
Twee van de kasten bevinden zich in de collectie van het
Fries Museum in Leeuwarden (waarvan één in opstelling in Dekema State in Jelsum), het derde exemplaar
bevindt zich in een particuliere collectie in Groningen
en de vierde bekende kast is eigendom van de gemeente
Winschoten. Laatstgenoemde kast stond blijkens een
foto vóór de Tweede Wereldoorlog in de voorkamer van
boerderij de Kruisstee in Usquert. Zie over deze kast:
Maagd 2003.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 314 rood na de Reductie, Resoluties
Burgemeesters en Raad, 14 november 1648.
Cf. Ensink 2002, pp. 400-401.
Schuitema Meijer 1969, p. 56.
Cf. Van der Waard 1991, p. 9.
Hoft 1990, pp. 38-39. Meischke 2000, p. 208.
Sommige, meestal oudere Groningers, schijnen aan de
hand van de kleur van de gebruikte baksteen nog de plek
in de buurt aan te kunnen geven waar de bakstenen geticheld werden. Een gegeven dat een aparte studie waard
is.
Meischke 2000, p.24.
Reinstra, Van der Waard 1995, p. 93
Feith z.j., p. 43.
Een restant van een dergelijk huis, in zogeheten ‘vakwerk’ gebouwd, werd enkele decennia geleden in de
Folkingestraat aangetroffen. Vriendelijke mededeling
drs. G.L.G.A. Kortekaas, archeoloog van de gemeente
Groningen.
Cf. Meischke 1993, pp. 13-14.
Van der Waard 1991, p. 9. Meischke 2000, p. 24.
Stenvert 1999, p.68.
Meischke 2000, p. 29.
Reinstra 1996.
Reinstra, Kortekaas 1997, pp. 80,81.
Bastmeijer, Wierts, Van der Hoeve 1999, pp. 33-37, p.
44.
Hoft 1990, pp. 28 en 83.
Tegenwoordig zijn deze huizen vooral bekend om hun
‘hangende keukens’.
Van der Waard 1991, p. 14.
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Bastmeijer, Wierts, Van der Hoeve 1999, pp. 40, 41.
In de Oude Boteringestraat zijn er nog twee te vinden,
op nummer 52 en het huidige Hotel Corps de Guarde.
beide bezitten nog belangrijke onderdelen van hun oorspronkelijke zijgevels, waarvan de toppen door nissen
zijn geleed. Vriendelijke mededeling T.M. Tel, bouwhistoricus van de gemeente Groningen.
15 Meter, of ruim 50 Groninger voeten, geldt bijvoorbeeld als gevelmaat voor de huizen aan de Ossenmarkt.
De gevel uit 1623 van het huis Guyotplein 3 is nog
breder, net als die van Spilsluizen 1-3 en Turfsingel 35
(later in afzonderlijke huizen gesplitst. vriendelijke mededeling dhr. De Oude te Groningen).
Cf. Neurdenburg 1925. Schuitema Meijer 2001.
Zie over deze Amsterdams-Haagse huizenfamilie: Rosenberg 1999, p. 41.
Alma, De Goojer 1997, pp. 67-72.
Zie ook de opmerking van C. Willemijn Fock in Het
Nederlandse interieur in beeld 1600-1900: ‘Na 1600
heeft het eveneens nauwelijks meer zin qua type een onderscheid te maken tussen oorspronkelijke stenen zaalhuizen en houten lange huizen. Alleen het onderscheid
van de ruimtelijke indeling is dan nog van betekenis
(…).’, Fock 2001, p. 21.
Cf. Meischke 2000, p. 197, Van der Hoeve, Van Loenen
1998, pp. 52-53.
In de geselecteerde Groninger inventarissen wordt vrijwel uitsluitend over ‘het sael’ gesproken. Daarom zal er
in dit boek van de zaal en van het ‘sael’ worden gesproken.
GrA, RA III J 1, 128.
GrA, RA III J 3, 48.
GrA, RA III J 3, 50.
Toonbanken zijn in het ‘voorhuys’ te vinden in o.a.
GrA, RA III J1, J2 en J3
Zie ook: Meischke 1969, p. 96.
Cf. Fock 2001, p. 47, afb. 12.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1615, fo. 235.
Een ‘uirwerck’ in het voorhuis wordt genoemd in: GrA,
RA III J 1, 19 (1639), RA III J 1, 161 (1641), RA III J
2, 128 (1646), RA III J 2, 155 (1646), RA III J 2, 256
(1649), Huisarchief Farmsum, inv. 104, Inventaris van
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102
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106
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109
110
111

112
113

goederen nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post,
1635-1637.
GrA, RA III J 1, 19.
GrA, RA III J1, 113.
GrA, RA III J 2, 6.
GrA, RA III J 2, 93
Fock 2001, p. 22.
Hoe de termen ‘voorhuis’ en ‘voorkamer’ zich in de zeventiende eeuw in Stad en Lande tot elkaar verhouden,
is niet helemaal duidelijk. soms lijken ze als synoniemen
te kunnen worden beschouwd. In de bestaande literatuur wordt de voorkamer doorgaans in een achttiendeeeuwse situatie geplaatst, als het ‘voorhuis’ als ruimte
niet meer voorkomt en uit het in de zeventiende eeuw
dikwijls in deze ruimte aangebrachte zijkamertje een
volwaardige voorkamer is ontstaan. Meischke noemt
overigens ook de achttiende-eeuwse voorkamer consequent ‘zijkamer’, Meischke 1969, pp. 427-432.
In het oostelijke Hanzegebied werd het woord ‘dörns’,
‘döns’, ‘dornse’, ‘dörnse’ etc. gebruikt om de ruimte te
benoemen die, in combinatie met de representatieve
‘sala’, als woonvertrek diende. Vriendelijke mededeling
drs. O. Knottnerus te Zuidbroek. Meischke noemt het
grotere belang dat in Noord-Duitse steden aan de zijkamer werd gehecht, Meischke 1969, p. 43.
Mühlmann 1913, p. 13.
GrA, RA III J 1, 13.
GrA, RA III J 1, 23.
Voorbeelden zijn te vinden in: GrA, RA III J 2, 13, RA
III J 2, 16, RA III J 2, 155, RA III J 2, 225, RA III J 2,
245.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1615, fo. 235.
GrA, RA III J 3, 15.
GrA, RA III J 2, 245.
De binnenkamer was de opvolger van de Middeleeuwse
‘binnenhaard’. De binnenhaard was het woonvertrek
van het zaalhuis waarin ook de keuken was ondergebracht. Zie Meischke 1969, p. 98.
Mühlmann 1913, p. 12.
De term ‘opkamer’ wordt beduidend minder vaak in
Groninger boedelinventarissen gebruikt, een voorbeeld
is het ‘opkamertien’ in RA III J 2 , 6.
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114 Vriendelijke mededeling T.M. Tel, bouwhistoricus van
de gemeente Groningen.
115 In de dwarshuizen Guyotplein 3, Ossenmarkt 5, Markstraat 19, Noorderhaven 5 en het na 1650 verbouwde
huis Martinikerkhof 25 is het bestaan van opkamers in
de achterbeuk aantoonbaar.
116 GrA, RA III J1, 128.
117 GrA, RA III J1, 34.
118 Cf. Meischke 1969, p. 98.
119 Vriendelijke mededeling wijlen mevr. Van Wissen. Zie
voor een historische foto van de keuken van het huis aan
de Spilsluizen: Schuitema Meijer 1976 (1964), afb. 50.
120 GrA, RA III J 3, 21.
121 Zie Corbeau 1993, p. 354.
122 GrA, RA III J 2, 245.
123 Havik 1988, p. 18.
124 Lüpkes 1907, p. 34.
125 Cf. Fock 2001, p. 24, p. 88.
126 GrA, RA III J 1, 76.
127 GrA, Inventarissen van boedels bij de Weeskamer overgegeven (Archief Weeskamer), 1621-1690, inv. 2.
128 GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 23.
129 GrA, RA III J 1, 19.
130 GrA, RA III J 1, 23.
131 GrA, RA III J 1, 34.
132 GrA, RA III J 1, 36 v.
133 GrA, RA III J 1, 151.
134 cf. Fock 2001, p. 23.
135 Dat ‘zaal’ en ‘beste kamer’ echter niet in alle gevallen
met elkaar gelijk zijn te stellen, bewijst een plattegrond
van een huis in Beverwijk uit 1649, die de toestand uit
1609 weergeeft. Op de plattegrond komen ‘sael’ en ‘beste kamer’ naast elkaar voor, Fock 2001, p. 26 (afb. 9).
136 Drossaers, Lunsingh Scheurleer 1974-1976, dl. II, pp.
69-73.
137 GrA, RA III J 3, 67.
138 GrA, RA III J 1, 128: de voorkamer is rijker ingericht,
RA III J 2, 6: de zaal is vrij pover ingericht.
139 GrA, RA III J 1, 128.
140 GrA, RA III J 2, 6.
141 Zie over dit huis: Hendrick de Keyser 1944 (1943), afb.
199-202, Meischke 1969, p. 333, Meischke 2000, pp.
190-192.
142 GrA, RA III J 2, 19.
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GrA, RA III J 2, 128.
GrA, RA III J 3, 44.
GrA, RA III J 3, 67.
GrA, Huisarchief Farmsum, inv. 104, Inventaris van
goederen nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post,
1635-1637.
147 GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten
van onderscheidene leden der familie Van In- en Kniphuisen: boedelinventaris van Willem van Ewsum, 1645.
148 GrA, RA III J 3, 15.
149 GrA, RA III J 3, 82.
150 GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 23.
151 GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 28.
152 Meischke 1969, p. 52. Van Tussenbroek 2003, p. 133.
153 Vriendelijke mededeling T.M. Tel, bouwhistoricus van
de gemeente Groningen.
154 GrA, RA III J 1, 161.
155 GrA, RA III J 3, 75.
156 GrA, RA III J 3, 67.
157 GrA, RA III J1, 13.
158 GrA, RA III J 2,42.
159 Janse 1995, p. 29.
160 GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 2, ‘Gilderol’ van de kistenmakers, fo. 79-82.
161 GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 5, ‘Gilderol’ van de timmerlieden, fo. 10-12.
162 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1602, ongenummerde foliant.
163 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1640, fo. 375 v.
164 Cf. Sluyterman 1925 (1918), pp. 84, 85 en ﬁg. 94.
165 Cf. Van Tussenbroek 2003, pp. 131-132.
166 Bastmeijer 2001, pp. 42-44.
167 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 198 a rood na de Reductie, ‘Plannen
om het gebouw der Teekenacademie in te richten tot
een kazerne’, 1814 en 1820.
168 Schuitema Meijer 1976, pp. 700- 701.
169 Van der Hoeve, Boon, Raangs 1997, p. 36.
170 Overbeek 1996, z.p.
171 Janse 1995, p. 60. Battjes, Ladrak 2001, pp. 40-42.
172 Zie ook: Janse 1995, pp. 64-65.

173 Cf. Janse 1995, p. 121.
174 Opgenomen als bijlage in: Jaarverslag Groninger Museum 1939.
175 Een opmeting van Zandeweer in 1944 is te vinden in:
Documentatie Landelijke Bouwkunst, map 3: ‘eenendertig opmetingstekeningen van boerderijen en woonhuizen’, Arnhem 1963.
176 Formsma 1964, pp. 87,88.
177 Formsma 1964.
178 Formsma 1964, passim.
179 Formsma 1964, p. 94.
180 Luitjens-Dijkveld Stol 1970, p. 80. Havik 1988, p. 23.
181 Havik 1988, p. 38.
182 Formsma 1964, p. 94.
183 Vriendelijke mededeling de familie Wijk-van Hateren
te Winsum.
184 Klok 1996, pp. 38-39. Zandt 1977, pp 216-219.
185 Klok 1996, p. 35 (afb.).
186 Met dank aan F.J. Veldman te Winsum.
187 Deze schouw is, net als het andere exemplaar uit de
boerderij, tegenwoordig opgesteld in de plaats Melkema
bij Huizinge.
188 Zie Westra 1995.
189 Lüpkes 1907, p. 9, afb. 1. Pühl 1979, p. 96.
190 Wumkes 1904, pp.155-156. Zie ook: Westra 1995.
191 Meischke, Scheers 1990, p. 15.
192 Groenendijk 2003, p. 151.
193 Meischke, Scheers 1990, p. 20.
194 Brouwer 1999, passim.
195 Zie over Scheltkema-Nijenstein ook: Vinhuizen 1925
en Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol, Pathuis 1973, pp.
509-513.
196 Zie over Ewsum ook: Tresling 1844, Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol, Pathuis 1973, pp. 259-270. Zie
over Hanckema ook: Vinhuizen 1924, Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol, Pathuis 1973, pp. 533-538.
197 Zie voor afbeeldingen van de genoemde borgen: Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol, Pathuis 1973, p. 80 (Luinga), p. 262 (Ewsum), p. 365 (Fraeylema), p.535 (Hanckema).
198 GrA, HA Farmsum, inv. 104, Inventaris van goederen
nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post, 16351637.
199 Bijvoorbeeld in GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inven-
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206

207
208

209
210

211
212

213
214
215
216
217
218

tarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der
familie Van In- en Kniphuisen: boedelinventaris van
Willem van Ewsum, 1645.
Zie ook: Fock 2001, p. 23, Dibbets, Doelman 1993, p.
331.
GrA, RA III J 3, 31.
GrA, Archief Weeskamer 1621-1690, inv. 23.
GrA, Huisarchief Farmsum, inv. 104, Inventaris van
goederen nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post,
1635-1637.
Fock, 2001, p. 23
GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: boedelinventaris van Willem van Ewsum,
1645.
GrA, RA III J 3, 67. De term ‘slaapkamer’ komt in de
door Montias verzamelde Amsterdamse boedels van
1600-1670 maar één maal voor, Fock 2001, p. 23.
GrA, Archief Weeskamer 1621-1690, inv. 81
Het klassieke Franse appartement bestond uit een antichambre, als een soort buffer tussen buitenwereld en privé-gebeuren, een chambre (slaapkamer en hoofdvertrek),
enkele kabinetten of privé-vertrekken en in een uitzonderlijk geval een galerie (galerij). Thornton beschrijft
de basisopzet van een appartement als een slaapkamer
(‘bedchamber’) gecombineerd met twee kabinetten (‘closet’ en ‘garderobe’), Thornton 1978, p. 56, ﬁg. 53.
Cf. Fock 2001, p. 70, afb. 39.
GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: boedelinventaris van Willem van Ewsum,
1645.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 5, ‘Gilderol’ van de timmerlieden, fo. 11-12.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1630, fo. 323 v.
Janse 1971, pp. 46-55; Zantkuijl 1993, pp. 197-212;
Fock 2001, p. 33.
Sluyterman 1925 (1918), p. 87. Fock 2001, p. 33.
Peters 1921, p. 147 (afb.).
Reinstra 1997, p. 92.
Havard 1876, p. 104.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
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gilden, inv. 2, ‘Gilderol’ van de kistenmakers, fo. 79-82.
219 GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 55, Appointement van Burgemeesters en
Raad van Groningen inzake vernieuwing van de proefstukken te maken door aspirant-leden van het kistenmakersgilde, 1610.
220 GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 5, ‘Gilderol’ van de timmerlieden, fo. 10-11.
221 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1602, ongenummerd.
222 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1615, fo. 277. Rekeningen van
de stadsrentmeester, 1618, fo. 197 v.
223 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1622, fo. 431 v.
224 In de jaren tachtig van de twintigste eeuw werden bij
een archeologisch onderzoek van een terrein aan het
Groninger Kattendiep vele fragmenten van vensterglas
gevonden. Het gevonden glas kon worden onderscheiden in drie hoofdkleuren groen, van helder groen tot heel
lichtgroen, Schoneveld, Van Wijhe 1988, p. 232. Ook
bij onderzoek in de Oude Boteringestraat kwamen zeventiende-eeuwse, lichtgroene vensterglasfragmenten aan het
licht, Henkes, Stam, Van Gangelen 1992, p. 351.
225 Reinstra 1996, p. 97.
226 Cf. Sluyterman 1925 (1918), p. 89.
227 Van Alkemade, Van der Schelling 1732, p. 28.
228 Focke 1896, p. 59.
229 Aangehaald in: Ten Hoeve, Falize 1992, p. 7.
230 Schoneveld, Van Wijhe 1988, pp. 234-249.
231 Schoneveld, Van Wijhe 1988, pp. 238-239, afb. 266,
afb. 267.
232 Collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.1087 en
inv. nr. 0000.2075.
233 Van Ruyven-Zeman 2004, p. 298.
234 Alma 1999, pp. 97-102.
235 GrA, Statenarchief, inv. 1838, Rekeningen van de ontvanger-generaal, 1615, fo. 113-114.
236 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1627, fo. 485.
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237 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1628, fo. 352.
238 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1630, fo. 326.
239 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1635, fo. 341.
240 Fock 1998, pp. 226-232.
241 GrA, HA Farmsum, inv. 104, Inventaris van goederen
nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post, 16351637.
242 GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: boedelinventaris van Willem van Ewsum,
1645.
243 Schuitema Meijer 1962, p. 29.
244 GrA, Statenarchief, inv. 123, Resoluties van Gedeputeerde Staten, 9 februari 1629.
245 GrA, RA III J1, 113.
246 GrA, RA III J2, 256, RA III J1, 119.
247 Feith 1838, p. 292. Rauws 1996-1997, p. 505, noot 15.
248 Fock 2001, p. 33.
249 Fock 2001, p. 33.
250 GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 2, ‘Gilderol’ van de kistenmakers, fo. 7982.
251 GrA, Statenarchief, inv. 1851, Rekeningen van de ontvanger-generaal, 1627, fo. 213.
252 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1646, fo. 423.
253 Van Dulmen Krumpelmann 1946, p. 216.
254 Collectie Groninger Museum, inv. nr. yyyy.0033.
255 Collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2266.
256 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1635, fo. 337 v.
257 De deur in Ossenmarkt 5 staat afgebeeld in: Hendrik de
Keyser 1944 (1943), pl. 87.
258 Mooie voorbeelden hiervan zijn ondermeer te vinden in
de hervomde kerken van Middelstum, Uithuizen (zitbanken) en Bierum (twee herenbanken).

259 GrA, Statenarchief, inv. 121, Resoluties van Gedeputeerde Staten, 28 april 1624, 4 april 1626
260 GrA, Statenarchief, inv. 121, Resoluties van Gedeputeerde Staten, 29 april 1628, 15 april 1630.
261 GrA, Statenarchief, inv. 121, Resoluties van Gedeputeerde Staten, 20 juli 1633, 26 mei 1642.
262 Feith 1868B , p. 307 e.v.
263 Feith 1868B , p. 309
264 Schuitema Meijer 1962, p. 19
265 N.N. 1914, p. 270
266 GrA, RA III x 44, fo. 376. Met dank aan mej. P.J.C.
Elema te Groningen.
267 GrA, RA III J2, 36.
268 GrA, RA III J2, 245.
269 GrA, RA III J2, 68.
270 GrA, RA III J2, 29 v.
271 De bedstede-opening heeft op Eerelmans tekening het
karakter van een alkoof of bednis: het gebruikelijke
schot onder de bedstede tekende Eerelman niet. Dit
schot moet er oorspronkelijk wel gezeten hebben: alkoven kwamen in Nederland tot het einde van de zeventiende eeuw nauwelijks voor. Met dank aan prof. dr.
C.W. Fock te Leiden.
272 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1602, ongenummerde foliant.
Archief van de secretarie van het stadsbestuur van Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen van
de stadsrentmeester, 1615, fo. 235..
273 Boeles 1864, p. 97 e.v.
274 Blaupot ten Cate 1839, p. 307 (bijlage VI).
275 GrA, RA III J 3, 50.
276 GrA,RA III J 3, 31.
277 GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: boedelinventaris van Willem van Ewsum,
1645.
278 GrA, RA III J 1, 13.
279 GrA, RA III J 2, 93.
280 GrA, RA III J 2, 51.
281 GrA, RA III J 2, 29 v.
282 GrA, RA III J 2, 90.
283 GrA, RA III J 3, 67.
284 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
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299
300
301
302
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Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1636, fo. 319
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 314 rood na de Reductie, Resoluties
Burgemeesters en Raad 1636.
Jan Draper kreeg in 1645 bijvoorbeeld 7 caroli gulden
voor ‘’t afnemen ende reiningen van het groen laecken
en weder opbrengen soo in ’t raadthuis is hangende’,
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1645, fo. 377.
Cf. Koldeweij, Knuijt, Adriaansz 1991, p. 15.
GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: boedelinventaris van Willem van Ewsum,
1645.
Zie over de toepassing van tapijt als wandbehangsel in
het burgerinterieur ten tijde van de Republiek: Fock
1997.
Drossaers, Lunsingh Scheurleer 1974-1976, dl. II, pp.
68-73.
GrA, HA Farmsum, inv. 104, Inventaris van goederen nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post, 1635-1637.
GrA, RA III J 1, 161
GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: boedelinventaris van Willem van Ewsum,
1645.
Drossaers, Lunsingh Scheurleer 1974-1976, dl. II, p. 73.
Drossaers, Lunsingh Scheurleer 1974-1976, dl. I, p. 9.
Van IJsselstein 1936, dl. I, pp. 139, 278. dl. II, no. 598.
GrA, RA III J 1, 161.
Drossaers, Lunsingh Scheurleer 1974-1976, dl. II, pp.
68-73.
GrA, RA III l 8, fo. 248.
GrA, RA III J 1, 161.
GrA, RA III J 3, 67.
Cf. Pluis 1997, p. 119, afb. 13, p. 412 (05.01.01).
Meischke, Scheers 1990, p. 19 (afb.).
Kortekaas 2003, pp. 15-16 (afb. 11).
Meischke, Scheers 1990, p. 20.
Schuitema Meijer 1962, p. 49.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
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van de stadsrentmeester, 1646, fo. 305- 305 v.
GrA, RA III J 3, 50.
Cf. Haslinghuis, Janse 2001, p. 50.
Van der Hoeve 1998, p. 45.
Over de ontwikkeling van het Groninger sleutelstuk,
zie: Van der Hoeve 1998 B.
Zie over de bouw- en bewoningsgeschiedenis van dit
huis: Kam 1918, Kroesen, Steensma 2002.
Overdiep noemt het jaar 1627 als meest waarschijnlijke
datering voor het plafond, Overdiep 1990, p. 6.
Er zijn honderden ornamentprenten met cosse-de-poismotieven in omloop geweest. Zie: Thornton 1997, pp.
82-91.
Breedtveldt Boer 1991, pp. 42-43, afb. 92.
Vriendelijke mededeling ir. L.J. Barneveld te Groningen. Vriendelijke mededeling T.M. Tel, bouwhistoricus
van de gemeente Groningen. Zie ook: Tel, Wierts 2003,
pp. 43-44, afb. 16, 17.
Bastmeijer, Wierts, Van der Hoeve 1999, p. 29.
Bastmeijer 2001, pp. 42-44. Vriendelijke mededeling ir.
L. J. Barneveld te Groningen.
Alma, De Goojer 1997, p. 70.
Van der Hoeve, Van Loenen 1998, p.53.
Van der Hoeve, Boon, Raangs 1997, p. 31.
GrA, Statenarchief, inv. 123, Resoluties Gedeputeerde
Staten, 23 oktober 1627.
Schuitema Meijer 1962, p. 35.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1635, fo. 337 v.
Van der Waard 1991, p. 91 (afb. IV-5).
Cf. Koldeweij, Knuijt, Adriaansz 1991, p. 23.
Fock 2001, p. 91.
GrA, Statenarchief, inv. 121, Resoluties van Gedeputeerde Staten, 16 augustus 1626
GrA, Statenarchief, inv. 121, Resoluties van Gedeputeerde Staten, 5 mei, 3 juni, 6 juni 1631.
Cf. Freling 1996, pp. 199-200.
Freling 1996, pp. 70-72.
Van der Waard 1991, pp. 100-101.
Cf. Sluyterman 1925 (1918), ﬁg. 82, 89, 90.
Fock 2001, p. 35.
Van Dellen 1947, p. 205.
Kortekaas 1997, p. 12.
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337 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1640, fo. 320.
338 GrA, RA III x 44, fo. 376.
339 Vriendelijke mededeling T.M. Tel, bouwhistoricus van
de gemeente Groningen
340 Peters 1921, p. 264. Zie ook: Sluyterman 1925 (1918), p.
93, Lunsingh Scheurleer 1961, p. 11, Fock 2001, p. 31.
341 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1636, fo. 359.
342 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1638, fo. 357.
343 Meischke, Scheers 1990, p. 12.
344 GrA, Statenarchief, inv. 125, Resoluties van Gedeputeerde Staten, 14 november 1637, 19 november, 6 december 1638, 15 januari 1639
345 Fock 2001, p. 31.
346 De schouwen uit de boerderij Groot Maarslag (nu opgesteld in de plaats Melkema in Huizinge) hebben een
breedte van 202 cm en 220 cm, de latei van de schouw
met Ewsumwapens in de collectie van het Rijksmuseum
is 219 cm breed en de schouw uit de boerderij Steerwolde bij Thesinge (collectie Groninger Museum, inv.
nr. 1932.0099, in bruikleen aan het Openluchtmuseum
in Warffum) heeft een breedte van 252 cm, Knol 20012004, pp. 13-14 (cat. G 9, G 10), pp. 14-15 (cat. G 13),
pp. 17-18 (cat. G 18).
347 Knol 2001-2004, p. 14 (cat. G 12).
348 Knol 2001-2004, pp. 18-19 (cat. G 19).
349 GrA, Statenarchief, inv. 123, Resoluties Gedeputeerde
Staten, 5 februari 1629.
350 Knol 2001-2004, pp. 14-15 (Cat. G 13).
351 Knol 2001-2004, passim. Opgemerkt moet worden dat
de heraldiek bij de Groninger landbouwers tot aan het
einde van de achttiende eeuw in beweging bleef. Een
zoon voerde bijvoorbeeld dikwijls het op enigerlei wijze
gecombineerde wapen van zijn vader en van zijn moeder, Knol 2001-2004, pp. 6-8. Zie ook: De Boo 1995.
352 Meischke, Zantkuijl, Rosenberg 2000, p. 206 (afb.).
353 Cf. Sluyterman 1925 (1918), p. 93, Berendsen 1950, p.
59, Lunsingh Scheurleer 1961, p. 16, Fock 2001, pp.
31-32.
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Fock 2001, p. 32.
Schuitema Meijer 1981 (1976), p. 703.
Vriendelijke mededeling drs. J. Loer te Aduard.
Schuitema Meijer 1981 (1976), p. 703.
Kortekaas 1997, pp. 7-8.
Sluyterman 1925 (1918), p. 96, ﬁg. 81, 118, 121, Fock
2001, p. 32.
Zie hoofdstuk 6.
Zie ook Schuitema Meijer 1981 (1976), p. 703.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1634, fo. 327 v.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1636, fo. 338.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1642, fo. 397.
GrA, Statenarchief, inv. 125, Resoluties Gedeputeerde
Staten, 19 november 1636.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 314 rood na de Reductie, Resoluties
Burgemeesters en Raad, 14 november 1648.
De schoorsteen uit Usquert is nu opgesteld in een boerderij in Den Horn, vriendelijke mededeling dr. E. Knol
te Groningen. Van der Waard 1991, pp. 124-125.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1602, ongenummerde foliant.
GrA, Statenarchief, inv. 1851, Rekeningen van de ontvanger-generaal, 1627, fo. 213.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1636, fo. 341.
GrA, Statenarchief, inv. 123, Resoluties Gedeputeerde
Staten, 23 oktober 1627.
GrA, Statenarchief, inv. 1851, Rekeningen van de ontvanger-generaal, 1627, fo. 214.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Bijlage van
de rekeningen van de stadsrentmeester 1634, fo. 349.
Zie ook de opmerkingen naar aanleiding van de polychrome schoorsteen in de Kruisstee bij Usquert in: Van
Cruyningen 2003, p. 331.
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374 Vriendelijke mededeling J. van der Horst te Jelsum, die
de beelden in 2003 restaureerde.
375 Groenendijk 2003, p. 153.
376 GrA, Statenarchief, inv. 127, Resoluties Gedeputeerde
Staten, 11 juli 1643
377 GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: boedelinventaris van Willem van Ewsum,
1645.
378 Lunsingh Scheurleer 1961, p. 15.
379 Verslag Kabinet van Oudheden 1883, p. 59.
380 Jaarverslag Groninger Museum 1939, p. 39.
381 Fock 2001, p. 32. In een boerderij in Maarhuizen kwam
de zeventiende-eeuwse roetbaan met een restant van de
ijzeren haardplaat bij de laatste restauratie (2001-2002)
weer tevoorschijn.
382 Jaarverslag Groninger Museum 1900, ‘Geschenken’: 6.
383 GrA, Statenarchief, inv. 125, Resoluties Gedeputeerde
Staten, 16 september 1633.
384 GrA, Statenarchief, inv. 125, Resoluties Gedeputeerde
Staten, 23 juli 1636. Statenarchief, inv. 126, Resoluties Gedeputeerde Staten, 24 juli 1640 en 30 augustus
1640.
385 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1649, fo. 439 v.
386 GrA, RA III J 1, 36 v.
387 GrA, HA Farmsum, inv. 104, Inventaris van goederen
nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post, 16351637.
388 GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: boedelinventaris van Willem van Ewsum,
1645.
389 GrA, RA III x 9, fo. 20.
390 Fock 1997, pp. 462-463.
391 Het huis, het huidigeVismarkt 52, bestaat nog en heeft
ondanks forse aanpassingen zijn vroeg-zeventiendeeeuwse uiterlijk deels behouden. Binnen herinnert echter niets meer aan de zeventiende eeuw.
392 GrA, RA III J 1, 161.
393 GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
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395

396
397
398

399
400
401
402
403
404
405
406

407
408

409
410
411
412

413

Kniphuisen: boedelinventaris van Willem van Ewsum,
1645.
GrA, RA III J 1, 128.
Ondanks de hardnekkige traditie dat in het Nederlandse
interieur alleen van ‘eerlijk materiaalgebruik’sprake was.
Cf. Sluyterman 1925 (1918), p. 78.
Dubbeling, Raangs, De Olde 1976, pp. 112-114.
Vriendelijke mededeling N. Vrijman, meubelrestaurator te Utrecht.
GrA, HA Farmsum, inv. 104, Inventaris van goederen
nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post, 16351637.
GrA, RA III J 1, 19.
GrA, RA III J 1, 62. RA III J 1, 70.
GrA, RA III J 2, 186.
GrA, RA III J 1, 107.
GrA, RA III J 3, 75.
GrA, RA III J 3, 82.
GrA, HA Farmsum, inv. 104, Inventaris van goederen nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post, 1635-1637.
Mej. Minke de Visser noteerde de volgende vermeldingen van ‘schappen’ uit de periode 1620-1633: GrA, RA
III x 4, fo. 262. RA III x 5, fo. 409. RA III x 6, fo. 127.
RA III x 6, fo. 190. RA III x 7, fo. 343. RA III x 347.
RA III x 9, fo. 28. RA III x 10, fo. 100. RA III x 11, fo.
239. RA III x 12, fo. 144. RA III x 12, fo. 272. RA III x
12, fo. 330, GrA, Coll. De Visser, inv. 123.
GrA, RA III x 11, fo. 239, GrA, Coll. De Visser, inv.
123.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 55, Appointement van Burgemeesters en
Raad van Groningen inzake vernieuwing van de proefstukken te maken door aspirant-leden van het kistenmakersgilde, 1610.
Vos 1982, pp. 67, 68.
De kast bevindt zich in de collectie van het Landesmuseum in Münster, Kreisel 1968, afb. 483.
Ottenjann 1991, passim.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1602, ongenummerd.
Collectie Groninger Museum, inv. 0000-1269, Lutjeboer 2001, Lutjeboer 2002, Knol, De Haan 2002, pp.
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50-51. GrA, Ommelander Archieven, inv. 365, Resoluties van de Gecommitteerde Staten der Ommelanden, 4
februari 1634.
414 GrA, Ommelander Archieven, inv. 389, Rekeningen
van de Ommelander rentmeester, 1651, fo. 23.
415 Collectie Groninger Museum, inv. 1943.0607. Ensink
2002, pp. 128-129.
416 Hofstede 2002 (1989), p. 75 en afb. 9.02.
417 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester,1618, fo. 197 v.
418 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1632, fo. 330 v.
419 Grohne 1931, GrA, Coll. De Visser, inv. 123.
420 GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 8.
421 GrA, RA III x 9, fo. 381. RA III x 10, fo. 120.
422 GrA, RA III x 5, fo. 154.
423 GrA, RA III x 7, fo. 187.
424 Bijvoorbeeld in: GrA, RA III x 11, fo. 131 (1631), RA
III x 12, fo. 2 (1632), RA III x , fo. 210 (1632).
425 Collectie Groninger Museum, inv. 0000.1200/2.
426 Lunsingh Scheurleer 1961, p. 50. Fock 2001, p. 41.
427 GrA, RA III J 3, 15.
428 GrA, Statenarchief, inv. 1857, Rekeningen van de ontvanger-generaal, 1633, fo. 167 v.
429 GrA, Doopboeken stad Groningen, 22 juli 1641 en 28
juni 1642.
430 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 1605 rood na de Reductie. Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1628, fo. 124.
431 Stamhuis 2002.
432 Lunsingh Scheurleer 1961, p. 37.
433 GrA, RA III J 1, 23.
434 GrA, RA III J 1, 133.
435 GrA, RA III J 1, 97.
436 Stamhuis 2002, p. 126.
437 Collectie Centraal Museum Utrecht, inv. nr. 20129.
438 Berendsen 1960, afb. 56. De stoel is ook afgebeeld in:
Van Oirschot z.j., p. 209.
439 GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 3, ‘Gilderol’ van het wiel-, stoel- en houtdraaiersgilde.
440 ‘Kistemaker’ Mr. Hylcke en Derck ‘stoelmaker’ kregen in

441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

451
452

453
454
455

456
457
458

459

460
461

1610 betaald voor het ‘repareren van provincie stoelen’,
GrA, Statenarchief, inv. 1832, Rekeningen van de ontvanger-generaal, 1610, ongenummerd.
GrA,Statenarchief, inv. 125, Resoluties Gedeputeerde
Staten, 11 oktober 1627.
Een foto van deze schets is te vinden in de topograﬁschhistorische atlas in de Groninger Archieven.
GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 4
GrA, RA III J 1, 76. GrA, RA III J 1, 19.
GrA, RA III J 3, 98.
GrA, RA III J 2, 93.
Baarsen 1993, p. 32.
Baarsen 1993, p. 32.
GrA, RA III J 1, 23.
De korfstoel was ook elders in de Nederlanden een bekend stoeltype en werd in verschillende grote steden in
Holland als meesterproef voor de mandenmakers ingesteld, Rauws 1996-1997, pp. 496-497.
Feith 1838, p. 29. Rauws 1996-1997, p. 497 (noot
15).
GrA, RA III x 2 (1616), fo. 81. RA III x 8, fo. 425
(1628). RA III x 10, fo. 289 (1631), Coll. De Visser,
inv. 123.
Rauws 1996-1997, passim. Pijzel-Dommisse 2000, pp.
110-111, afb. 149, afb. 338.
Peters 1921, p. 329.
GrA, Huisarchief Farmsum, inv. 104, Inventaris van
goederen nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post,
1635-1637.
In de keuken van Mr. Nicolaas Bus stonden vijf eikenhouten (zit)banken, GrA, RA III J1, 70 v.
GrA, III J 1, 128.
Volgens Hofstede kwamen beklede meerzitsbanken
in Nederland in deze periode nog niet voor, Hofstede
2002 (1989), p. 95, afb. 12.04.
Bijvoorbeeld in: GrA, Archief Weeskamer 1621-1690,
inv. 16, Archief Weeskamer 1621-1690, inv. 23, Archief Weeskamer 1621-1690, inv. 28, Archief Weeskamer 1621-1690, inv. 36.
GrA, Archief Weeskamer 1621-1690, inv. 12.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1627, fo. 498. , Archief van de
secretarie van het stadsbestuur van Groningen, inv. 332
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rood na de Reductie, Rekeningen van de stadsrentmeester 1631, fo. 316.
GrA, Statenarchief, inv. 1838, Rekeningen van de ontvanger-generaal, 1615-1616, fo. 115.
GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: boedelinventaris van Willem van Ewsum,
1645.
GrA, HA Farmsum, inv. 104, Inventaris van goederen
nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post, 16351637.
GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 50.
GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 75.
GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 85.
GrA, III J 1, 34.
GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: boedelinventaris van Willem van Ewsum,
1645.
GrA, III J 1, 161.
GrA, RA III J 3, 67.
Stamhuis 2002, p. 125.
GrA, RA III J1, 161.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 314 rood na de Reductie, Resoluties
Burgemeesters en Raad, 14 november 1648.
Cf. De Jonge 1922, afb. 14.
GrA, RA III J3, fo. 67. HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der
familie Van In- en Kniphuisen: boedelinventaris van
Willem van Ewsum, 1645.
GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: boedelinventaris van Willem van Ewsum,
1645.
GrA, RA III J 3, 67.
Sluyterman 1925 (1918), p. 132.
Het is mogelijk dat de laatst genoemde groep tafels van
oorsprong bolpoten had en dat de vier losse bolsegmenten er later zijn afgehaald, maar hiervan zijn geen sporen
te zien.
Cf. Baarsen 1993, pp. 16-17.
GrA, RA III J 2, 225.
GrA, Huisarchief Farmsum, inv. 104, Inventaris van
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goederen nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post,
1635-1637.
GrA, RA III J 1, 19.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1642, fo. 398 v.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1629, fo. 323 v.
GrA, RA III J 1, 161.
GrA, Huisarchief Farmsum, inv. 104, Inventaris van
goederen nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post,
1635-1637.
GrA, RA III J 1, 12.
GrA, RA III J 2, 6.
GrA, RA III J 3, 44.
Peters 1921, pp. 328-329 (afb.).
Lüpkes 1907, p. 35, afb. 17.
GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 80.
GrA, RA III J 3, 50.
GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 23.
GrA,Statenarchief, inv. 125, Resoluties Gedeputeerde
Staten, 30 januari 1635.
GrA, Statenarchief, inv. 125, Resoluties Gedeputeerde
Staten, 5 december 1634.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1643, fo. 372 v. Archief van de
secretarie van het stadsbestuur van Groningen, inv. 332
rood na de Reductie, Rekeningen van de stadsrentmeester,1644, fo. 377.
Friso, Holstein 1997, p. 48.
GrA, HA Farmsum, inv. 104, Inventaris van goederen
nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post, 16351637.
GrA, RA III J 1, 107.
In de achttiende eeuw werden de termen ‘pulpitrum’ en
‘comptoir’ in ieder geval wel door elkaar gebruikt. Kistenmaker Mensens adverteerde in de Opregte Groninger
Courant van 19 februari 1749 bijvoorbeeld met de verloting van een ‘comptoir’, dat hij naar eigen zeggen als
meesterproef had vervaardigd. In het Groninger gildearchief wordt bij de instelling van een nieuwe meesterproef in 1708 echter gesproken van een ‘pulpitrum’,
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GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 321 rood na de Reductie, Rekestboeken
Burgemeesters en Raad, rekest d.d. 11 oktober 1708.
GrA, RA IIIJ 2, 6.
GrA, RA III J 2, 155.
GrA, RA III J 2, 42.
Drossaers, Lunsingh Scheurleer 1974-1976, dl. II, pp.
68-73.
GrA, HA Farmsum, inv. 104, Inventaris van goederen
nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post, 16351637.
GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 16.
GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 23.
GrA, RA III J 1, 89. De inbeslagname kwam de Groninger stadsregering nog op een boze brief van het stadsbestuur van Emden te staan, GrA, Register Feith 1631,
nummer 10.
GrA, RA III J 1, 59.
GrA, RA III J 1, 89.
Scholten 1989, p. 121. De Bodt 1987, pp. 81-82.
GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 5.
GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 6
GrA, RA III x 7, fo. 334.
GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 23.
GrA,RA III J 3, 31.
GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 2.
GrA, RA III J 1, 19. RA III J2, 65. Andere voorbeelden
zijn te vinden in: GrA, RA III J1, 23, RA III J 1, 128,
RA III J 2, 155.
GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 28.
GrA, RA III J 1, 23.
GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 36.
Vriendelijke mededeling prof. dr. C.W. Fock te Leiden.
Schuitema Meijer 1981 (1976), p. 695.
GrA, HA Farmsum, inv. 104, Inventaris van goederen
nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post, 16351637. GrA, RA III J 2, 19 v.
GrA, RA III a 31, 16 maart 1633. Schuitema Meijer
1962, p.117.
GrA, RA IIIn, fo. 9.
Fock 2001, p. 43.
Naar het zich laat aanzien in ieder geval vaker dan in
‘Hollandse’ boedelstaten. In het artikel van C. Wille-
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mijn Fock is sprake van vijf vermeldingen van kronen
in boedels van het Leidse Rapenburg en van slechts één
in een Haagse inventaris gedurende de hele zeventiende
eeuw. In de rijkste boedels van Amsterdam worden koperen kronen namelijk ook niet genoemd. Groningen
steekt hierbij gunstig af, met in ieder geval al negen vermeldingen in boedelinventarissen uit de periode 16201650 en nog eens vijftien in de periode 1650-1700,
Fock 1998, p. 25.
GrA, RA III K 1, fo. 133. Met dank aan dr. A.J. Gierveld te Vleuten.
GrA, Statenarchief, inv. 1838, Rekeningen van de ontvanger-generaal, 1615-1616, fo. 96.
GrA, RA III a 30, 27 juni 1631. Schuitema Meijer
1962, p. 117.
Cf. GrA, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen van
de stadsrentmeester, 1638, fo. 362 v: Mettien Sickmans
krijgt tweeënvijftig caroli gulden, twee stuivers en vier
plakken voor het ‘schoonen van de croone opt raadhuis’.
GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 1.
GrA, Huisarchief Farmsum,inv. 104, Inventaris van
goederen nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post,
1635-1637.
GrA, Huisarchief Farmsum,inv. 104, Inventaris van
goederen nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post,
1635-1637.
GrA, RA III J 3, 67.
GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familieVan In- en
Kniphuisen: boedelinventaris van Willem van Ewsum,
1645.
GrA, RA III J1 , 19.
GrA, RA III J 1, 51.
GrA, RA III J 1, 161.
GrA, HA Farmsum, inv. 104, Inventaris van goederen
nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post, 16351637.
GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en Kniphuisen: boedelinventaris van Willem van Ewsum, 1645.
GrA, Archief Weeskamer 1621-1690, ongenummerde
inventarissen.
GrA, Archief Weeskamer 1621-1690, inv. 2.

NOTEN HOOFDSTUK

4: 1600-1650

528
548 GrA, RA III J 1, 128.
549 GrA, Archief Weeskamer 1621-1690, inv. 66. Archief
Weeskamer 1621-1690, inv. 59.
550 GrA, Archief Weeskamer 1621-1690,inv. 23.
551 GrA, Archief Weeskamer 1621-1690, inv. 66.
552 GrA, Archief Weeskamer 1621-1690, inv. 28.
553 GrA, RA III J 1, 107.
554 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, 332 rood na de Reductie, Rekeningen van
de stadsrentmeester, 1644, fo. 377.
555 GrA, RA III J 1, 13.
556 Fock 1990, p. 284 (tabel).
557 GrA, RA III J 1, 23.
558 GrA, RA III J 2, 42. RA III J 2, 155.
559 GrA, RA III J 2, 65.
560 GrA, RA III J 1, 39. RA III J 1, 156.
561 GrA, RA III J 1, 152.
562 GrA, RA III J 1, 161.
563 GrA, RA III J 2, 93.
564 GrA, RA III J 2, 68.
565 GrA, RA III J 1, 19.
566 GrA, RA III J 1, 148.
567 GrA, RA III J 2, 6.
568 GrA, RA III J 2, 42.
569 GrA, RA III J 2, 104.
570 GrA, RA III J 2, 180.
571 GrA, RA III J 1, 70 v.
572 GrA, RA III J 2, 65.
573 GrA, RA III J 2, 42.
574 GrA, RA III J 1, 161.
575 GrA, RA III J 2, 42.
576 GrA, RA III J 2, 93.
577 GrA, RA III J 3, 11.
578 GrA, RA III J 2, 139.
579 GrA, RA III J 1, 13.
580 GrA, RA III J 2, 42.
581 GrA, RA III J 2, 93.
582 GrA, RA III J 2, 241.
583 GrA, RA III J 1, 13.
584 GrA, RA III J 3, 50.
585 GrA, RA III J 1, 161.
586 GrA, RA III J 2, 113.
587 GrA, RA III J 2, 128.
588 GrA, RA III J 3, 75.
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589 Zie voor dit verschijnsel ook het schilderij Oude vrouw
achter de toonbank in het voorhuis van Nicolaes Maes uit
1656, Fock 2001, p. 117.
590 GrA, RA III J 3, 48.
591 GrA, RA III J 3, 1.
592 GrA, RA III J 1, 19.
593 GrA, RA III J 3, 15.
594 GrA, RA III J 2, 56.
595 GrA, RA III J 3, 85.
596 GrA, RA III J 1, 161.
597 GrA, RA III J 2, 81.
598 GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 23. RA III J
1, 161. RA III J 2, 155.
599 GrA, RA III J 1, 70 v. RA III J 2, 68.
600 GrA, Archief Weeskamer 1621-1690, inv. 1. RA III J 1,
119.
601 GrA, RA III J 2, 117.
602 GrA, RA III J 1, 152. RA III J 2, 121 v.
603 GrA, RA III J 3, 15.
604 GrA, RA III J 3, 29.
605 GrA, RA III J 3, 82.
606 GrA, RA III J 2, 29 v.
607 GrA, RA III J 2, 28 v.
608 GrA, RA III J 3, 44.
609 GrA, RA III J 3, 50.
610 GrA, RA III J 3, 57.
611 GrA, RA III J 2, 42.
612 GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 1.
613 GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 21.
614 GrA, RA III J 1, 128.
615 GrA, HA Farmsum, inv. 104, Inventaris van goederen
nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post, 16351637.
616 GrA, RA III J 2, 241.
617 GrA, Archief Weeskamer 1621-1690, inv. 23.
618 GrA, Archief Weeskamer 1621-1690, inv. 81.
619 GrA, RA III J 1, 13. RA III J 1, 19. RA III J 2, 19 v.
620 GrA, RA III J 2, 128.
621 GrA, Archief Weeskamer 1621-1690, inv. 26.
622 GrA, RA III J 1, 36 v.
623 GrA, RA III J 3, 44.
624 GrA, RA III J 2, 65: zeven ‘witte porceleinen schottels’,
RA III J2, 128: negentien ‘blauwe porceleijnen schottels’.
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632
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634
635
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638
639

640
641

642
643
644
645
646
647
648

GrA, RA III J 3, 44.
GrA, RA III J 1, 13.
GrA, RA III J 3, 3. RA III J 3, 21.
GrA, RA III J 1, 89.
GrA, RA III J 1, 57.
GrA, RA III J 2, 29 v.
GrA, RA III J 3, 29. RA III J 3, 50.
GrA, RA III J 1, 161.
GrA, HA Farmsum, inv. 104, Inventaris van goederen nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post, 1635-1637.
GrA, RA III J 2, 254.
GrA, RA III J 1, 97.
GrA, RA III J 1, 145.
GrA, RA III J 2, 158 v.
GrA, RA III J 3, 29.
In hoeverre Groningen hierin afwijkt van andere steden
in de Republiek is bij gebrek aan gegevens niet te zeggen. In Leidse boedelinventarissen komen hertenkoppen in elk geval veel voor. Vriendelijke mededeling prof.
dr. C.W. Fock te Leiden. Cf. Fock 2001, p. 45.
GrA, RA III J 2, 110.
GrA, HA Farmsum, inv. 104, Inventaris van goederen
nagelaten door Rembt Rengers van Ten Post, 16351637. GrA, RA III J 2, 155.
GrA, RA III J 1, 51. RA III J 1, 152.
GrA, RA III J 1, 137.
GrA, RA III J 2, 6. RA III J 3, 44.
GrA, RA III J 1, 19. RA III J 1, 161. RA III J 2, 28 v.
GrA, RA III J 2, 245. RA III J3, 29.
GrA, RA III J 2, 6.
GrA, Archief Weeskamer, 1621-1690, inv. 14.

NOTEN
1
2
3
4
5
6

HOOFDSTUK

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24

25
26
27

5: 1650-1700

E.L.V. 1906, p. 266.
Collectie Groninger Museum, inv. 0000.2261. Jaarverslag Groninger Museum 1894, pp. 13, 18.
Alleen een achttiende-eeuws plankenplafond met daarop een schildering overleefde de verhuizing niet.
Jaarverslag Groninger Museum 1899.
Jaarverslag Groninger Museum 1898, p. 7.
Vermeld in: GrA, Inleiding op het Archief Groninger Museum.

28
29
30
31
32
33

Meihuizen 1981 (1976), p. 305.
Meihuizen 1981 (1976), p. 313.
Alting 1648. Formsma 1981 (1976), p. 346.
Van Strien 1993, p. 324.
Noordhoff 1972, pp. 70-99.
Noordhoff 1972, p. 62.
Hierbij kan aangetekend worden dat men het bedrag
waarvoor men aangeslagen werd, natuurlijk zo laag mogelijk wilde houden. Noordhoff 1968/9, pp. 70-99.
Knol 1997, p. 6.
Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol, Pathuis 1973, p. 280.
Meihuizen 1981 (1976), p. 307.
Formsma, Luitjens- Dijkveld Stol, Pathuis 1973, p. 31.
Feenstra 1981, p.120 e.v.
Pathuis, De Olde 1982.
Berendsen 1950, p. 75.
GrA, Statenarchief, inv. 545, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1683-1686, bestek fo. 227. Statenarchief, inv.
1908, Rekeningen van de ontvanger generaal, 1686, fo.
642 v.
Veldman 1978, pp. 9, 15 (afb. 1, 1a, 2), 40-45.
Cf. Van Dellen 1947, p. 219.
GrA, Statenarchief, inv. 543, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1679-1682, bestek fo. 198 v. Zie ook: De Haan
2001B, De Haan 2002 B.
Havard 1876, p. 106.
Meischke, Zantkuijl, Rosenberg 2000, p. 111.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 b, rood na de Reductie, Bijlagen
van de rekeningen van de stadsrentmeester, 1655, ongenummerd, verwijzend naar fo. 381. Archief van de
secretarie van het stadsbestuur van Groningen, inv. 42
rood na de Reductie, Goedgekeurde rekeningen van het
Anthony-gasthuis, 1664, fo. 19 v.
Meischke 2000, p. 134, afb. 246.
GrA, RA III J 8, 134
Cf. Galland 1890, p. 300 (ﬁg. 116).
Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol, Pathuis 1973, p. 431
(afb. 3).
Collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2726.
Beide schoorsteenbetimmeringen bevinden zich nu
in de collectie van het Groninger Museum, inv. nr.
1903.0103 (schoorsteen Hanckemaborg) en inv. nr.
0000.1197 (schoorsteen huis Poelestraat).
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35
36
37
38
39

40

41
42
43
44

45

46
47

48
49
50
51
52

53
54
55
56

Een foto van deze schoorsteen is te vinden in de topograﬁsch-historische atlas van de Groninger Archieven.
Deze foto zal genomen zijn vóór de brand die in 1909
het toenmalige Academiegebouw verwoestte.
Veldman 1995, afb. 118.
Cf. Thornton 1998, pp. 102-111.
Cf. Veldman 1978, passim, Veldman 1995, passim.
Cf. Friso 1994A.
GrA, Hervormde gemeente Stedum, doos 3: Staatboek
1666-1752. Zie ook: Ozinga 1940, pp. 157-158, plaat
LIII, Stenvert 1999, p. 198.
Cf. Sluyterman 1925 (1918), pp. 190-193, Berendsen
1950, p. 58, Lunsingh Scheurleer 1961, p. 55, Fock
2001, p. 108.
GrA, Archief Weeskamer, 1692, inv. 17.
GrA, RA III J 5, 159.
GrA, Register Feith 1650, nr. 18
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1653, fo. 399 v. Archief van de
secretarie van het stadsbestuur van Groningen, inv. 332
rood na de Reductie, Rekeningen van de stadsrentmeester, 1654, fo. 398.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1666, fo. 373.
Wierda 1899, z.p., Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol,
Pathuis 1973, p. 270.
Opgetekend in: GrA, Archivalia van de stad Groningen
betreffende de gilden, inv. 3, ‘Gilderol’ van het wiel- en
stoelmakersgilde.
GrA, RA III J 3, 101 v.
GrA, RA III J 3, 133.
Cf. Sluyterman 1925 (1918), p. 75.
GrA, RA III J 8, fo. 203.
Voorbeelden van winkelruimten in het voorhuis zijn
ondermeer te vinden in: GrA, RA III J 3, 212, RA III J
4, 4, RA III J 4, 56 v., RA III J 7, 48, RA III J 8, 69.
Cf. Zantkuyl 1993, p. 429.
Van der Hoeve, Van Loenen 1998, pp. 54-55.
Bijvoorbeeld in: GrA, RA III J 3, 312. RA III J 5, 83.
RA III J 6, 55.
GrA, RA III J 4, 36.
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57
58

59
60
61

62
63
64
65

66
67
68
69
70
71
72
73

74

75

76

Zie over dit Amsterdams-Haagse dubbel huistype ook:
Rosenberg 1999, pp. 40-43.
Rijk ingerichte voorhuizen zijn onder andere te vinden
in: GrA, RA III J 3, 122, RA III J 3, 295,RA III J 4, 7,
RA III J 4, 215.
GrA, RA III J 6, 44.
GrA, RA III J 12, 21 v.
Voorbeelden in: GrA, RA III J 4, 7 (1654), RA III J 4,
284 (1660/1661), RA III J 5, 244 (1666), RA III J 6, 48
(1667), RA III J 8, 145 (1675), RA III J 11, 97 (1682),
RA III J 12, 176 v. (1686).
Cf. Fock 2001, p. 111.
GrA, RA III J 12, 34 v., RA III J 13, 214 v.
GrA, RA III J 13, 214 v..Archief Weeskamer, 1695, inv.
44.
Voorkamertjes zijn te vinden in: GrA, RA III J 3, 101
v., RA III J 4, 7, RA III J 4, 204, RA III J 5, 7, RA III J
5, 71. Een ‘sijtcamer’ wordt genoemd in: GrA, RA III J
11, 111 v.
GrA, RA III J 7, z.p. (volgend op 84 v.).
GrA, RA III J 3, 101 v., 312. RA III J 5, 83. RA III J 6,
55. RA IIIJ 8, 69.
GrA, RA III J 5, 85.
GrA, RA III J 11,1.
GrA, RA III J 6, 136.
Bijvoorbeeld in: GrA, RA III J 7, 1(1671): ‘een soldertien om op te sitten’.
GrA, FA Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum, inv. 52, Boedelscheiding 1704.
Cf. Alma 1992, p. 28. De Gooijer en Van Traa houden de gangmuur in dit huis overigens voor achttiendeeeuws, De Gooijer, Van Traa 1992, p. 126.
Dit halportaal werd bij de restauratie van het huis in
1990 verwijderd. Vriendelijke mededeling drs. G.L.G.A.
Kortekaas, archeoloog van de gemeente Groningen.
Zelfs in een relatief smal huis als Zwanestraat 35 zag
men in de tweede helft van de zeventiende eeuw kans
een dubbel halportaal te plaatsen. Dit portaal werd enkele jaren geleden op aandringen van de brandweer verwijderd en is daarna elders in de stad Groningen toegepast. Vriendelijke mededeling drs. G.L.G.A. Kortekaas,
archeoloog van de gemeente Groningen.
Van der Hoeve, Van Loenen 1998, p. 55.
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77
78
79

80

81
82
83
84
85
86

87
88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98

99
100
101
102
103
104
105

Zie ook: Schuitema Meijer 1976, p. 133 (afb.).
GrA, Ommelander Archieven, inv. 391, Rekeningen
van de Ommelander rentmeester, 1653, fo. 22 v.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 b rood na de Reductie, Bijlagen
van de rekeningen van de stadsrentmeester, bestek van
de bouw van de nieuwe Waag, 1664.
Later kon de term‘voorsael’ wel op een ruimte betrekking hebben die vóór het ‘sael’ lag. In de inventaris van
de Menkemaborg wordt in 1751 de kamer die in verbinding staat met het ‘sael’, ‘voorsael’ genoemd, Veldman en Veldman-Planten 1996 (1984), pp. 50-59.
GrA, RA III J 3, 122 v.
GrA, RA III J 3, 122 v.
GrA, RA III J 6, 20.
GrA, RA III J 9, 103.
GrA, RA III J 5, 193.
Ledikanten in het ‘sael’ worden ondermeer genoemd in:
GrA, RA III J 5, 85, RA III J 8, 134, RA III J 9, 6, RA
III J 11, 145 v., RA III J 13, 1, RA III J 13, 84 v.
GrA, RA III J 12, 143 v.
GrA, RA III J 8, 145.
GrA, RA III J 8, 183.
GrA, Bouwvergunningen Dossiers Secretarie gemeente
Groningen, inv. 1087, Vergunning voor het oprichten
van twee gebouwtjes, 1931.
GrA, RA III J 3, 226 v.
GrA, RA III J 11, 1.
GrA, RA III J 7, 42.
GrA, RA III J 12, 34 v.
GrA, RA III J 13, 137 v.
Zie ook: De Haan 2001B, De Haan 2002B.
Fock 2001, pp. 18-19.
GrA, Statenarchief, inv. 543, Bestekeboek Gedeputeerde Staten 1679-1682, bestek fo. 198 v. Zie ook: De
Haan 2001B, De Haan 2002.
GrA, Statenarchief, inv. 1905, Rekeningen van de ontvanger-generaal, 1683, fo. 648.
GrA, RA III J 4, 4.
GrA, RA III J 3, 258.
GrA, RA III J 3, 291.
GrA, RA III J 8, 176.
GrA, RA III J 11, 145 v.
GrA, RA III J 4, 161.

106
107
108
109
110

111
112
113

114
115
116
117
118
119
120

121
122
123
124
125

126
127
128
129

130

Bijvoorbeeld in: GrA, RA III J 11, 1, RA III J 11, 145 v.
Zie ook: De Gruyter 1961.
Van Harten-Boers 1999, p. 18.
Zie over Rikkerda: Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol,
Pathuis 1973, pp. 238-241.
Zie over Nittersum: Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol,
Pathuis 1973, pp. 378-384 , Ottenheym 1989, pp. 7173.
Ottenheym 1989, p. 73.
Battjes, Ladrak 2001, passim.
De Gruyter 1961, z.p. Zie over Hanckema ook: Vinhuizen 1924, Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol, Pathuis
1973, pp. 533-538.
Zie over Klein Martijn: Formsma, Luitjens-Dijkveld
Stol, Pathuis 1973, pp. 152-157.
Zie over de Nienoord: Meijer 1902, Formsma, LuitjensDijkveld Stol, Pathuis 1973, pp. 276-282.
Veldman, Veldman-Planten 1997, cat. 90, p. 143.
Zie over Rusthoven: Van der Veen 1926, Formsma,
Luitjens-Dijkveld Stol, Pathuis 1973, pp. 489-491.
Meihuizen 1981(1976), p. 314.
Zie over het voormalige rechthuis in Aduard: Brouwer
2003.
GrA, FA Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum, inv. 41, Bestek voor de nieuwe pastorie in
Warffum, 1667. Zie over Jannes Tideman: Noordhoff
1963, pp. 35-38.
GrA, FA Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum, inv. 356.
Helbers 1939, p. 69.
Havik 1988, p. 41.
Deze borg wordt genoemd in de boedelstaat van de burgemeester, GrA, RA III J 3, ongenummerd.
Schutter 1956, p. 18. GrA, Archief Veenkantoor, inv.
149, Kaartboek stadslanden gelegen onder Sappemeer,
Hoogezand etc. door Jannes Tideman, 1690.
Schutter 1958, p. 91.
Schutter 1957, p. 87.
GrA, Archief Weeskamer, 1736, inv. 11, Schutter 1954,
p. 108.
GrA, FA Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum, inv. 53, Journaal van reizen van Abel Eppo
van Bolhuis 1692-1705.
Schutter 1955, pp. 116-117.
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131 Schutter 1955, p. 118. GrA, Archief Veenkantoor, inv.
149. Kaartboek stadslanden gelegen onder Sappemeer,
Hoogezand etc. Jannes Tideman 1690.
132 GrA, Gerichten van Selwerd en Sappemeer, inv. 329,
Inventaris van goederen van de raadsheer Ten Berge op
het Hoge Zand, 18 februari 1686.
133 GrA, Statenarchief, inv. 538, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1666-1670, bestek fo. 49.
134 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 b rood na de Reductie, Bijlagen
van de rekeningen van de stadsrentmeester, bestek van
de bouw van de nieuwe Waag, 1664 (behoort bij fo. 353
v.).
135 Dit was Claes Tewes, vervaardiger van de gebrandschilderde glazen in de gele kelderkamer van de Menkemaborg, die uit 1705 dateren, Veldman, Veldman-Planten
1996 (1984), p. 21.
136 GrA, Ommelander Archieven, inv. 399, Rekeningen
van de Ommelander rentmeester, 1661, fo. 17.
137 GrA, Ommelander Archieven, inv. 405, Rekeningen
van de Ommelander rentmeester, 1668, fo. 22. inv.
408, Rekeningen van de Ommelander rentmeester,
1674, fo. 19.
138 GrA, Ommelander Archieven, inv. 405, Rekeningen
van de Ommelander rentmeester, 1668, fo. 22. inv.
408, Rekeningen van de Ommelander rentmeester,
1674, fo. 19.
139 GrA, Ommelander Archieven, inv. 414, Rekeningen
van de Ommelander rentmeester, 1680, fo. 21 v.
140 GrA, Ommelander Archieven, inv. 421, Rekeningen
van de Ommelander rentmeester, 1689, fo. 23 v.
141 Cat. Groningen 1961, cat. 49.
142 Over de Asinga-glazen, zie: Knol 2003.
143 Collectie Groninger Museum, inv. 0000.0627. Met
dank aan dr. E. Knol te Groningen.
144 Zie: Van Veen 1905, p. 29.
145 Alma 1999, pp. 97-102.
146 GrA, Statenarchief, inv. 538, Bestekboek Gedeputeerde
Staten , 1666-1670, bestek fo. 153.
147 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 b rood na de Reductie, Bijlagen
van de rekeningen van de stadsrentmeester, bestek van
de bouw van de nieuwe Waag, 1664 (behoort bij fo. 353
v.).

NOTEN HOOFDSTUK

5: 1650-1700

148 Fock 2001, p. 98.
149 Veldman, Veldman-Planten 1997, cat. 51 en 52, afb.
pp. 102-103.
150 Schuitema Meijer 1976, p. 133.
151 Veldman 1978, p. 17 (afb.).
152 Dit poortje is tegenwoordig ingemetseld in het schathuis van de Menkemaborg in Uithuizen.
153 GrA, RA III J 10, 120 v.
154 Veldman, Veldman-Planten 1997, cat. 4, p. 57 en cat.
5, p. 58.
155 GrA, Statenarchief, inv. 543, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1679-1682, bestek fo. 8 en bestek fo. 50.
156 GrA, FA Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum, inv. 41, Bestek voor de nieuwe pastorie in
Warffum, 1667.
157 GrA, Statenarchief, inv. 540, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1671-1676, bestek fo. 218.
158 GrA, Statenarchief, inv. 543, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1679-1682, bestek fo. 50.
159 GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 5, ‘Gilderol’ van de kistenmakers , fo. 36 v.
160 Helbers 1939, p. 69.
161 In de Bestekboeken van Gedeputeerde Staten wordt
daar althans geen melding van gemaakt.
162 GrA, RA III J 3, 122. RA III J 5, 136.
163 GrA, RA III J 12, 149 v.
164 Blaupot ten Cate 1839, p. 307.
165 GrA, Statenarchief, inv. 538, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1666-1670, bestek fo. 49.
166 GrA, Statenarchief, inv. 538, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1666-1670, bestek fo. 49.
167 GrA, Statenarchief, inv. 545, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1683-1686, bestek fo. 191.
168 GrA, Statenarchief, inv. 543, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1679-1682, bestek fo. 50.
169 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 b rood na de Reductie, Bijlagen
van de rekeningen van de stadsrentmeester 1664 (behorend bij fo. 353 v.).
170 Vinhuizen 1924, p. 82.
171 Collectie Groninger Museum, inv. 0000.2261. ‘Jan Seil’
wordt althans genoemd in een van de Rooms-katholieke bevolkingslijsten van de stad Groningen, Doornbos
1994, p. 24.
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172 Bijvoorbeeld in: Möhlmann 1969 (1961), p. 165 (met
afb.), Lüpkes 1907, p. 44.
173 GrA, Statenarchief, inv. 538, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1666-1669, bestek fo. 49.
174 GrA, Statenarchief, inv. 544, Bestekboek Gedeputeerde
Staten vanaf 1682, bestek fo. 53.
175 GrA, Statenarchief, inv. 540, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1671-1676, bestek fo. 218.
176 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1661, fo. 366 v.
177 Fock 2001, pp. 54-55.
178 GrA, Statenarchief, inv. 543, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1682, bestek fo. 198 v.
179 Van Dellen 1947, p. 231. Over matten als muurbekleding is voor het overige weinig bekend. In het Poptaslot
in het Friese Marssum is een (gereconstrueerde) lambrisering van matten te zien. Cf. Koldeweij, Knuijt, Adriaansz 1991, p. 22.
180 GrA, FA Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum, inv. 53, Journaal van reizen van Abel Eppo
van Bolhuis 1692-1705.
181 GrA, Statenarchief, inv. 538, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1666-1670, bestek fo. 157.
182 Vriendelijke mededeling ir. L. W. Barneveld te Groningen.
183 In 1846 werd de Nienoord gedeeltelijk gesloopt. Van
het sloopmateriaal werd door de besteder ‘uitbedongen’
‘de zoogenoemde danszaal op de tweede verdieping te
weten al het beschilderde houtwerk met deuren, plafonnering en zijdbeschotten’ dat ‘in zijn geheele omvang’
naar buiten gebracht moest worden, HA Nienoord, inv.
855: ‘Voorwaarden van de afbraak van het noordelijke
gedeelte van de Nienoord’, 1846.
184 Van der Veen 1941, Veldman, Veldman-Planten 1997,
p. 33 (afb. p. 31), pp. 54-59, cat. 1,2,3,4,5,6.
185 Eekhout 1994.
186 GrA, Archief Hoge Justitiekamer, inv. 926, Civiele zaken 1698, fo. 94. Met dank aan W.G. Doornbos te Groningen.
187 Van Veen 1905, p. 29.
188 GrA, Statenarchief, inv. 543, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1679-1672, bestek fo. 207.
189 GrA, Statenarchief, inv. 1905, Rekeningen van de ontvanger-generaal, 1683, fo. 648.

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

202
203
204

205
206
207
208

209
210
211
212
213
214
215
216
217

218

GrA, RA III J 4, 7.
GrA, RA III J 4, 65. RA III J 10, 78 v.
GrA, RA III J 5, 30.
GrA, RA III J 8, 183.
GrA, RA III J 8, 85.
GrA, RA III J 12, 60 v.
GrA, RA III x 176, fo. 231, Reinstra 1995, p. 13.
GrA, RA III J 9, 72.
GrA, RA III J 11, 1.
GrA, RA III J 11, 55.
GrA, RA III J 11, 101 v.
‘Ten laesten sal bij het huijs Ludema verblijven de behangsels in drie kamers als in het saal, eet en slaepcamer’,
GrA, collectie Koning, inv. 41, kopie acte van erfwissel
tussen E.J. Lewe en J. Clant, 1700, Feenstra 1981, p.
129.
Vinhuizen 1924, pp. 79-80.
Feenstra 1981, p. 129.
GrA, Archief Hoge Justitiekamer, inv. 926, Civiele zaken 1698, fo. 94. Met dank aan W.G. Doornbos te Groningen.
GrA, Statenarchief, inv. 1908, Rekeningen van de ontvanger generaal, 1686, fo. 642 v.
N.N. 1837, p. 86. vriendelijke mededeling van mevr.
drs. W. Friso te Groningen.
GrA, RA III J 12, 74 v.
GrA, Gerichten van Selwerd en Sappemeer, inv. 329,
Inventaris van goederen van de raadsheer Ten Berge op
het Hoge Zand, 18 februari 1686.
Vinhuizen 1924, p. 79.
Nu opgesteld in Simon van Gijn, museum aan huis,
Dordrecht.
GrA, RA III J 5, 193.
Van IJsselstein 1936, dl. I, pp. 362-364.
GrA, RA III J 6, 158.
GrA, RA III J 12, 34 v.
GrA, RA III J 8, 183.
GrA, RA III J 9, 6.
GrA, Archief Hoge Justitiekamer, inv. 136, Civiele zaken 1689, fo. 207. Met dank aan W.G. Doornbos te
Groningen.
Vinhuizen 1924, p. 79. Het is niet bekend waar deze tapijten zijn gebleven na de sloop van de borg in 1877. Er
zijn aanwijzingen dat het zeventiende-eeuwse tapijtbehang in Museum Mesdag in Den Haag het HanckemaNOTEN HOOFDSTUK
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224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

234
235
236
237
238
239
240

241
242

243

behang is. een broer van H.W. Mesdag, die dit behang
liet plaatsen, was in het bezit van een grote schoorsteenbetimmering uit de borg.
GrA, Archief Hoge Justitiekamer, inv. 926, Civiele zaken 1698, fo. 94. Met dank aan W.G. Doornbos te Groningen.
GrA, Archief Hoge Justitiekamer, inv. 926, Civiele zaken 1698, fo. 94. Met dank aan W.G. Doornbos te Groningen.
Fock 2001, p. 102.
Thornton 1978, p. 108, pl. VII. Cf. Thornton 1993
(1984), p. 35, afb. 38.
Zie de vermelding van ‘Rouans gevlamd tapeet’ in
Oranienstein in 1696, Drossaers, Lunsingh Scheurleer
1974-1976, II, p. 226. Cf. Fock 2001, p. 102.
GrA, RA III J 12, 34 v.
GrA, RA III J 13, 79.
GrA, RA III J 12, 132.
GrA, RA III J 13, 188.
Cf. Fock 2001, pp. 101-102, afb. 91, 92, Pijzel-Dommisse 2000, p. 98, afb. 78.
GrA, RA III J 8, 128 v.
GrA, RA III J 10, 171.
GrA, RA III J 13, 1.
Cf. Fock 2001, p. 102, Pijzel-Dommisse 2000, p. 98,
afb. 96, 115, 326.
GrA, Gerichten van Selwerd en Sappemeer, inv. 329,
Inventaris van goederen van de raadsheer Ten Berge op
het Hoge Zand, 18 februari 1686.
Ensink 2002, p. 350.
Schuitema Meijer 1962, p. 42.
GrA, Statenarchief, inv. 543, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1679-1681, bestek fo. 50.
Vinhuizen 1924, p. 79.
Van der Hoeve, Van Loenen 1998, p. 55.
Vinhuizen 1924, p. 80.
Vriendelijke mededeling mevrouw drs. H. van HartenBoers, conservatrice van de Fraeylemaborg in Slochteren.
Vriendelijke mededeling J. Battjes te Hoogezand.
GrA, Archief Hoge Justitiekamer, inv. 926, Civiele zaken 1698, fo. 94. Met dank aan W.G. Doornbos te Groningen.
Veldman, Veldman-Planten 1997, p. 41.
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244 GrA, FA Gruys, inv. 544.
245 Veldman, Veldman-Planten 1997, p. 41.
246 GrA, FA Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum, inv. 41, Bestek van de nieuwe pastorie in
Warffum, 1667.
247 Vriendelijke mededeling ir. L. W. Barneveld te Groningen.
248 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 b rood na de Reductie, Bijlagen
van de rekeningen van de stadsrentmeester, Bestek van
de bouw van de nieuwe Waag, 1664.
249 GrA, Statenarchief, inv. 538, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1666-1669, bestek fo. 49.
250 GrA, Statenarchief, inv. 538, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1666-1669, bestek fo.157. Statenarchief, inv.
541, Bestekboek Gedeputeerde Staten vanaf 1676, bestek fo. 42.
251 GrA, FA Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum, inv. 41, Bestek voor de nieuwe pastorie in
Warffum.
252 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1700, fo. 358 v.
253 GrA, Ommelander Archieven, inv. 401, Rekeningen
van de Ommelander rentmeester , 1663, fo. 21.
254 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1663, fo. 351 v., Archief van de
secretarie van het stadsbestuur van Groningen, inv. 332
b rood na de Reductie, Bijlagen bij de Rekeningen van
de stadsrentmeester 1663, ongenummerd.
255 Vinhuizen 1924, p. 79.
256 Jaarverslag Groninger Museum 1894.
257 Van Dellen 1947, p. 222.
258 Van Dellen 1947, p. 224.
259 GrA, Statenarchief, inv. 538, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1666-1669, bestek fo. 73. Statenarchief, inv. 539,
Bestekboek Gedeputeerde Staten vanaf 1670, bestek fo.
386.
260 GrA, FA Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum, inv. 41, Bestek van de nieuwe pastorie in
Warffum, 1667.
261 De Gooijer, Van Traa 1992, pp. 124-125, afb. IV-49.
262 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
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263
264
265
266
267
268
269

270

271
272

273
274
275

276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

Groningen, inv. 332 b rood na de Reductie, Bijlagen
van de rekeningen van de stadsrentmeester, bestek van
de bouw van de nieuwe Waag, 1664.
Fock 2001, p. 94.
Van Dellen 1947, p. 231.
Vinhuizen 1924, pp. 78-79.
Wierda 1899, z.p.. Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol,
Pathuis 1973, p. 270.
Pijzel-Dommisse 2000, p. 80, afb. 99, afb. 358.
GrA, Statenarchief, inv. 540, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1671-1676, bestek fo. 218.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 b rood na de Reductie, Bijlagen van
de rekeningen van de stadsrentmeester, bestek van de bouw
van de nieuwe Waag, 1664 (behoort bij fo. 353 v.).
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 314 rood na de Reductie, Resoluties
Burgemeesters en Raad, 14 november 1648.
Fock 2001, p. 95, afb. 53, 62, 89.
GrA, Statenarchief, inv. 545, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1683-1686, bestek fo. 227. Ook Thornton ziet
de schoorsteenmantel met open stookplaats als een typisch Hollands verschijnsel. Thornton 1993, p. 19. Pijzel-Dommisse 2000, pp. 77-82. Fock 2001, p. 94-95 .
Lunsingh Scheurleer 1961, p. 18.
Veldman 1978, pp. 9, 15, 40-45.
Veldman 1978, p. 44.
De Franse schoorsteenontwerpen waren ‘compacter’
dan de Italiaanse schoorstenen en kenden een ingetogener decoratieschema, Thornton 1993 (1984), p. 19.
Van Dellen 1947, p. 224.
GrA, Statenarchief, inv. 543, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1679-1682, bestek fo. 207.
Van Dellen 1947, p. 231.
Collectie Groninger Museum, inv. nr. 1903.0103.
Terwen, Ottenheym 1993, afb. 37, p. 41.
Sluyterman 1925 (1918), p. 101-103.
Collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.1197.
Cf. Bastmeijer, Tel, Wierts 2002, pp. 49-51.
Jaarverslag Groninger Museum 1901. Ensink 2002, pp.
261-263.
GrA, FA Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum, inv. 41, Bestek van de nieuwe pastorie in
Warffum, 1667.

286 GrA, RA III x 176, fo. 231.
287 Fock 2001, p. 96.
288 GrA, FA Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum, inv. 41, Bestek van de nieuwe pastorie in
Warffum, 1667.
289 GrA, Statenarchief, inv. 539, Bestekboek Gedeputeerde
Staten vanaf 1670, bestek fo. 386.
290 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 b rood na de Reductie, Bijlagen
van de rekeningen van de stadsrentmeester, bestek van
de bouw van de nieuwe Waag, 1664.
291 Van Dellen 1947, p. 231.
292 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1672, fo. 381. Hartsmeulen
leverde ook aan de stad in 1661 (Archief van de secretarie van het stadsbestuur van Groningen, inv. 332 rood
na de Reductie, Rekeningen van de stadsrentmeester,
1661, fo. 366 v.), 1664 (Archief van de secretarie van
het stadsbestuur van Groningen, inv. 332 rood na de
Reductie, Rekeningen van de stadsrentmeester, 1664,
fo. 376 v.- 377), 1670 (Archief van de secretarie van
het stadsbestuur van Groningen, inv. 332 rood na de
Reductie, Rekeningen van de stadsrentmeester, 1670,
fo. 381), 1671 (Archief van de secretarie van het stadsbestuur van Groningen, inv. 332 rood na de Reductie,
Rekeningen van de stadsrentmeester, 1671, fo. 368 v.)
en 1672 (Archief van de secretarie van het stadsbestuur
van Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen van de stadsrentmeester, 1672, fo. 355).
293 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1664, fo. 377.
294 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1662, fo. 356 v.
295 GrA, Ommelander Archieven, inv. 401, Rekeningen
van de Ommelander rentmeester, 1663, fo. 21 v.
296 Pijzel-Dommisse 2000, p. 145, afb. 228, 229.
297 GrA, RA III J 11, 1. Zie over dergelijke bodemplaten
ook : Pijzel-Dommisse 2000, pp 81, 145, afb. 228, 229,
372) .
298 GrA, Statenarchief, inv. 539, Bestekboek Gedeputeerde
Staten vanaf 1670, bestek fo. 386.
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316

317
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319
320
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323
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Van Dellen 1947, p. 223.
GrA, RA III J 4, fo. 215.
GrA, RA III J 4, ongenummerd.
GrA, RA III J 6, fo. 158 en RA III J 8, fo. 128 v.
GrA, RA III J 13 fo. 70, RA III J 13, fo. 230, RA III J
14, 251.
GrA, RA III J 14, 9 v.
GrA, RA III J 5, 15.
Voorbeelden in: GrA, RA III J 8, fo. 145 (1675). Cf.
Pijzel-Dommisse 2000, pp. 127-128, De Bodt 1987,
pp. 93-94.
Pijzel-Dommisse 2000, p. 128, afb. 155, 330, Fock
2001, afb. 97, p. 143.
GrA, RA III J 12, fo. 124.
GrA, Archief Weeskamer, 1695, inv. 24.
GrA, RA III J 4, fo. 48.
GrA, RA III J 10, fo. 1.
GrA, RA III J 11, fo. 145 v.
Cf. Fock 2001, p. 105.
GrA, Gerichten van Selwerd en Sappemeer, inv. 329,
Inventaris van goederen van de raadsheer Ten Berge op
het Hoge Zand, 18 februari 1686.
Van IJsselstein 1936, dl. I, pp. 362-364.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1694, fo. 159.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, Inv. 321 rood na de Reductie, Rekestboeken, rekest d.d. 20 november 1673.
GrA, RA III J 13, 188.
GrA, Archief Weeskamer, 1690, inv. 30.
Bijvoorbeeld in: GrA, Archief Weeskamer, 1695, inv. 33
(‘half eijcken kastien’ en ‘half eijcken eeten kastien’).
GrA, RA III J 11, 55.
GrA, Ommelander Archieven, inv. 392, Rekeningen
van de Ommelander rentmeester, 1654, fo. 16.
GrA, Archief Weeskamer, 1696, inv. 23.
Vriendelijke mededeling wijlen R.J. Bruininga te
’s-Gravenhage.
GrA, RA III J 7, 1.
GrA, RA III J 8, 252.
GrA, Archief Weeskamer, 1692, inv. 20.
GrA, Archief Weeskamer, 1692, inv. 31.
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329 GrA, RA III J 11, 145 v.
330 Voorbeelden in: GrA, Archief Weeskamer, 1690, inv.
34, Archief Weeskamer, 1692, inv. 16, Archief Weeskamer, 1692, inv. 20, Archief Weeskamer, 1692, inv. 25,
Archief Weeskamer, 1692, inv. 31, Archief Weeskamer,
1692, inv. 13, Archief Weeskamer, 1692, inv. 38.
331 GrA, Archief Weeskamer, 1698, inv. 35. Archief Weeskamer 1696, inv. 22. Archief Weeskamer, 1698, inv. 30.
332 GrA, Archief Weeskamer, 1693, inv. 1.
333 GrA, Archief Weeskamer, 1695, inv. 44.
334 Cf. Lüpkes 1907, afb. 32, p. 55, Möhlmann 1969
(1961), p. 165, afb. p. 164.
335 Cat. Amsterdam 1952, cat. 113, pp. 164-165, afb. 49,
Baarsen 1993, pp. 50-51.
336 Veldman 2002, pp. 161-162.
337 Edelman 1974 (1943), p. 326.
338 Er zijn zelfs aanwijzingen dat de vervaardiging van kussen- en rankenkasten in Groningen tot aan het einde
van de achttiende eeuw doorging. In particuliere collecties bevinden zich bijvoorbeeld twee rijkgedecoreerde
kasten van hoogstwaarschijnlijk Groninger origine,
waarvan een de datering ‘1793’ draagt en de ander is
voorzien van snijwerk met rococo-motieven en de monogrammen van een echtpaar dat rond 1760 trouwde.
Volgens de traditie gaat het hierbij om huwelijksgeschenken. Met dank aan de familie Hopma Zijlema te
Usquert.
339 GrA, RA III J 8, 134.
340 GrA, RA III J 9, 72.
341 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 321 rood na de Reductie, Rekestboeken, rekest d.d. 6 maart 1679.
342 GrA, RA III J 3, 143 v., 167.
343 GrA, RA III J 5, 63. In het Deutzenhofje in Amsterdam
staat nog altijd een schrijfmeubel dat in het codicil van
de erﬂaatster omschreven werd als het ‘groote pultrum
met zijn voet’. Het meubel staat op vier geslingerde poten met huizen die onderling verbonden zijn door een
dubbel ij-vormig kruis, Harmanni 2001, p. 81.
344 GrA, Archief Weeskamer 1698, inv. 30.
345 GrA, RA III J 13, fo. 128.
346 GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 58, Appointement van Burgemeesters en
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348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361

362
363
364
365
366
367
368
369

370
371
372
373

374
375
376

Raad van Groningen inzake vernieuwing van de proefstukken te maken door aspirant-leden van het kistenmakersgilde, 1708 en 1722.
GrA, RA III J 10, fo. 1.
GrA, Archief Weeskamer, 1690, inv. 1-8.
GrA, RA III J 13, 214.
Vos 1982, p. 83.
Cf. Sluyterman 1925 (1918), p. 129, ﬁg. 167-170, Berendsen 1950, p. 83.
Veldman, Veldman-Planten 1997, cat. 60, p. 113.
GrA, Archief Weeskamer,1692, inv. 1. Archief Weeskamer, 1699, inv. 20.
Veldman, Veldman-Planten 1997, p. 170, cat. 117.
GrA, RA III J 13, 128.
GrA, RA III J 13,119 v., 128.
Veldman, Veldman-Planten 1997, p. 143, cat. 9.
Veldman, Veldman-Planten 1997, p. 173, cat. 120.
Collectie Groninger Museum, inv. 0000.1195.
GrA, RA III J 11, 145 v. (1682).
Voorbeelden in: GrA, Archief Weeskamer, 1692, inv.
20 (‘8 pruijmboome stoelen’), Archief Weeskamer,
1695, inv. 2 (‘ses pruimbome stoelen’), Archief Weeskamer 1699, inv. 3 (‘8 pruimbomen stoelen met trijpen
kussens’ en ‘ses pruimboomen stoelen’).
GrA, Archief Weeskamer, 1692, inv. 39.
GrA, Archief Weeskamer, 1695, inv. 33. Archief Weeskamer, 1698, inv. 18. Archief Weeskamer, 1699, inv. 3.
GrA, Archief Weeskamer, 1695, inv. 44.
GrA, Archief Weeskamer, 1698, inv. 18.
Pijzel-Dommisse 2000, p. 109.
GrA, RA III J 4, z.p.
GrA, Archief Weeskamer, 1692, inv. 20.
Voorbeelden in: GRA, Archief Weeskamer,1690, inv. 7
(‘6 swartte stoelen’), Archief Weeskamer, 1695, inv. 44
(‘1 swartgevarfde holten stoel’).
GrA, Archief Weeskamer, 1690, inv. 9.
GrA, RA III J 12, 77 v.
GrA, RA III J 6, 44, 158. RA III J 9, 72.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1671, fo. 368 v.
GrA, RA III J 4, 263.
GrA, RA III J 6, 158.
GrA, RA III J 12, 74 v.
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381
382
383
384
385

386
387
388
389
390
391

392
393
394

395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408

GrA, Archief Weeskamer, 1698, inv. 30.
GrA, RA III J 5, fo. 85.
GrA, RA III J 8, fo. 183.
GrA, RA III J 12, 143 v.
GrA, RA III J 10, 1.
GrA, RA III J 3, 122.
GrA, RA III J 6, 20.
GrA, RA III J 13, 214 v.
De galerij van Paleis het Loo was blijkens de inventaris van 1713 behangen met ‘groen damast voorsien
met groene campane’, Drossaers, Lunsingh Scheurleer
1974-1976, dl. I, p. 677. Dit behang is bij de in 1984
voltooide grote restauratie van het paleis gereconstrueerd.
GrA, RA III J 11, 111 v.
GrA, RA III J 12, 21 v. RA III J 12, 77 v. RA III J 12,
149 v.
GrA, RA III J 12, 163.
GrA, Archief Weeskamer, 1694, inv. 37. Cf. Balfour en
Gentle 2001, pp. 44-46.
GrA, Archief Weeskamer, 1695, inv. 44.
Bijvoorbeeld in GrA, RA III J 6, 20, RA III J 11, 53,
Archief Weeskamer, 1695, inv. 16, Archief Weeskamer,
1695, inv. 24. Cf. Berendsen 1950, afb. 169, PijzelDommisse 2000, p. 111, afb. 143.
GrA, Archief Weeskamer 1692, inv. 17.
GrA, Archief Weeskamer 1696, inv. 10.
GrA, RA III J 4, 263. RA III J 10, 1. RA III J 10, 123.
Cf. Pijzel-Dommisse 2000, pp. 112-116, afb. 158-163,
168, 361.
GrA, RA III J 5, 353.
GrA, RA III J 8, 102.
GrA, Archief Weeskamer, 1690, inv. 9.
GrA, RA III J 5, 85. RA III J 5, 339. RA III J 6, 88.
GrA, RA III J 8, 183.
GrA, RA III J 6, 322.
GrA, RA III J 9, 6.
GrA, RA III J 7, 46. RA III J 10, 129 v.
GrA, RA III J 11, 78.
GrA, RA III J 13, 84 v.
Cf. Pijzel-Dommisse 2000, p. 116.
GrA, RA III J 8, 85.
GrA, RA III J 12, 53.
GrA, RA III J 13, 1.
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409 GrA, Gerichten van Selwerd en Sappemeer, inv. 329,
inventaris van de goederen van raadsheer Ten Berge op
het Hoge Zand, 18 februari 1686.
410 GrA, RA III J 5, 136.
411 GrA, RA III J 12, 163.
412 GrA, RA III J 13, 188.
413 Cf. De Haan 2004B, pp. 113-115.
414 Cf. Berendsen 1950, p. 83, Hofstede 2002, p. 119.
415 Voorbeelden in: GrA, RA III J4, 68 (ca. 1655), RA III
J 4, 76, RA III J 4, 235 (1659), RA III J 5, 189 (1666),
RA III J 6, 198 (1669), RA III J 8, 102 (1674), RA III J
10, 1 (1678).
416 GrA, Statenarchief, inv. 355, Rekeningen van de
kloostergoederen over de jaren 1663-1664, fo. 123.
In Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van
Geschiedenis en Kunst. De provincie Groningen (dl. XI),
’s-Gravenhage 1933, p. 60, wordt de tafel in Niezijl omschreven als een “gelakt” exemplaar uit circa 1660.
417 Deze tafel stond tot 1933 in de borg Ekenstein in
Tjamsweer bij Appingedam, Ozinga 1940, p. 85.
418 De tafels in Aduard en Garnwerd doen als avondmaalstafel dienst, De Haan 2004B, p. 116. De tafel in de collectie van het Groninger Museum staat opgesteld in de
gang van de Menkemaborg in Uithuizen. Het meubel
is afkomstig uit de rijke collectie die mej. T. Arkema,
afstammelinge van de vermaarde familie Van Bolhuis,
in 1900 aan het museum naliet, Jaarverslag Groninger
Museum 1900, pp. 8-10.
419 Veldman, Veldman-Planten 1997, cat. 118, p. 171.
420 Veldman, Veldman-Planten 1997, cat. 66, p. 119.
421 De Jonge 1922, p. 166, afb. 246. Cat. Veiling Amsterdam 1999B, lot 531.
422 Voorbeelden in: GrA, RA III J 3, 101 v., RA IIII J 3,
312, RA III J 4, 168, RA III J 5, 71, RA III J 5, 83, RA
III J 6, 55, RA III J 8, 69.
423 Cf. GrA, RA III J 3, 101 v., RA III J 6, 55, RA III J 8,
69.
424 GrA, Archief Weeskamer, 1695, inv. 44.
425 GrA, Archief Weeskamer, 1694, inv. 25.
426 GrA, RA III J 8, 134.
427 GrA, RA III J 12, 34 v.
428 Cf. Ponte 2000, p. 162.
429 Voorbeelden in: GrA, RA III J 13, 185 v., RA III J 13, 214
v., RA III J 13, 230, Archief Weeskamer, 1695, inv. 2.
430 GrA, Archief Weeskamer 1690, inv. 15-5.
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431 GrA, Archief Weeskamer 1695, inv. 44.
432 Voorbeelden in: GrA, RA III J 4, 195, RA III J 4, 215,
RA III J 4, 282, RA III J 4, 287v., RA III J 5, 27, RA III
J 5, 85, RA III J 5, 127, RA III J 5, 186, RA III J 5, 189,
RA III J 5, 339, RA III J 6, 20, RA III J 6, 60, RA III J
6, 218, RA III J 8, 99, RA III J 8, 176, RA III J 8, 203,
RA III J 9, 72, RA III J 9, 164 v.
433 Voorbeelden in: GrA, RA III J 11, 101v., RA III J 12,
34v., Archief Weeskamer 1695, inv. 44, Archief Weeskamer, 1698, inv. 30, Archief Weeskamer, 1699, inv. 20.
434 GrA, Archief Weeskamer, 1695, inv. 44.
435 GrA, Archief Weeskamer, 1695, inv. 44.
436 GrA, Archief Weeskamer, 1699, inv. 3.
437 Voorbeelden in: GrA, RA III J 10, 157, RA III J 11, 55,
Archief Weeskamer, 1695, inv. 44.
438 GrA, RA III J 12, 9 v. RA III J 12, 21 v.
439 GrA, RA III J 13, 137.
440 Cf. Thornton 1998, pp. 133-134, afb. 284, Pijzel-Dommisse 2000, pp. 103-104, afb. 141, Fock 2001, pp. 108,
110, afb. 122, 132.
441 GrA, RA III J 12, 163.
442 GrA, Archief Weeskamer, 1698, inv. 30.
443 GrA, RA III J 12, 34 v.
444 GrA, RA III J 13, 188.
445 GrA, Archief Weeskamer, 1692, inv. 39.
446 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1654, fo. 398.
447 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1685, fo. 386.
448 GrA, Ommelander Archieven, inv. 406, Rekeningen
van de Ommelander rentmeester, 1672 , fo. 18.
449 GrA, RA III J 6, 322.
450 GrA, RA III J 13, 83.
451 GrA, RA III J 4, 21. Lunsingh Scheurleer 1961, p. 57.
452 GrA, RA III J 12, 21 v.
453 GrA, RA III J 13, 188.
454 GrA, Archief Weeskamer, 1692, inv. 39.
455 GrA, RA III J 13, 75.
456 GrA, RA III J 3, 75. RA III J 3, 291. RA III J 10, 112.
RA III J 11, 149 v.
457 GrA, RA III J 9, 196. RA III J 13, 137 v.. RA III J 5,
85.
458 GrA, RA III J 9, 72 . RA III J 10, 118 v.
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GrA, RA III J 7, 83.
GrA, RA III J 13, 79.
GrA, RA III J 6, 208.
GrA, RA III J 6, 252.
GrA, RA III J 9, 196.
GrA, RA III J 9, 45.
Bijvoorbeeld in: GrA, RA III J 3, 295 (1653), RA III J
4, 40 v. (1657), RA III J 4, 201 v. (1658), RA III J 5, 30
(1662), RA III J 8, 145 (1675).
GrA, RA III J 4, 222.
GrA, RA III J 5, 83.
Fock 1998, passim.
GrA, RA III J 11, 1.
GrA, RA III J 4, 76.
GrA, RA III J 4, 141.
GrA, RA III J 6, 208.
GrA, RA III J 5, 290.
GrA, RA III J 6,44.
GrA, RA III J 4, 147.
GrA, RA III J 6, 26.
GrA, RA III J 6, 39.
GrA, RA III J 9, 103.
GrA, RA III J 11, 101 v.
GrA, RA III J 8, 176. RA III J 6, 123.
GrA, RA III J 8, 134.
Fock 1998, passim, Pijzel-Dommisse 2000, p. 154.
De proef wordt beschreven in: GrA, Archivalia van de
stad Groningen betreffende de gilden, inv. 92, ‘Gilderol’ van het koperslagersgilde.
GrA, RA III J 6, 128.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1650, fo. 460. Rekeningen van
de stadsrentmeester, 1653, fo. 399 v.. Rekeningen van
de stadsrentmeester, 1658, fo. 393 v.
Van der Veen 1972, p. 20.
Van der Veen 1972, p. 20.
Universiteitsbibliotheek UvA, collectie Handschriften
XVC 48, Reisverslag François Hovius 1774, fo. 98.
Zie ook: Jaarverslag Groninger Museum 1898, p. 7.
GrA, RA III J 8, 99.
GrA, RA III J 9, 151 v. RA III J 13, 128.
GrA, RA III J 4, 21. RA III J 13, 83.
GrA, RA III J 4, 56 v. RA III J 6, 37. RA III J 9, 138 v.

494 GrA, RA III J 12, 197 v. Achter glas ingelijste stukjes
waren in Holland een grote zeldzaamheid. Vriendelijke
mededeling prof. dr. C.W. Fock te Leiden.
495 GrA, RA III J 7, 84 v. RA III J 6, 44 v. RA III J 13,
119 v.
496 GrA, RA III J 9, 103.
497 GrA, RA III J 8, 55 v. RA III J 8, 102.
498 GrA, RA III J 9, 196. RA III J 11, 1.
499 GrA, RA III J 12, 195.
500 GrA, RA III J 14, 62.
501 GrA, Archief Weeskamer, 1700, inv. 12.
502 GrA, RA III J 10, 120 v.
503 Het is overigens niet uit te sluiten dat in sommige gevallen het schilderijenbezit ten behoeve van de inventarisant in één vertrek werd opgesteld. Dat gebeurde waarschijnlijk ook in 1751 voorafgaand aan het opstellen
van de inventaris van de Menkemaborg in Uithuizen,
Veldman, Veldman-Planten 1996 (1984), p. 13.
504 GrA, RA III J 12, 170 v.
505 GrA, RA III J 12, 195.
506 GrA, RA III J 3, 122.
507 GrA, Archief Hoge Justitiekamer, inv. 926, Civiele
zaken 1698, fo. 94. Met dank aan W.G. Doornbos te
Groningen.
508 GrA, RA III J 5, 85.
509 GrA, RA III J 6, 44.
510 GrA, Archief Weeskamer, 1692, inv. 39
511 GrA, RA III J 5, 193. RA III J 10, 171. RA III J 6, 48.
512 GrA, RA III J 8, 203.
513 GrA, RA III J 3, 122.
514 GrA, RA III J 13, 84 v.
515 GrA, Archief Weeskamer, 1690, inv. 9.
516 GrA, RA III J 4, 141.
517 GrA, RA III J 5, 85.
518 GrA, RA III J 12, 197 v.
519 GrA, RA III J 5, 308.
520 GrA, RA III J 10, 171.
521 GrA, RA III J 11, 119.
522 GrA, Archief Weeskamer, 1695, inv. 44.
523 GrA, Archief Weeskamer, 1692, inv. 39.
524 GrA, Archief Weeskamer, 1699, inv. 27.
525 GrA, Archief Weeskamer, 1695, inv. 24.
526 GrA, RA III J 4, 251. RA III J 5, 159.
527 GrA, RA III J 4, 141. RA III J 12, 170 v.
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GrA, Archief Weeskamer, 1692, inv. 39.
GrA, RA III J 13, 35.
GrA, RA III J 11, 160.
GrA, RA III J 6, 48.
GrA, RA III J 3, 167.
GrA, RA III J 4, ongenummerd. RA III J 13, 162.
GrA, RA III J 5, 154.
GrA, RA III J 3, 226 v.
Stratingh 1984, pp. 10-11, cat. 34, 35, 36, 37. Collectie Groninger Museum, inv. nr. 1952.0022, inv. nr.
1952.0022.
GrA, RA III J 3, 291. RA III J 4, 56 v. RA III J 6, 44.
GrA, RA III J 4, ongenummerd.
GrA, RA III J 12, 34 v.
GrA, RA III J 8, 69. RA III J 4, 141.
GrA, RA III J 5, 69.
GrA, RA III J 3, 122.
GrA, RA III J 5, 85.
GrA, RA III J 7, 48.
GrA, RA III J 9, 155.
GrA, Archief Weeskamer, 1692, inv. 39.
GrA, RA III J 8, 145.
GrA, RA III J 12, 149 v.
GrA, RA III J 3, 167.
GrA, Archief Weeskamer, 1692, inv. 39.
GrA, RA III J 5, 193.
GrA, RA III J 8, 106.
GrA, Archief Weeskamer, 1693, inv. 15.
GrA, RA III J 12, 143 v.
GrA, RA III J 12, 170 v.
GrA, RA III J 3, 251 v.
GrA, RA III J 5, 85.
GrA, RA III J 6, 44.
GrA, RA III J 5, 85.
GrA, RA III J 5, 189.
GrA, RA III J 12, 21 v.
GrA, RA III J 4, 66. RA III J 6, 219. RA III J 5, 63.
GrA, RA III J 5, 85.
GrA, RA III J 12, 195.
GrA, RA III J 10, 26. RA III J 11, 145 v.
GrA, RA III J 9, 196. RA III J 9, 72. RA III J 9, 203. RA
III J 13, 128.
GrA, RA III J 5, 159.
GrA, RA III J 3, 122.
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GrA, RA III J 4, 222.
GrA, RA III J 4, 141. RA III J 3, 258.
GrA, RA III J 12, 60 v.
Voorbeelden zijn te vinden in: GrA, RA III J3, 157, RA
III J 3, 291, RA III J 4, 21, RA III J 4, 168, RA III J 4 ,
186 v., RA III J 5, 136, RA III J 5, 217.
GrA, RA III J 8, 134.
GrA, RA III J 9, 113.
GrA, RA III J 9, 196.
Feith 1901A, p. 53.
GrA, RA III J 13, 70.
GrA, RA III J 5, 180.
GrA, RA III J 8, 134.
GrA, Huisarchief Menkema en Dijksterhuis, inv. 425,
‘Korte Reysbeschrijvinge, vervattende in forma van
journaal de remarckelste saeken, gesien en voorgevallen op de reyse door de Nederlanden, Vranrijck, Italien.
Duitslan en Engelant, gedaen door de hoochedele welgeboren heer Gerhard Horenken, heer tot Dijksterhuis
etc. opgestelt door C.C. Neander (…).’, 1685, fo. 149.
Cf. Neurdenburg 1943, pp. 71-72, Van Aken-Fehmers
1999-2001, dl. 1, pp. 155-156, Van Aken-Fehmers
1999-2001, dl. 2, pp. 93, 244.
GrA, RA III J 5, 189.
GrA, RA III J 8, 55 v.
GrA, Archief Weeskamer, 1692, inv. 39.
De Boer 1904, pp. 133-134.
GrA, RA III J 3, 242.
GrA, RA III J 3, 291.
GrA, RA III J 3, 295.
GrA, RA III J 4, 36.
GrA, RA III J 9, 34 v.
GrA, RA III J 9, 72.
GrA, RA III J 4, 21.
GrA, RA III J 4, 244.
GrA, RA III J 8, 145.
GrA, RA III J 11, 34 v.
GrA, RA III J 13, 162.
GrA, RA III J 12, 86.
GrA, RA III J 12, 21 v.
GrA, RA III J 6, 48:.
GrA, Archief Weeskamer, 1695, inv. 44.
GrA, RA III J 7, 42.
GrA, RA III J 3, 122.
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GrA, RA III J 11, 55.
GrA, RA III J 9, 155.
GrA, RA III J 4, 21.
GrA, RA III J 6, 136. RA III J 7, 106.
GrA, Archief Weeskamer, 1695, inv. 55.
GrA, RA III J 3, 122. RA III J 4, 48.
GrA, RA III J 4, 17.
GrA, RA III J 6, 44.
GrA, RA III J 3, 191.
GrA, RA III J 4, 56 v.
GrA, RA III J 3, 171. RA III J 5, 333.
GrA, RA III J 13, 137 v.
GrA, RA III J 12, 34 v.
GrA, RA III J 13, 137.
GrA, RA III J 10, 78 v.
GrA, RA III J 10, 73.
GrA, RA III J 10, 102.
GrA, RA III J 5, 286. RA III J 5, 290. RA III J 5, 297.
RA III J 6, 26.
621 GrA, RA III J 10, 102.
622 GrA, RA III J 4, 168.
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GrA, Archief Stichting Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie, inv. 5, Dossier met jaarverslagen
en notulen vanaf 1913.
Sluyterman 1907, plaat 98, p. 21.
Collectie RKD, Cat. Veiling Amsterdam 1921.
De Haan 2003A.
Vriendelijke mededeling drs. A. Buursma te Groningen.
Meihuizen 1981 (1976), p. 317.
Zijlma 1918, p. 1.
Vos 1921, p. 7.
Meihuizen 1981 (1976), p. 315.
Botke 2002, p. 41.
Schroor 1997, p. 13.
Zie ook: De Haan 2001D.
Diest Lorgion 1857, p. 234.
Schroor 1997, pp. 15-16.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 b rood na de Reductie , Bijlagen
van de rekeningen van de stadsrentmeester , 1716, fo.

24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34

327. Bijlagen van de rekeningen van de stadsrentmeester, 1722, fo. 336.
Veldman noemt het oude stadsjacht, waarvoor Jan de
Rijk de rijk versierde ‘spiegel’ sneed. De afbeelding
die hij hierbij voegt, betreft echter waarschijnlijk het
stadsjacht van 1725, afgebeeld op een kaart uit 1738,
Veldman 1995, afb. 117.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur
van Groningen, inv. 332 b rood na de Reductie, Bijlagen van de rekeningen van de stadsrentmeester, 1725,
fo.320, 339 v.
Hofman 1984, passim.
Schroor 1996, pp. 7-8.
GrA, Statenarchief, inv. 560, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1722-1723, bestek fo. 172 v.
GrA, Statenarchief, inv. 1905, Rekeningen van de ontvanger-generaal, 1729, fo. 647.
Formsma 1981 (1976), p. 34.
Zie ook: De Haan 2002A, passim.
Zie ook: Van Harten-Boers 2002. Sporen van groots
aangelegde tuinen zijn op kadastrale kaarten uit de eerste helft van de negentiende eeuw onder andere nog
te vinden op de terreinen van de borg Luinga te Bierum, Allersma te Ezinge, Bijma te Faan, huis Farmsum,
Klinkenborg te Kantens, Bolsiersema te Leermens, huis
Lellens, Matenesse bij Mensingeweer, de Nienoord bij
Midwolde, Noordwijk in Noordhorn, Dijksterhuis te
Pieterburen, Nittersum te Stedum, Warffumborg of
Asingaborg te Warffum en Borgweer te Wehe.
Pabus 1741, z.p.
Cf. Fock 2001, p. 84.
De Haan 2003A, p. 72.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 321 rood na de Reductie, Rekestboeken
Burgemeesters en Raad, rekest d.d. 11 oktober 1708.
Cf. Thornton 1998, pl. 215.
Van der Putten 1990, p. 143.
Cf. Ozinga 1940, Ottenheym, Terlouw, Van Zoest
1988.
Ottenheym, Terlouw, Van Zoest 1988, afb. 62.
Zie over dit plafond ook: De Haan 2000, pp. 13, 15
(afb.).
Hofman 1959, z.p.
Zie ook: Veldman 1995, afb.42, 43, 44, 45.
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35
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43
44
45
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Ozinga 1938, p. 124.
Meischke 1993, p. 71.
Zie ook: De Haan 2001A, De Haan, Knol 2002.
Van der Haven was als beeldhouwer in Groningen ‘gildevrij’ (zie hoofdstuk 2). In theorie kan hij dus al best
gedurende het jaar 1723 in Groningen werkzaam geweest zijn. Zie ook: Schuitema Meijer 1981 (1976), pp.
710-713.
Opregte Nieuwe Groninger Courant, 11 september
1744.
Reinstra 1995.
Van der Ploeg, Veldman 1997.
De foto’s zijn te vinden in de topograﬁsch-historische
atlas in de Groninger Archieven, waar ook de aquarellen, zo’n 75 in totaal, berusten. Deze zijn rond 1914
gemaakt door Louise Feith, dochter van de in 1913
overleden mr. jhr. J.A. Feith. Feith en zijn gezin waren
de laatste particuliere bewoners van het huis.
Zie hoofdstuk 3.
Opregte Nieuwe Groninger Courant, 12 februari 1743.
Kühne- van Diggelen 1995, pp. 83-85.
Van Eijnden, Van der Willigen 1816-1840, dl. II, p.
247.
Kühne- van Diggelen 1995, pp. 83-85.
Van Gool 1750-1751, dl. II, p. 317, Van Veen, Van
Roekel 1996, p. 138.
Van Gool 1750-1751, dl. II, p. 155.
Feith 1914, p. 31.
Feith 1914, pp. 28-29.
Voor een overzicht van leven en werk van Kooystra, zie:
De Haan 2003A.
Dat Pieter Bredenbagh verantwoordelijk is voor het
beeldhouwwerk van dit grafmonument, bewijst het
rekest dat hij in oktober 1747 indient bij de Groninger stadsregering en waarin hij betaling vraagt ‘wegens
gemaakte en geleverde graftombe van Wesselius Gansevoort’. Hij kreeg dit bedrag kennelijk niet, want in januari 1748 herhaalde hij het verzoek: GrA, Archief van
de secretarie van het stadsbestuur van Groningen, inv.
321 rood na de Reductie, Rekestboeken, rekesten d.d.
24 oktober 1747 en 25 januari 1748.
Cf. Fock 1999.
GrA, FA Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum, inv. 63.
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GrA, FA Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum, inv. 63.
GrA, FA Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum, inv. 73.
Vriendelijke mededeling T.M. Tel, bouwhistoricus van
de gemeente Groningen.
Voorbeelden in: GrA, RA III J 14, 224 (‘keucken off
peij-kamer’, 1704), RA III J 17, 82 (‘peijkamer’,1740)
GrA, RA III x 105, fo. 56 v.
GrA, RA III J 16, 127 v.
Opregte Nieuwe Groninger Courant, 16 februari 1748.
In een inventaris uit 1715 is bijvoorbeeld sprake van een
‘camer’, een woonkamer en een ‘keuken’. In dit laatste
vertrek werd waarschijnlijk alleen maar gekookt, gelet
op de summiere inrichting, GrA, Archief Weeskamer,
1715, inv. 8.
GrA, Archief Weeskamer 1720, inv. 11.
GrA, RA III J 14, 142 v. RA III J 15, 187.
GrA, Archief Weeskamer 1725, inv. 26.
GrA, Archief Weeskamer 1740, inv. 13.
GrA, Archief Weeskamer 1715, inv. 37.
GrA, Archief Weeskamer, 1720, inv. 11, Archief Weeskamer 1720, inv. 32, RA III J 15, 210 v.
GrA, RA III J 15, 1.
Cf. Zantkuyl 1962, p. 429.
In het huis van secretaris Hoisingh komen zelfs een
‘voorhuys’ en een ruimte met de naam ‘brede voorhuys’
voor, GrA, RA III J 16, 218.
GrA, RA III J 15, 172 v.
GrA, RA III J 15, 292.
Dat is nu niet meer zo. Na ingrijpende wijzigingen in
de indeling in de negentiende eeuw, werd bij de restauratie in de twintigste eeuw achter dit venster een kleine
portiersloge gemaakt. Het ruimtelijk effect is daardoor
teniet gedaan, Veldman,Veldman-Planten 1997, p. 36.
Zie ook: De Haan 2001G.
Zie ook: De Haan 2001E.
GrA, RA III J 15, 259.
GrA, Archief Weeskamer, 1740, inv. 13.
GrA, RA III J 14, 294.
GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
Fock 1999, pp. 46, 47.
Van Dellen 1947, p. 237.
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GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 b rood na de Reductie, Bijlagen
van de rekeningen van de stadsrentmeester, 1724, fo.
340.
Al in de zeventiende eeuw werden schoorsteenpartijen
en deuropeningen op elkaar uitgelijnd. Voor een Gronings voorbeeld, zie: Reinstra, Van der Waard 1995, p.
27.
De maten van de wandschilderingen, gedateerd 1711,
laten echter moeizaam een andere mogelijkheid toe dan
een symmetrisch geplaatste deur tussen voorkamer en
‘sael’.
De meeste van deze deuren zijn nog steeds in het in
1770 gesplitste huis aanwezig. De enorme schuifdeuren
tussen de voor- en achterkamers in beide huizen wekken
ook de indruk uit de bouwtijd te dateren, ondanks het
latere sluitwerk.
Over dit huis, zie: Meischke 2000, pp. 193-201.
GrA, Archief Weeskamer, 1705, inv. 9
GrA, RA III J 15, 259 . In een inventaris uit 1703 is
sprake van een vergelijkbare situatie. Er worden hierin
een ‘voorzael’ en een ‘achter groote kamer’ die als ‘zaal’
fungeert, genoemd, RA III J 14, fo. 142 v.
Koldeweij 1998, pp. 257-262.
GrA, RA III J 14, 51.
GrA, RA III J 15, 159.
GrA, Archief huis zuidzijde Herestraat, hoek Bruine
Ruiterstraat, inv. 5, Coster 1938, p. 150.
GrA, RA III J 15, 232.
GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: inventaris E.J. Lewe van Aduard, 1753.
Dit deed men al in de zeventiende eeuw en het zou ook
in de achttiende eeuw een gebruikelijke manier zijn
om kamers en opkamers met elkaar te verbinden. Cf.
Meischke, Scheers 1990, p. 23.
GrA, RA III J 14, 9 v.
GrA, Archief Weeskamer, 1745, inv. 38.
GrA, Archief Weeskamer, 1730, inv. 45.
Cf. GrA, RA III J 15, 259: hierin is sprake van de ‘aghterzaal’.
GrA, RA III J 15, 179.
Over de centrale plaats van de (eenlaags) salon in de
Franse architectuur, zie ook: Girouard 2000, pp. 137138.
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115
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117
118
119
120
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123

124

Veldman 1995, afb. 118.
GrA, RA III J 15, fo. 232.
GrA, RA III J 15, fo. 259.
GrA, RA III J 14, fo. 156. Ook de zaal van het huis te
Aduard was als biljartkamer in gebruik volgens de inventaris van 1753, GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der
familie Van In- en Kniphuisen: Inventaris E.J. Lewe van
Aduard, 1753.
GrA, RA III J 14, 267.
Van Dellen 1947, p. 248.
GrA, RA III W, 24 en 26 mei 1723.
Sluyterman 1925 (1918), p. 259.
Afgebeeld in: Veldman 1995, afb. 43. Janse 1995, afb.
110.
Opregte Nieuwe Groninger Courant, 23 december 1746.
Cf. GrA, RA III J 17, fo. 35 v.
Onder het huis Vismarkt 56 bevindt zich een kelderwoning die zich nog grotendeels in de toestand uit de
vroege twintigste eeuw bevindt en ondanks de verwaarloosde staat gemakkelijk als woning voorstelbaar is.
Zie: Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol, Pathuis 1973, p.
334 (afb.).
Zie: Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol, Pathuis 1973, p.
216 (afb.).
Zie over het huis te Aduard: Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol, Pathuis 1973, pp. 45-48.
Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol, Pathuis 1973, pp.
103-105.
Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol, Pathuis 1973, pp.
307-310.
Afgebeeld in: Formsma 1981 (1976), p. 467.
Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol, Pathuis 1973, pp.
405, 406, Veldman en Veldman-Planten 1996 (1984),
pp. 6-8, Battjes, Ladrak 2001, passim.
Zie ook: Vinhuizen 1927, p. 11, Formsma, LuitjensDijkveld Stol, Pathuis 1973, pp. 415-418, De Vrieze
1977, Formsma 1981 (1976), p. 416.
GrA, FA Lewe, inv. 747, Tekening van de voorgevel en
plattegrond van het huis Dunenbroek in Reiderland. De
echtgenote van Johan Clant van Stedum (1624-1694),
bouwheer van de borg Nittersum in Stedum, was Anna
Coenders van Dunenbroek, die voor 1665 overleed.
Hun dochter Helena (1657-1728) huwde Reint Lewe
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125
126
127
128
129
130
131
132

133

134

135
136

137
138
139

140
141

142
143

van Middelstum (1656-1704). Mogelijk was Reint of
één van zijn drie zoons opdrachtgever voor de herbouw
van Dunenbroek in de eerste helft van de achttiende
eeuw.
Kühne- van Diggelen 1995, p. 94 (afb.).
Schutter 1956.
Van Harten-Boers 2002, p. 42, afb. 2.
Schutter 1960.
Afgebeeld in: Ottenheym, Terlouw, Van Zoest 1988,
afb. 4.
GrA, Archief Weeskamer, 1710, inv. 30.
Veldman, Veldman-Planten 1996 (1984), p. 53.
GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: inventaris E.J. Lewe van Aduard, 1753.
Veldman, Veldman-Planten 1996 (1984), p. 53. HA
Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der roerende
goederen op het Huis Nienoord, 1737.
GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: inventaris P.A. Lewe, douairière Van In- en
Kniphuisen, 1751.
GrA, Archief Weeskamer 1710, inv. 30.
GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: inventaris P.A. Lewe, douairière Van Inen Kniphuisen, 1751. HA Nienoord, inv. 825, Staat en
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juli 1712 en 29 augustus 1715.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 321 rood na de Reductie, Rekestboeken Burgemeesters en Raad, rekest d.d. 17 september
1711.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester 1716, fo. 130.
Heldring 1962, p. 34.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 321 rood na de Reductie, Rekestboeken
Burgemeesters en Raad, rekest d.d. 2 december 1726.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 314 rood na de Reductie, Resolutie-
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381
382
383
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385
386
387
388
389
390

391
392
393
394
395
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boeken Burgemeesters en Raad, resolutie d.d. 21 februari 1754.
GrA, RA III j 1, fo. 22.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 321 rood na de Reductie, Rekestboeken
Burgemeesters en Raad, rekest d.d. 11 oktober 1708.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 58, Appointement van Burgemeesters en
Raad van Groningen inzake vernieuwing van de proefstukken te maken door aspirant-leden van het kistenmakersgilde, 1708 en 1722.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 321 rood na de Reductie, Rekestboeken Burgemeesters en Raad, rekest d.d. 15 juni 1722.
Collectie Groninger Museum, inv. 0000.3091, Jaarverslag Groninger Museum 1917: geschenk mr. C.W. Dull
en S.J. Dull-Quintus.
GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
GrA, Archief Weeskamer,1720, inv. 11.
GrA, RA III J 15, 118 v.
GrA, FA Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum, inv. 194, Kwitanties voor M. van Bolhuis.
Collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.0248.
Collectie Groninger Museum, inv. nr. 1949.0155.
Collectie Archief Groninger Museum, brief van prof.
dr. P.J.R. Modderman aan dr. E. Knol, gedateerd februari 2000.
Opregte Nieuwe Groninger Courant, 3 februari 1747.
Zeeman 1996 (1977), p. 288.
Collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.4708A.
GrA, RA III J 15, 1.
GrA, RA III J 15, 124.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 rood na de Reductie, Rekeningen
van de stadsrentmeester, 1723, fo. 394.
Collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.1393.
Opregte Nieuwe Groninger Courant, 2 april 1743.
Cf. Lunsingh Scheurleer 1961, p. 80, Pijzel-Dommisse
2001, p. 199.
Cf. Hofstede 2002 (1989), pp. 124-125, Baarsen 1993,
pp. 86-87.
Lunsingh Scheurleer 1961, p. 80.
Opregte Groninger Courant, 16 februari 1748.
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397 GrA, Archief Weeskamer 1725, inv. 58, Coll. De Visser, inv. 123.
398 GrA, Archief Weeskamer 1734, inv. 45, Coll. De Visser, inv. 123.
399 Opregte Nieuwe Groninger Courant, 10 december 1745.
400 Opregte Nieuwe Groninger Courant, 10 maart 1747.
401 Opregte Nieuwe Groninger Courant, 4 april 1747.
402 Opregte Groninger Courant, 8 december 1747.
403 Collectie Groninger Museum, inv. 0000.2217, Jaarverslag Groninger Museum 1900.
404 GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737. HA
Menkema en Dijksterhuis, inv. 139, Inventaris 1726.
HA Farmsum, inv. 215, Inventaris 1745.
405 Veldman, Veldman-Planten 1996 (1984), p. 53.
406 Spaanse stoelen worden onderemeer genoemd in: GrA,
RA III J 14, 41, RA III J 15, 187 (’6 spanse stoelen betrocken met bont tapeet’).
407 Opregte Groninger Courant, 9 februari 1748.
408 GrA, RA III J 14, 117.
409 Zie bijvoorbeeld: Opregte Groninger Courant, 23 januari
en 9 februari 1748.
410 Opregte Groninger Courant, 3 november 1747.
411 Opregte Groninger Courant, 14 november 1747.
412 GrA, RA III J 16, 161 v.
413 Cf. Lunsingh Scheurleer 1961, p. 80. Pijzel-Dommisse
2001, p. 198.
414 GrA, RA III J 15, 1.
415 GrA, HA Menkema en Dijksterhuis, inv. 139, Inventaris 1726.
416 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, Inv. 321 rood na de Reductie, Rekestboeken Burgemeesters en Raad, rekest d.d. 1 maart 1717.
417 Collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.2288. Cf.
De Jonge 1922, afb. 298.
418 Thornton 1998, p. 135.
419 GrA, RA III J 14, 208.
420 GrA, RA III J 14, 232.
421 Thornton 1998, p. 137, afb. 288, Pijzel-Dommisse
2001, p. 198.
422 Cf. Thornton 1998, p. 135.
423 De Bruyn Kops 1947, pp. 131-132.
424 Collectie Groninger Museum, inv. 0000.2250.
425 GrA, HA Menkema en Dijksterhuis, inv. 129, Rekenin-
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439
440
441
442
443
444
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448

gen en kwitanties van Willem Alberda van Dijksterhuis,
vanaf 1729.
GrA, RA III J 14, 9 v.
GrA, RA III J 14, 51.
GrA, Statenarchief, inv. 575, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1737-1738, bestek fo. 72.
GrA, Statenarchief, inv. 575, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1737-1738, bestek fo. 72.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 72,’ Gilderol’ van het wiel-, stoel- en houtdraaiersgilde.
GrA, Archivalia van de stad Groningen betreffende de
gilden, inv. 2, ‘Gilderol’ van de kistenmakers, fo. 43 v.
GrA, HA Farmsum, inv. 215, Inventaris 1745.
GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
GrA, RA III J 15, 295 v.
GrA, RA III J 16, 145.
GrA, RA III J 16, 218.
Friso en Knol 1987, p. 120. Veldman 1995, p. 41. De
Haan 2003A, pp. 79, 83.
GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
Cf. Veldman, Veldman-Planten 1997, cat. 120.
GrA, HA Nienoord, inv. 500, aantekenboek van huishoudelijke uitgaven door jonker Ripperda, 1709-1715.
GrA, Statenarchief, inv. 575, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1737-1738, bestek fo. 72.
Drossaers, Lunsingh Scheurleer 1974-1976, II, pp. 426440.
GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
GrA, HA Menkema en Dijksterhuis, inv. 139, inventaris 1726.
GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: inventaris E.J. Lewe van Aduard, 1753.
GrA, HA Menkema en Dijksterhuis, inv. 139, inventaris 1726.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 b rood na de Reductie, Bijlagen
van de rekeningen van de stadsrentmeester, 1739, fo.
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459
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462
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465
466
467
468
469
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471
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299. ‘Reekening voor de hr. rentemeester Muntingh
in qlte wegen de Eed. Moogde Heeren Borgemers. en
Raadt van de stadt an den stoeldraeyer Jan Jans Boekholt debet.’
Zie: Goslings-Lysen 1935, p. 216.
GrA, RA III J 15, 267 v.
Menkemaborg, kaartsysteem.
Cf. Pijzel-Dommisse 2000, afb. 143.
GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: inventaris P.A. Lewe, douairière Van In- en
Kniphuisen, 1751.
GrA, RA III J 14, 62.
GrA, RA III J 15, 40.
GrA, RA III J 15, 179 . Archief Weeskamer, 1715, inv. 8.
GrA, RA III J 15, 232.
GrA, Archief Weeskamer, 1705, inv. 9.
GrA, Archief Weeskamer, 1725, inv. 24.
Collectie Groninger Museum, inv. nr. 1973.0090. Zie
ook: De Bodt 1987, pp. 109-110, Stamhuis, VeldmanPlanten 2002.
Van Harten-Boers 1999, p. 16 (afb.).
GrA, Archief Weeskamer 1720, inv. 11.
GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
Opregte Groninger Courant, 7 mei 1743.
GrA, RA III J 16, 68.
GrA, RA III J 15, 273. RA III J 15, 257.
GrA, RA III J 16, 112.
GrA, RA III J 16, 162. RA III J 14, 208.
Er zijn voorbeelden te vinden in : GrA, RA III J 15, 108
v. RA III J 16, 5 v., RA III J 16, 11, RA III J 16, 26 v.,
RA III J 17, fo. 104.
GrA, RA III J 15, 232.
Drossaers, Lunsingh Scheurleer 1974-1976, dl. II, pp.
426-440.
GrA, HA Menkema en Dijksterhuis, inv. 139, Inventaris 1726.
GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: inventaris E.J. Lewe van Aduard, 1753.
GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.

476 GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
477 Opregte Groninger Courant, 2 januari 1748.
478 GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: inventaris E.J. Lewe van Aduard, 1753.
479 Drossaers, Lunsingh Scheurleer 1974-1976, dl. II, pp.
426-440.
480 GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
481 GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: inventaris E.J. Lewe van Aduard, 1753.
482 GrA, RA III J 16, 155 v.
483 Stamhuis en Veldman-Planten 2002, p. 15.
484 GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: inventaris E.J. Lewe van Aduard, 1753.
485 GrA, RA III J 16, 155 v.
486 GrA, HA Menkema en Dijksterhuis, inv. 139, Inventaris 1726.
487 GrA, HA Menkema en Dijksterhuis, inv. 139, Inventaris 1726.
488 GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
489 GrA, Archief Weeskamer, 1740, inv. 13.
490 GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
491 GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: inventaris Nienoord 1741.
492 GrA, RA III J 17, 6 (‘rood gebloemd’).RA III J 16, 155
v. (‘gebloemd greijn’).
493 GrA, RA III J 17, 46, 117.
494 GrA, HA Menkema en Dijksterhuis, inv. 139, inventaris 1726.
495 GrA, HA Menkema en Dijksterhuis, inv. 139, inventaris 1726.
496 GrA, Archief Weeskamer 1715, inv. 37.
497 Drossaers, Lunsingh Scheurleer 1974-1976, II, pp. 426440.
498 GrA, RA III J 14, 208 . RA III J 16, 111 v.
499 GrA, Archief Weeskamer 1725, inv. 1.
500 GrA, Archief Hoge Justitiekamer, inv. 1856, Inventaris
van goederen van E.O.F. Starckenborgh, 1750.
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Veldman, Veldman-Planten 1996 (1984), pp. 54-55.
GrA, RA III J 15, 124.
GrA, RA III J 15, 182 v.
GrA, RA III J 15.
De Haan 2004B, p. 114, afb. 4. De tafel in Saaxumhuizen is bijna identiek aan een tafel in de collectie van
het Drents Museum in Assen. Deze tafel zou afkomstig zijn uit de oude Drentse Statenzaal, die in de jaren
1722-1724 onder leiding van de Groninger kistenmaker
Anthoni Verburgh, bijgestaan door zijn collega Menke
Molaen, ingrijpend werd verbouwd en bij die gelegenheid vermoedelijk ook opnieuw werd gemeubileerd,
DrA, Oud-Statenarchief, inv. 1775, Rekeningen van de
ontvanger der contributiën, 1721-1722, fo. 59 v., OudStatenarchief, inv. 1775, Rekeningen van de ontvanger
der contributiën, 1722-1723, fo. 59.
GrA, RA III J 14, 284.
GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: inventaris E.J. Lewe van Aduard, 1753.
GrA, RA III J 14, 200.
GrA, HA Menkema en Dijksterhuis, inv. 139, inventaris 1726.
Opregte Nieuwe Groninger Courant, bekendmaking 19
januari 1745, Gierveld 1977, pp. 88, 410. Voor een
biograﬁsche schets van Matthias Amoor, zie: Gierveld
1977, pp. 88-89.
Opregte Nieuwe Groninger Courant, 31 maart, 9 juni
1747.
Opregte Groninger Courant, 26 december 1747.
GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
GrA, RA III J 15, 1.
Opregte Groninger Courant, 8 oktober 1756.
GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: inventaris Nienoord 1741.
GrA, RA III J 15, 295 v.
GrA, Archief Weeskamer, 1740, inv. 27
GrA, RA III J 16, fo. 199 v.
GrA, Archief Weeskamer, 1730, inv. 4.
GrA, RA III J 15, 259. Archief Weeskamer, 1725, inv.
26.
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GrA, RA III J 16, fo. 218.
GrA, RA III J 15, 182 v. RA III J 15, 210 v.
Veldman 1995, afb. 67.
Schroor 1996, kaart I.
GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
GrA, RA III J 14, 294. RA III J 16, 123 (‘verlakte’ guéridons).
GrA, RA III J 15, fo. 295. RA III J 16, fo. 26.
GrA, Archief Weeskamer, 1745, inv. 38.
Zie de voorbeelden in: GrA, RA III J 15, 288, RA III J
16, 26 v. (twee maal), RA III J 16, 82.
GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: inventaris Nienoord 1741.
GrA, Archief Weeskamer, 1710, inv. 30.
Schuitema Meijer 1962, p. 41.
GrA, RA III J 15, 118 v.
GrA, HA Nienoord, inv 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: inventaris Nienoord 1741.
GrA, RA III J 14, 208.
GrA, RA III J 15, 198.
GrA, RA III J 15, 209 v.
GrA, RA III J 15, 292.
GrA, RA III J 15, 159.
GrA, RA III J 15, 182 v.
GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
Veldman, Veldman-Planten 1996, p. 53.
GrA, RA III J 15, 159.
GrA, RA III J 15, 295 v.
GrA, RA III J 15, 198.
GrA, RA III J 15, 244 v.. GrA, RA III J 16, 22 v.
Afgebeeld in Veldman 1995, afb. 101, 102 en 119.
Veldman, Veldman-Planten 1997, cat. 77 en 78, pp.
130-131.
Vier van de zes portretten zijn in bezit van het Groninger Museum, de twee andere behoren tot de collectie
van het Rijksmuseum in Amsterdam. Zie ook: Loos,
Jansen, Kloek 1995, pp. 50-51 (cat. 16). Over de restauratie van de lijsten, zie: Baija 2001.
Collectie Groninger Museum, inv. nr. 1928.0018, inv.
nr 1928.0019.
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Veldman 1995, z.p.
Veldman 1995, afb. 39.
Cf. Pathuis en De Olde 1982, p. 180 (afb.).
Cf. Ozinga 1940, plaat CI.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, Goedgekeurde rekeningen Anthonygasthuis, 1723, capitum 5.
GrA, RA III J 16, 13 v.
GrA, RA III J 17, 175.
Opregte Groninger Courant, 26 januari 1748.
GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
GrA, RA III J 14, 156. RA III J 16, 142.
De Haan 2002A, pp. 86-88.
Ozinga 1940, p. 39 en Plaat CI.4.
Drossaers, Lunsingh Scheurleer 1974-1976, dl. II, p.
427.
Drossaers, Lunsingh Scheurleer 1974-1976, dl. II, p.
427.
GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737. HA
Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van
onderscheidene leden der familie Van In- en Kniphuisen: inventaris Nienoord 1741.
GrA, RA III J 16, 180.
GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
GrA, RA III J 15, 176.
GrA, RA III J 15, 179.
GrA, RA III J 15, 232.
GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
GrA, RA III J 15, 259.
GrA, RA III J 17, 175.
GrA, RA III J 16, 26 v.
GrA, RA III J 16, 145.
Drossaers, Lunsingh Scheurleer 1974-1976, dl. II, p.
427.
Drossaers, Lunsingh Scheurleer 1974-1976, dl. II, pp.
427-429.
GrA, RA III J 17, 117.
GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: inventaris E.J. Lewe van Aduard, 1753.

581 Cf. GrA, RA III J 15, 14 v.
582 GrA, FA Van Bolhuis, Arkema en Van Zeeburgh te
Warffum, inv. 194, Kwitanties voor M. van Bolhuis.
583 Veldman 1997, cat. 34-50.
584 GrA, RA III J 17, 1.
585 GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
586 Veldman, Veldman-Planten 1997, cat. 6, p. 59.
587 GrA, RA III J 15, 263.
588 GrA, RA III J 15, 278.
589 GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
590 GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
591 Opregte Nieuwe Groninger Courant, 2 april 1743, 14 februari 1746, 26 juli 1746.
592 De Blécourt 1901, p. 11.
593 GrA, RA III J 16, 142.
594 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 542 rood na de Reductie, Octrooiboek,
fo. 2.
595 GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
596 GrA, RA III J 16, 55 v.
597 GrA, RA III J 16, 66.
598 GrA, RA III J 16, 218 v.
599 GrA, RA III J 16, 255.
600 GrA, HA Nienoord, inv. 634, Inventarissen en boedelstaten van onderscheidene leden der familie Van In- en
Kniphuisen: inventaris P.A. Lewe, douairière Van In- en
Kniphuisen, 1751.
601 GrA, RA III J 17, 175.
602 GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
603 GrA, RA III J 15, 293.
604 GrA, RA III J 16, 127 v.
605 GrA, RA III J 16, 213 v.
606 GrA, Archief Weeskamer, 1725, inv. 51.
607 GrA, Archief Weeskamer, 1730, inv. 46.
608 GrA, RA III J 15, 209 v.
609 GrA, RA III J 14, 186 v., 200, 208.
610 GrA, RA III J 17, 117.
611 GrA, RA III J 16, 177.
612 GrA, RA III J 15, 150 v.
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613 GrA, RA III J 15, 182 v.
614 GrA, RA III J 16, 36. RA III J 16, 22 v.
615 GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
616 GrA, RA III J 17, 91.
617 GrA, RA III J 15, 259.
618 Voorbeelden zijn te vinden in: GrA, Archief Weeskamer, 1705, inv. 14. Archief Weeskamer, 1725, inv. 50.
RA III J 16, 5 v. RA III J 16, 18. RA III J 16, 70 v.
619 GrA, RA III J 16, 205.
620 GrA, RA III J 15, 267 v.
621 GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
622 GrA, RA III J 14, 62 . RA III J 15, 293.
623 GrA, RA III J 15, 1.
624 GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
625 GrA, HA Nienoord, inv. 825, Staat en inventaris der
roerende goederen op het Huis Nienoord, 1737.
626 Vermeldingen van kokosnootbekers zijn te vinden in:
GrA, Archief Weeskamer,1727, inv. 47. Archief Weeskamer, 1731, inv. 49. Archief Weeskamer, 1747, inv. 55.
627 GrA, RA III J 16, 26 v.
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Rutgers 1893.
In de protocollen van de Heren van de Kluft (GrA, RA
III W) is het verzoek om toestemming te vinden dat de
De Drews indient met het oog op de vernieuwing van
zijn stoep, de banken op de stoep en de pompen voor de
kelder. Vermoedelijk waren deze ingrepen deel van een
grotere verbouwing, GrA, RA III W, 29 april 1760.
GrA, Secretarie van het gemeentebestuur van Groningen, Bouwdossiers, inv. 10/2302.
GrA, Secretarie van het gemeentebestuur van Groningen, Bouwdossiers, inv. 487.
Zie ook: Meihuizen 1981 (1976), pp. 318-323. Schuitema Meijer 1981 (1976), pp. 352-360.
Schuitema Meijer 1981 (1976), p. 352.
Meihuizen 1981 (1976), pp. 324- 325.
Stenvert 1999, pp. 181-182.
GrA, Hervormde gemeente Stedum, doos 4: Staatboek
1753-1790, fo. 88. Meischke, Scheers 1990, p. 23.
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Brood, Smit 1995, p. 6.
Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol, Pathuis 1973, pp. 7377, afb. 5.
Vinhuizen 1924.
De Vrieze 1977.
Bekendmakingen van de openbare aanbestedingen
van deze werkzaamheden zijn te vinden in: Groninger
Courant, 25 juni 1784, Groninger Courant 1 november
1785.
Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol, Pathuis 1973, p. 369.
Van Harten-Boers 1999, pp.29-31.
Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol, Pathuis 1973, pp.
336, 337.
Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol, Pathuis 1973, p. 203.
Zie de afbeeldingen in: Thomassen à Thuessink van der
Hoop van Slochteren 1898.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 474 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1755-1757, passim.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 332 b rood na de Reductie, Bijlagen
van de rekeningen van de stadsrentmeester, 1759, ongenummerd. Bijlagen van de rekeningen van de stadsrentmeester, 1760, ongenummerd.
Schroor 1996, p. 15.
Zie ook:Van Dellen 1947, p. 262.
Feith 1905, pp. 197-199.
Knol, De Haan 2002, pp. 49-51.
GrA, Ommelander Archieven, inv. 551, Ordonnantieboek, fo. 110, 131. Ommelander Archieven, inv. 518,
Rekeningen van de Ommelander rentmeester 1783, fo.
23v. Ommelander Archieven, inv. 519, Rekeningen van
de Ommelander rentmeester 1784, fo. 23v. Ommelander Archieven, inv. 520, Rekeningen van de Ommelander rentmeester 1785, fo. 23v.
Op de door Stenvert gesignaleerde schaarste aan gebouwen in rococo- en neo-classicistische stijl in Groningen
is wel wat af te dingen, Stenvert 1999, p. 25.
Het huis ging bij de bevrijding van Groningen in 1945
in vlammen op, maar de deuromlijsting bleef bewaard
en werd later gebruikt bij de herbouw van een pand aan
de zuidzijde van de Grote Markt.
Zie over dit huis: Schuitema Meijer 1981 (1976), p.
716-717, afb. 16, Histodata 1995.
Histodata 1995, pp. 36-37.
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Opregte Groninger Courant, 8 juli 1760.
Groninger Courant, 7 juni 1774.
Groninger Courant, 10 maart 1780.
Groninger Courant, 31 maart 1780.
Groninger Courant, 11 april 1780.
GrA, Hervormde gemeente Stedum, doos 4: Staatboek
1753-1790, fo. 88.
Baarsen 2001, pp. 302-303.
GrA, Statenarchief, inv. 2034, Rekeningen van de ontvanger-generaal, 1777, fo. 68 v.
Van der Meer 2003, p. 99.
Opregte Groninger Courant, 21 september 1759, 12 mei
1761, 29 april 1763, 19 september 1769.
Opregte Groninger Courant, 29 april 1763.
Van Eijnden, Van der Willigen 1816-1840, dl. III, p.
25. Heldring 1962, p. 38.
Van Eijnden, Van der Willigen 1816-1840, dl. III, pp.
331-333.
De Haan 2002C.
Koldeweij 1998, dl. I, pp. 265-266.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 542 rood na de Reductie, Octrooiboek
1737-1796, losse bijlage.
Cf. Lunsingh Scheurleer 1961, pp. 81, 82.
Op 5 januari 1776 lieten de heer Van Geuns en zijn
vrouw in de Groninger Courant bijvoorbeeld bekend
maken hun nieuwe huis met een hof met ‘Engels bosje’
te willen verkopen.
Groninger Courant, 12 september 1780.
Groninger Courant, 30 juni 1775.
Cf. de protesten tegen import van buitenlandse meubels
door Amsterdamse meubelmakers: Lunsingh Scheurleer
1961, pp. 93-84, Koldeweij 2001B, p. 264.
Groninger Courant, 21 mei 1779.
Opregte Groninger Courant, 12 juni 1764.
Opregte Groninger Courant, 7 januari 1766.
Opregte Groninger Courant, 5 februari, 5 augustus 1768.
Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren
1898, p. 157.
Hofman 1959, z.p.
Opregte Groninger Courant, 21 maart 1760.
Kam 1918, pp. 36-68. Raangs 2002, pp. 23-27.
GAA, FA Hooft van Woudenberg, inv. 116 (mircoﬁlm
1980).
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Het beste te vertalen met ‘gedurfd vormgegeven’.
NA, FA Collot d’Escury, inv. 208. De term ‘propre’
kan hier het best vertaald worden met ‘representatief ’ of
‘passend’.
Over het beeld van het Hollandse rococo, zie: Baarsen
2001, pp. 22-23.
Ozinga 1940, p. 214.
Staring 1956, p. 140 (Pl. XXXVII).
Koldeweij 2001B, p. 492 (noot 33).
De bekende voorbeelden kunnen in ieder geval niet ondubbelzinnig in verband gebracht worden met rococosnij- en beeldhouwwerk in Stad en Lande. Zie: Baarsen
2001, passim.
Baarsen 2001, pp. 134-137, cat. 58.
Focke 1890, p. 97.
Cf. Ten Hoeve 1991, p. 13.
Zie: Meischke 1959, Schuitema Meijer 1962, Grijzenhout, Van Tuyll van Serooskerken 1989, pp. 28, pp.
57-59 (cat. 23-27).
Collectie Groninger Museum, inv. nr. 1935.0065.
Baarsen 2001, p. 32 (afb.).
Kistenmaker Berend Bekenkamp specialiseerde zich
kennelijk in stoelen, want hij noemt zichzelf in een
advertentie in de Groninger Courant van 26 april 1793
‘kabinet en stoelmaker’.
Lunsingh Scheurleer brengt een advertentie in een Amsterdamsche Courant van 1770 ter sprake waarin gesproken wordt van ‘nieuw modische antike pinanttafels’,
Lunsingh Scheurleer 1961, p. 104.
Een voorbehoud dient hier echter wel gemaakt te worden. Met ‘moderne’ meubels werd niet altijd hetzelfde
bedoeld. Zie ook: Baarsen 1992, pp. 57, 58.
Vriendelijke mededeling de heren R. Bijma en J. Jeltema te Groningen.
Groninger Courant, 21 mei 1779.
Groninger Courant, 14 en 18 juli 1780.
Groninger Courant, 13 juni 1788.
Groninger Courant, 30 april 1789.
Groninger Courant, 18 mei 1790.
Peters 1921, p. 270: afb. 346. Zie ook: Botke 1996, pp.
12,13 (noot 20). Het origineel bevindt zich nu in de
collectie van de Groninger Archieven.
GrA, Archief Weeskamer, 1780, inv. 46.
Universiteitsbibliotheek UvA, collectie Handschriften
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XVI E 15-17, Reisverslag Jan Pijnappel 1806, p. 42.
Voor een opmetingstekening van de belétage van dit
huis, zie: Meischke 2000, p. 191.
86 GrA, Archief Weeskamer, 1755, inv. 23.
87 GrA, Archief Weeskamer, 1770, inv. 19.
88 Opregte Groninger Courant, 13 juni 1769.
89 Opregte Groninger Courant, 17 augustus 1770.
90 Groninger Courant, 7 maart 1788.
91 Zie voor een uitzondering bijvoorbeeld het ‘staand uirwerk’ in de eetkamer van het woonhuis van Anna Habina Tjarda van Starckenborgh in de Herestraat, GrA,
HA Menkema en Dijksterhuis, inv. 659, Inventaris van
goederen van A.H. Tjarda van Starckenborgh douairière
De Hertoghe, 1799.
92 Van Halsema, Van Halsema 1994:’inventaris F.W. van
Halsema’, 1767, pp. 7-24. GrA, Archief Weeskamer,
1780, inv. 46.
93 GrA, HA Menkema en Dijksterhuis, inv. 659, Inventaris van goederen van A.H. Tjarda van Starckenborgh
douairière De Hertoghe, 1799.
94 Zie voor verkopingen ondermeer: Opregte Groninger
Courant, 20 februari 1753, Opregte Groninger Courant,
2 augustus 1778. Zie voor loterijen ondermeer: Opregte Groninger Courant, 24 november 1755, Opregte
Groninger Courant, november 1756, Groninger Courant
20 maart 1778, Groninger Courant, 18 december 1778,
Groninger Courant, 3 januari 1783, Groninger Courant,
1 maart 1785, Groninger Courant, 17 januari 1786.
95 Groninger Courant, 20 maart 1778.
96 Groninger Courant, 18 december 1778.
97 Zie over de staande klok in Groningen: Zeeman 1996
(1977), pp. 284-307.
98 Collectie Groninger Museum, inv. nr. onbekend, Zeeman 1996 (1977), pp. 297-298.
99 GrA, Archief Weeskamer, 1780, inv. 3.
100 GrA, Archief Weeskamer, 1775, inv. 13. Archief Weeskamer,1790, inv. 22.
101 Zie over de Groninger stoelklok: Zeeman 1969, pp.
63-96. In particuliere Groninger collecties bleven door
Groninger uurwerkmakers vervaardige staartklokken
bewaard, waaronder een bijzonder fraai, door Jacob Levi
Smit in 1801 gesigneerd exemplaar. Smit had zich in
1799 in Groningen gevestigd, Leopold 1995, p. 188.
Met dank aan H. Lange te Groningen.
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Groninger Courant, 20 maart 1778.
GrA, Archief Weeskamer, 1760, inv. 34.
GrA, Archief Weeskamer, 1755, inv. 40.
Zie over thee- en tuinhuizen in Groningen ook: De
Vrieze 1986.
GrA, Archief Weeskamer, 1780, inv. 46.
Wierts 2003, p. 89.
Jaarverslag Groninger Museum 1937, p. 9. Jaarverslag
Groninger Museum 1939, p. 69.
Cat. Veiling Amsterdam 1904.
Zie voor de oorspronkelijke plaatsing van de trap: Schuitema Meijer 1982, p. 64.
Over de trap van het Huis met de Dertien Tempels, zie
ook: De Haan 2001C. Over de trap in het huis in de
Steentilstraat, zie: De Haan 2003A, p. 77.
Fryske Akademy 1973, pp. 33-34.
DrA, Oud-Statenarchief, inv. 1775, Rekeningen van de
ontvanger der contributien, 1778, bijlage met rekeningen
van de bouw van het Drostenhuis. De Haan 2004A.
GrA, Archief Weeskamer, 1770, inv. 15.
GrA, HA Menkema en Dijksterhuis, inv. 659, Inventaris van goederen van A.H. Tjarda van Starckenborgh
douairière De Hertoghe, 1799.
Groninger Courant, 12 maart 1782.
GrA, Archief Weeskamer, 1785, inv. 43.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 474 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad 1786-1789, bestek fo. 79 v.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 474 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad 1773-1775, bestek fo. 35.
Botke 2002, pp. 173-175.
Botke 2002, pp. 176-178.
Hekker 1981 (1976), pp. 771-775, Havik 1988, pp.
48-49, Havik 1995, passim.
Cf. Hekker 1981 (1976), p. 773: ﬁg. 4.
Cf. Bos 1980, p. 14. Havik 1988, p. 47.
Top 1893, p. 249.
Top 1893, pp. 251-256.
Bos 1980, p 15.
Peters 1917, p. 194.
Groninger Courant, 1 november 1774.
Hekker 1981 (1976), pp. 775-779, Havik 1988, pp. 53,
54.
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131 Ozinga 1940, pp. 110-111, Hekker 1981 (1976), p.
778, Stenvert 1999, p. 180.
132 Groninger Courant, 9 maart 1781, Groninger Courant,
13 maart 1781, Groninger Courant, 16 maart 1781.
133 De bestekken die ten behoeve van de bouw van deze
pastorie waren gemaakt, waren volgens een bekendmaking die voor de eerste maal in de Opregte Groninger
Courant van 27 maart 1761 verscheen, niet alleen in
Scheemda in te zien, maar ook bij Jan Dieters Brugma
in Groningen.
134 Battjes, Ladrak 2003, pp. 6-7.
135 GrA, Verzameling van kaarten, plans enzovoort, inv.
1816.
136 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 474 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad 1786-1789, bestek fo. 36.
137 Bekendmakingen van de openbare aanbestedingen in:
Groninger Courant , 25 juni 1784, 1 november 1785.
138 De overeenkomst tussen het stucwerk van de gang van
Vismarkt 56 in Groningen, waarvan bekend is dat Logeman het vervaardigd heeft, en de decoraties in de
Fraeylemaborg maken het niet gewaagd Logeman ook
voor dit stucwerk verantwoordelijk te stellen, in tegenstelling tot de hardnekkige traditie die gewag maakt van
rondreizende Italiaanse stucadoors. Mogelijk kan het
bewaard gebleven rekeningboek van de bewoners van
Fraeylema na openbaarmaking hier uitsluitsel over geven. Cf. Van Harten-Boers 1999, pp. 29-31.
139 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 542 rood na de Reductie, Octrooiboek
1737-1796, losse bijlage.
140 DrA, Oud-Statenarchief, inv. 1775, Rekeningen van de
ontvanger der contributien, 1778, bijlage met rekeningen van de bouw van het Drostenhuis.
141 Karstkarel, Terpstra 1988, pp. 51, 52.
142 GrA, RA III j 7, fo. 1 v. e.v.
143 Groninger Courant, 11 september 1792.
144 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1786-1789, bestek fo. 103 v.
145 Cf. Pijzel-Dommisse 2001, pp. 194-195.
146 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1757-1759, bestek fo. 222 v.

147 GrA, Statenarchief, inv. 600, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1765, bestek fo. 153 v.
148 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1766-1768, bestek fo. 114 v.
149 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1786-1789, bestek fo. 103 v.
150 GrA, Statenarchief, inv. 600, Bestekboek Gedeputeerde
Staten 1765, bestek fo. 153 v.
151 Van Dellen 1947, p. 258.
152 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1781-1783, bestek fo. 72 v.
153 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1781-1783, bestek fo. 155.
154 GrA, Ommelander Archieven, inv. 689, Verfbestek,
1784.
155 Jonker, Van der Hoeve, Van Loenen 1997, p. 94.
156 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1781-1783, bestek fo. 72 v.
157 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1783-1786, bestek fo. 179 v.
158 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1793-1796, bestek fo. 53 v.
159 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1781-1783, bestek fo. 155.
160 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1790-1793, bestek fo. 72 v.
161 Opregte Groninger Courant, 27 maart 1770.
162 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1757-1759, bestek fo. 222 v.
163 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1757-1759, bestek fo. 161.
164 GrA, Statenarchief, inv. 600, Bestekboek Gedeputeerde
Staten, 1765, bestek fo. 153 v.
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165 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1781-1783, bestek fo. 155.
166 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1783-1786, bestek fo. 179.
167 Van Dellen 1947, p. 256.
168 GrA, Statenarchief, inv. 600, Bestekboek Gedeputeerde
Staten, 1765, bestek fo. 153 v.
169 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1783-1786, bestek fo. 179 v.
170 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1786-1789, bestek fo. 103 v.
171 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1790-1793, bestek fo. 103 v.
172 GrA, RA III W, 12 juni 1776.
173 Op een tekening uit 1774 van de hand van Jan Bulthuis
is de voorgevel van dit gebouw te zien. De zeventiendeeeuwse indruk van de voorgevel vormt een sterk contrast
met de modieuze zittingzaal zoals vereeuwigd op een
tekening uit het derde kwart van de achttiende eeuw,
Kroesen en Steensma 2002, pp. 24- 25 (afb.).
174 Van Dellen 1947, p. 256.
175 Opregte Groninger Courant, 13 januari 1767.
176 Botke 1996, p. 14 (noot 28).
177 Botke 1996, p. 14 (noot 29).
178 Opregte Groninger Courant, 26 januari 1762, 29 mei
1764.
179 GrA, Hervormde gemeente Stedum, doos 4: Staatboek
1753-1790, fo. 94.
180 Groninger Courant, 24 februari 1775.
181 Opregte Groninger Courant, 19 april 1768.
182 Groninger Courant, 16 juni 1775.
183 GrA, HA Menkema en Dijksterhuis, inv. 188.
184 Schuitema Meijer 1974, pp. 110-111, afb. 115.
185 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en raad, 1763-1765, bestek fo. 153.
186 Van Dellen 1947, p. 256.
187 Groninger Courant, 25 juni 1782.
188 GrA, HA Menkema en Dijksterhuis, inv. 188.
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189 GrA, Archief Hoge Justitiekamer, inv. 1856, Verzameling boedels 1710-1788: inventaris van goederen J.N.
Gerlacius, 1775.
190 Bos 1980, p.15.
191 Anticus leverde in 1765 enkele chassinetten voor het
vernieuwde landshuis in Assen. DrA, Oud-Statenarchief, inv. 1775, Rekeningen van de ontvanger der
contributiën 1763-1764, opgenomen in de rekening en
kwitantie van C. Kooystra, ongenummerd.
192 Archief Hoge Justitiekamer, inv. 1856, Verzameling
boedels 1710-1788: inventaris van goederen van Emanuel van de Sande de Wolff, 1778.
193 Groninger Courant, 1 januari 1790.
194 Archief Hoge Justitiekamer, inv. 1856, Verzameling
boedels 1710-1788: inventaris van goederen van Emanuel van de Sande de Wolff, 1778.
195 Groninger Courant, 6 augustus 1778.
196 GrA, Archief Hoge Justitiekamer, inv. 1856,Verzameling boedels 1710-1788: inventaris van goederen van
J.O.J. van Lintelo en P.P. Geertsema, 1781.
197 GrA, Archief Hoge Justitiekamer, inv. 1856, Verzameling boedels 1710-1788: inventaris J.N. Gerlacius 1775.
198 Groninger Courant, 15 januari en 20 april 1790
199 GrA, HA Menkema en Dijksterhuis, inv. 659, Inventaris van goederen van A.H. Tjarda van Starckenborgh
douairière De Hertoghe, 1799.
200 Schuitema Meijer 1982, pp. 64-68.
201 Collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.0679.
202 Groninger Courant, 9 mei 1783.
203 GrA, HA Menkema en Dijksterhuis, inv. 659, Inventaris van goederen van A.H. Tjarda van Starckenborgh
douairière De Hertoghe, 1799.
204 GrA, Archief Weeskamer, 1752, inv. 34.
205 GrA, Archief Weeskamer, 1785, inv. 43.
206 GrA, Archief Weeskamer, 1790, inv. 22.
207 GrA, Archief Hoge Justitiekamer, inv. 1856, Verzameling boedels 1710-1788: inventaris van goederen van
J.W. van Menninga, 1780.
208 Opregte Groninger Courant, 1 mei 1759.
209 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1757-1759, bestek fo. 212.
210 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1766-1768, bestek fo. 1.
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211 Het is zelfs niet ondenkbaar dat de wand in Ter Apel
uit het Ambtmanshuis in Termunten afkomstig is en
dus dezelfde is als de wand waarvan het bestek uit 1766
bewaard bleef.
212 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1755-1757, bestek fo. 46 v..
Zie ook: Battjes, Ladrak 2003.
213 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1755-1757, bestek fo. 46 v..
Zie ook: Battjes, Ladrak 2003.
214 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
Burgemeesters en Raad, 1755-1757, bestek fo. 207.
215 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboeken Burgemeesters en Raad, 1755-1757, bestek fo. 1
(tolhuis Scheve Tille), 1757-1759, bestek fo. 222 v.
(drostenborg Zuidbroek).
216 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboeken Burgemeesters en Raad, 1759-1761, bestek fo. 60
(tolhuis Foxham), 1766-1768, bestek fo. 196 v. (schoolmeesterswoning Kleinemeer).
217 Dijkema 1847, p. 119.
218 GrA, Archief Weeskamer, 1760, inv. 22.
219 GrA, Archief Weeskamer, 1770, inv. 24.
220 GrA, Archief Weeskamer, 1775, inv. 13.
221 GrA, Archief Weeskamer, 1780, inv. 3.
222 Groninger Courant, 1 november 1774.
223 Groninger Courant, 24 februari 1775.
224 Groninger Courant, 4 oktober 1771.
225 Groninger Courant, 26 mei 1775.
226 Afbeeldingen van Friese bedstede- en kastenwanden met
een uitgebouwd middendeel zijn onder andere te vinden
in: Meischke 1993, pp. 79, 117, 154, 158, Ten Hoeve
1991, pp. 35- 36, Ten Hoeve 1991, p. 34.
227 Afgebeeld in: Bos 1980, p. 12, Van der Spek 2003,
p. 236.
228 Top 1893, pp. 252-253.
229 Ozinga 1940, pp. 95-96, plaat XXXII 3, De Haan
2003B.
230 Botke 1996, p. 15.

231 Botke 1996, p. 19.
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233 Groninger Courant, 22 juni 1787.
234 Collectie Groninger Museum, inv. nr. 0000.3290.
235 Voorloopige lijst 1933, p. 65. GrA, Ommelander Archieven, inv. 689, Verfbestek, 1784.
236 Cf. Tichelaar 2004, pp. 14-15, afb. 5; Ozinga 1940, pp.
110-111, afb. 40.
237 Botke 1996, p. 25.
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241 Van deze tableaus bevinden zich twee van 4 x 5 tegels in
de collectie van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek
terwijl het kleinere ensemble van 3 x 3 tegels is te vinden in het gebouw van de Ostfriesische Landschaft in
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243 Koldeweij 2001B, pp. 271- 272.
244 GrA, Hervormde gemeente Stedum, doos 4: Staatboek
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GrA, Statenarchief, inv. 626, Bestekboek Gedeputeerde
Staten, bestek fo. 404 v. Van Dellen 1947, p. 256.
Groninger Courant, 19 april 1774.
DrA, Oud-Statenarchief, inv. 1775, Rekeningen van de
ontvanger 1759, originele rekening en kwitantie, ongenummerd.
GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 542 rood na de Reductie, Octrooiboek,
fo. 8 v.
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Vinhuizen 1924, p. 163.
GrA, Archief Hoge Justitiekamer, inv. 1856, Verzameling boedels 1710-1788: inventaris J.N. Gerlacius
1775.
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Groningen, inv. 542 rood na de Reductie, Octrooiboek,
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Opregte Groninger Courant , 18 april 1777, Opregte Groninger Courant, 4 juli 1777, Opregte Groninger Courant,
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GrA, Ommelander Archieven, inv. 689, Verfbestek,
1784.
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GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
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GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, Inv. 321 rood na de Reductie, Rekestboeken, rekest d.d. 18 november 1738.
Op verzoek van de ‘behangzel maker’ Beumer werden
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bij Botteringe straat’. Op 31 december 1771 had Beumer dit huis, gelegen aan de zuidzijde van de huidige
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IIIx 164, fo. 120 v.
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GrA, RA III x 199, fo. 147, Coll. De Visser, inv. 123.
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Kam 1918, p. 28.
Jacqué 1995.
GrA, Hervormde gemeente Stedum, doos 4: Staatboek
1753-1790, fo. 89.
Zie ook: Cat. ’s Hertogenbosch 1998, p. 170, plaat
XXIII.
Heldring 1962.
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Karstkarel 1991, pp. 45 (afb.), 46.
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Botke 2002, p. 184.
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Noordhoff 1992, pp. 9-10.
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Cf. Koldeweij 1998, p. 267.
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Hervormde gemeente van Nieuwolda, 1787-1789. Met
dank aan dr. H. Feenstra te Warffum.
323 Groninger Courant, 25 juli 1780.
324 GrA, Archief huis Herestraat zuidzijde, hoek Bruine
Ruiterstraat, inv. 9.
325 Meischke 2000, pp. 190-192, afb. p. 191.
326 GrA, Statenarchief, inv. 626, Bestekbooek Gedeputeerde Staten, bestek fo. 404 v. Van Dellen 1947, p. 256.
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Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
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328 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
Groningen, inv. 475 rood na de Reductie, Bestekboek
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329 GrA, Archief van de secretarie van het stadsbestuur van
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332 Van Dellen 1947, p. 254.
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462 Groninger Courant, 13 maart 1789 ( herhaald op 17, 20
en 24 maart 1789).

NOTEN HOOFDSTUK

7: 1750-1800

463 GrA, Archief Weeskamer 1765, inv. 8.
464 Van Halsema, Van Halsema 1994:’inventaris F.W. van
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BIJLAGE I
Overzicht van interieurelementen en meubels in de collectie van het Groninger Museum die in dit boek aan
de orde komen.

De volgorde van categorieën volgt de indeling van de hoofdstukken in dit boek, de objecten zijn hierbinnen zoveel mogelijk
chronologisch gerangschikt. Naast een korte omschrijving van het object wordt het jaarverslag genoemd waarin meer informatie
over de verwerving van het object kan worden gevonden en staat het inventarisnummer vermeld.
Nota Bene: de verzameling meubels en interieurfragmenten van het Groninger Museum is veel groter dan het aantal hier
genoemde stukken zou kunnen doen vermoeden.Voor deze selectie zijn alleen de objecten in aanmerking genomen die een
Groninger herkomst hebben of waarvan de band met Groningen op grond van de huidige kennis van onder andere bezits- en
verervingsgeschiedenis aantoonbaar of plausibel is.

DEUREN, DEUROMLIJSTINGEN EN BOVENDEURSTUKKEN
Eikenhouten deur met kozijn, de deur met snijwerk en inlegwerk van ebbenhout versierd, afkomstig uit een huis in de
Oude Kijk in’t Jatstraat in Groningen, midden zeventiende
eeuw (afb. 27, 28).
Aangekocht
Verslag 1895
Inv. nr. 0000.2266
Eikenhouten deur, voorzien van halfronde bekroning met
aan een zijde een rolwerkversiering en aan de andere zijde een
gestileerde schelpvulling, afkomstig uit een huis in de Haddingestraat in Groningen, vermoedelijk tweede kwart zeventiende eeuw (afb. 25).
In geen verslag vermeld
Inv. nr. yyyy.0033

Eikenhouten deur met kozijn, het kozijn met schubwerk versierd, herkomst onbekend, mogelijk uit een huis in de Haddingestraat in Groningen, vermoedelijk tweede kwart zeventiende eeuw (afb. 23).
In geen verslag vermeld
Inv. nr. yyyy.0032
Poortje van terra-cotta, met versieringen in reliëf van engelen,
dolﬁjnen en vruchten, afkomstig uit een huis aan de zuidzijde
van het Martinikerkhof hoek Popkenstraat in Groningen, vermoedelijk laatste kwart zeventiende eeuw.
Geschonken door jhr. mr. W.J. Quintus
Verslag 1895
Inv. nr. 0000.0025
Gebeeldhouwde wapenschildjes met de wapens Van Bolhuis
en Knol, afkomstig uit het Van Bolhuis-huis in Warffum, ca.
1705 (huwelijk Abel Eppo van Bolhuis en Stijntje Knol).
Legaat mej. T. Arkema
Verslag 1900
Inv. nr. 0000.1394
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Bovendeurstuk, olieverf op doek; vaas op voetstuk met twee
engelen door J.A. Wassenbergh, afkomstig uit het huis op de
westhoek van de Vismarkt en de Haddingestraat, ca. 1730
(afb. 135).
Geschonken door mr. W. Bakker G.Gzn.
Verslag 1906
Inv. nr. 0000.1273
Gesneden houten deurbekroning in de vorm van een schelp
met drie ﬁguren daarop, in rococo-stijl, afkomstig uit een huis
in de Oude Kijk in’t Jatstraat in Groningen, ca. 1760-1770
(afb. 186).
Geschonken door mej. G.A.A. van Tonderen
Verslag 1894
Inv. nr. 0000.0679
Drie bovendeurstukken, olieverf op doek (zie ook het geschilderde behang, inv. nr. 0000.2223), door G.F. Wieringa (signatuur
op het bijhorende geschilderde behang), afkomstig uit een huis
aan de Vismarkt in Groningen, 1782 (datering behangsels).
Geschonken door A. Haakma Vos
Verslag 1897
Inv. nr. 0000.2224

Kastbetimmering bestaande uit vier bewerkte planken en draperiesnijwerk, afkomstig uit een huis in de Herestraat in Groningen, jaren dertig of veertig van de achttiende eeuw (afb. 120).
Geschonken door Bata’s schoenwinkel
Verslag 1944
Inv. nr. 1944.0065
Eikenhouten omlijsting van porte-brisée, in Régence-stijl, afkomstig uit een huis aan de oostzijde van de Grote Markt in
Groningen, vermoedelijk jaren veertig van de achttiende eeuw
(afb. 128, 129).
Aangekocht
Verslag 1894
Inv. nr. 0000.2236
Vurenhouten wandbetimmering uit Westerwolde bestaande
uit twee bedsteden, twee kasten en een glazenkast, afkomstig
uit een boerderij in Bellingwolde, derde of vierde kwart achttiende eeuw (afb. 216).
Geschonken door J.A. Huizinga
Verslag 1903
Inv. nr. 0000.2326

Houten poortje uit de borg Dijksterhuis bij Pieterburen, 1792
(gedateerd) (afb. 183).
Geschenk van de erven Alberda van Menkema
Verslag 1902
Inv. nr. 0000.0671

Houten wandpaneel in Lodewijk XVI-stijl, muziekinstrumenten aan een lint, afkomstig uit een huis in de Herestraat
in Groningen, laatste kwart achttiende eeuw (afb. 223).
Geschonken door J. Pelinck Stratingh
Verslag 1918
Inv. nr. 0000.3290

WAND- EN KASTBETIMMERINGEN

BEHANGSELS

Eikenhouten muurkastje in classicistische stijl, afkomstig uit
het huis oosthoek Kattendiep- Oosterstraat, midden zeventiende eeuw. (afb. 54).
Aangekocht
Verslag 1914
Inv. nr. 0000.2726

Wolpluis- of velouté-behangsel, motieven in groen en rood op
een roomkleurig fond, afkomstig uit de borg Dijksterhuis bij
Pieterburen, eerste kwart achttiende eeuw (?).
Geschonken door de familie Lewe van Nijenstein. In geen
verslag vermeld (1902)
Inv. nr. 0000.2256

Met ebbenhout en palissander geﬁneerde bedstede- en wandbetimmering uit een huis aan de Brugstraat in Groningen, ca.
1669 (bouwjaar van het huis) (afb. 53, 68).
Geschonken door Jan Evert Scholten in 1894, zie Verslag 1894
Inv. nr. 0000.2261

Wolpluis- of velouté-behangsel, zwart patroon op roomkleurig fond, afkomstig uit de borg Dijksterhuis bij Pieterburen,
eerste kwart achttiende eeuw (?) (afb. 138).
Geschonken door de familie Lewe van Nijenstein in 1902
In geen verslag vermeld
Inv. nr. 0000.1283

BIJLAGE I

571
Geschilderde behangels met mythologische voorstellingen,
door Hermannus Collenius, afkomstig uit het Huis met de
Dertien Tempels, vermoedelijk 1711 (aantekeningen C. Hofstede de Groot, collectie RKD, Den Haag) (afb. 133).
Aangekocht
Verslag 1998
Inv. nr. 1998.0154 (‘De terugkomst van Cloelia bij de poorten van Rome’)
Inv. nr. 1998.0155 (‘Cloelia pleit bij Porsenna voor haar metgezellinnen’)
Inv. nr. 1998.0156 (‘Veturia, Volmnia en Coriolanus’)
Inv. nr. 1998.0157 (‘Sophonisba en Masinassa’)
(Fragment van een ) geschilderd behang met voorstelling van
een dame met papegaai achter balustrade, gesigneerd J.A.
Wassenbergh, mogelijk afkomstig uit Vismarkt 40, derde
kwart achttiende eeuw (afb. 134).
Legaat mr. W. Bakker G.Gzn., 1919
Verslag 1919
Inv. nr. 1919.0256
Linnen behangsel, beschilderd met bloemen en takken op een
blauw fond, afkomstig uit de borg Dijksterhuis bij Pieterburen, vermoedelijk tweede kwart achttiende eeuw (afb. 137).
Geschonken door de familie Lewe van Nijenstein in 1902
In geen verslag vermeld
Inv. nr. 0000.1287

Geschilderd behangsel met landschappen, gesigneerd G.F.
Wieringa, afkomstig uit een huis aan de Vismarkt in Groningen, 1782 (gedateerd) (afb. 242).
Geschonken door A. Haakma Vos
Verslag 1897
Inv. nr. 0000.2223

PLAFONDS
Beschilderd plankenplafond door Hermannus Collenius, afkomstig uit het Huis met de Dertien Tempels, vermoedelijk
1711 (notities C. Hofstede de Groot, collectie RKD, Den
Haag) (afb. 141).
Aangekocht in 1998
Verslag 1998
Inv. nr. 1998.0153
Linnen plafond met houten versieringen in Lodewijk XVIstijl, afkomstig uit een huis in de Oude Boteringestraat in
Groningen, vermoedelijk 1778 (datering achterzijde bijbehorende lambrisering) (afb. 254).
Aangekocht in 1902
In geen verslag vermeld
Inv. nr. 0000.2216

SCHOUWEN EN SCHOORSTEENBETIMMERINGEN
Goudleren behangsel bestaande uit losse vellen met gekleurde
bloemen, ranken en vogels op goudkleurig fond, afkomstig
uit een huis aan de Turfsingel, ontwerp vermoedelijk jaren
veertig van de achttiende eeuw (afb. 131).
Geschonken door jhr. mr. J.A. Feith
Verslag 1904
Inv. nr. 0000.2539
Linnen behangsel, beschilderd met grote gekleurde bloemen
op knoestige boomtakken tegen een lichtblauw fond, afkomstig uit een huis aan de Oude Ebbingestraat in Groningen,
vermoedelijk derde kwart achttiende eeuw (afb. 231).
Geschonken door N. Rost Ezn.
Verslag 1893
Inv. nr. 0000.1286

Schoorsteenfries van zandsteen, gedateerd 1605 (afb. 42).
Uit verzameling J.E. Hooft van Iddekinge
Cat. Kabinet van Oudheden 1883
Inv. nr. 0000.0303
Zandstenen schouwfries met zandstenen penanten, volgens
inventaris Groninger Museum 1914 op het fries gedateerd
1632, afkomstig uit boerderij ‘de Zwarte Lap’ bij Westerwijtwerd (afb. 41).
Aangekocht
Verslag 1888
Inv. nr. 0000.2603
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Twee schoorsteenbeelden van zandsteen, voorstellende Apollo
en Mercurius (?), volgens overlevering afkomstig uit het oude
raadhuis van de stad Groningen, eerste helft zeventiende eeuw
(afb. 45).
Geschonken door E.L. Lijbering
Verslag 1895
Inv. nr. 0000.2057
Twee schoorsteenbeelden met voetstukken en consoles van terracotta, vermoedelijk tweede kwart zeventiende eeuw (afb. 44).
Aangekocht
Verslag 1895
Inv. nr. 0000.0026
Eikenhouten schoorsteenbetimmering in classicistische stijl,
afkomstig uit de Hanckemaborg in Zuidhorn, 1660 (datering
ingekerfd met timmermansmerk aan de binnenkant) (afb. 74).
Geschonken door mevrouw Mesdag- van Calcar
In geen Verslag vermeld
Inv. nr. 1903.0103
Geschilderde Schoorsteenbetimmering van hout in classicistische
stijl, met groepsportret van drie kinderen Gerlacius, gesigneerd
door A. Camerarius, afkomstig uit een huis in de Poelestraat in
Groningen, ca. 1665 (datering schoorsteenstuk) (afb. 76, 77).
Geschonken door een aantal Groninger heren
Verslag 1901
Inv. nr. 0000.1197
Eikenhouten schoorsteenbetimmering in Régence-stijl met
schoorsteenstuk door J.A. Wassenbergh (gesigneerd), afkomstig uit een huis aan het Martinikerkhof in Groningen, vermoedelijk 1743 (datering schoorsteenstuk) (afb. 159).
Geschonken door Mevr. Feith-Gockinga
Verslag 1915
Inv. nr. 0000.2790
Eikenhouten schoorsteenbetimmering in Régence-stijl, afkomstig
uit een huis aan de oostzijde van de Grote Markt in Groningen,
(zie ook de porte-brisée- of alkoofomlijsting, inv. nr. 0000.2236),
vermoedelijk jaren veertig van de achttiende eeuw (afb. 92).
Aangekocht
zie Verslag 1894
Inv. nr. 0000.2237
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Houten schoorsteenmantel in overgangsstijl, afkomstig uit de
pastorie in Woldendorp, vermoedelijk 1776 (bouwjaar pastorie) (afb. 184).
Geschonken door Jacob Werkman
Verslag 1935
Inv. nr. 1935.0065
Houten schoorsteenbetimmering in Lodewijk XVI-stijl, met
gesneden medaillon waarin portret van Socrates, afkomstig uit
een huis in de Oude Boteringestraat, vermoedelijk 1778 (datering op achterzijde bijbehorende lambrisering) (afb. 273).
Aangekocht in 1902
In geen Verslag vermeld, in jaren zeventig aan particulieren
verkocht
Inv. nr. 0000.2215
Houten schoorsteenmantel in Lodewijk XVI-stijl, afkomstig
uit een huis in Martenshoek, laatste kwart achttiende eeuw of
eerste kwart negentiende eeuw (afb. 268).
Geschonken door de gebroeders Postema
Verslag 1933
Inv. nr. 1933.0293

ONDERDELEN

VAN DE INRICHTING VAN DE STOOK-

PLAATS

IJzeren haardplaat met voorstelling van Mozes die het water
uit de rotsen slaat
Verslag 1891
Inv. nr. 0000.0011
Rode haardstenen met twee leeuwen en het jaartal 1608, eerste kwart zeventiende eeuw (afb. 46).
Geschenk J.E. Hooft van Iddekinge
Catalogus Kabinet van Oudheden 1883
Inv. nr. 0000.0393
Twee bakstenen haardtegels, op elk twee ruiten waarin een
staande leeuw, afkomstig uit het huis hoek oostzijde Oosterstraat-Kattendiep, laatste kwart zestiende eeuw of eerste kwart
zeventiende eeuw.
Aangekocht
Verslag 1916
Inv. nr. 0000.2795
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KASTEN, KABINETTEN EN SCHRIJFMEUBELS
Eikenhouten kist, aan de voorzijde voorzien van drie boogstellingen met halfzuilen, afkomstig uit bezit van de familie
Van Bolhuis, eerste helft zeventiende eeuw.
Legaat mej. T. Arkema, 1900
Verslag 1900
Inv. nr. 0000.1200/2
Toogkast, in het fries versierd met de wapens Horenken en
tho Nansum, afkomstig uit het bezit van Gerhardus Horenken en Bela tho Nansum, vermoedelijk vóór 1633 (sterfdatum Gerhardus Horenken) (afb. 49).
Geschenk erven jkvr. C. Lewe van Nijenstein
Verslag 1943
Inv. nr. 1943.0607
Ommelander kast, uit bezit van de gemeente Bedum, tweede
kwart zeventiende eeuw (afb. 48).
Geruild met de gemeente Bedum tegen een ontwerp voor het
nieuwe gemeentewapen
Verslag 1891
Inv. nr. 0000.1269
Notenhouten kabinet op getordeerde poten verbonden door
dito kruis en geﬁneerd met een 18-bladerig rozet, afkomstig
van de borg Dijksterhuis, laatste kwart zeventiende eeuw of
eerste kwart achttiende eeuw.
Aangekocht
Verslag 1902
Inv. nr. 0000.2279
Pulpitrum, naar het model van de gildeproef der kistenmakers uit
1708, vermoedelijk eerste kwart achttiende eeuw (afb. 169).
Geschenk van de erven mr. C.W. Dull en S.J.Dull-Quintus
Verslag 1917
Inv. nr. 0000.3091
Gesneden boogvulling of bekroning van een kast, voorzien
van het stadswapen van Groningen, geﬂankeerd door twee
putti en een schildje met ‘S.P.Q.G’, vermoedelijk tweede
kwart achttiende eeuw.
Bruikleen van de gemeente Groningen
In geen verslag vermeld
Inv. nr. 0000.1393

Porseleinkabinet uit Van Bolhuis-bezit, vermoedelijk tweede
kwart achttiende eeuw (afb. 170).
Legaat mej. T. Arkema, 1900
Verslag 1900
Inv. nr. 0000.2248
De zogenoemde ‘Moddermankast’, voorzien van een gesneden afbeelding van een modder- of baggermolen, afkomstig
uit bezit van de Groninger familie Modderman, vermoedelijk
jaren dertig van de achttiende eeuw (afb. 171).
Legaat Mevr. Modderman- de Ridder, 1949
Verslag 1949
Inv. nr. 1949.0155
Schrijfkabinet of Engels kantoor, belijmd met mahonie- en
rozenhout, midden achttiende eeuw (afb. 172).
Afkomstig uit bezit van de familie Van Bolhuis
Legaat mej. T. Arkema, 1900
Verslag 1900
Inv. nr. 0000.2217
Boekenkast, belijmd met wortelnoten, ca. 1750.
Afkomstig uit de lokalen der spijsuitdeling in Groningen
Verslag onbekend
Inv. nr. 0000.4708A
Westerwolds pulpitrum van eikenhout, ca. 1775 (afb. 284).
Verslag onbekend
Inv. nr. onbekend

TAFELS
Tafel van het gericht van Warffum, eerste kwart zeventiende
eeuw (afb. 52).
Aangekocht
Verslag 1893
Inv. nr. 0000.1199
Avondmaalstafel uit Eelde, tweede kwart zeventiende eeuw.
Aangekocht
Verslag 1891
Inv. nr. 0000.2278
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LEDIKANTEN
Staatsieledikant, type ‘lit à la duchesse’, bekleed met gele zijde,
behorend tot de oorspronkelijke inrichting van de Menkemaborg in Uithuizen, eerste kwart achttiende eeuw (afb. 177).
Geschonken door de familie Lewe van Nijenstein, met de
Menkemaborg in 1921
Verslag 1921
Inv. nr. 1973.0090

STOELEN
Stoel van notenhout met gedraaide poten en kruisverbindingen, volgens de overlevering in de achttiende eeuw de Stadhoudersstoel van de stad Groningen, laatste kwart zeventiende
eeuw of eerste kwart achttiende eeuw (afb. 85).
Catalogus Kabinet van Oudheden 1883
Inv. nr. 0000.1195
Vroege ‘Engelse’ stoel in de herenkamer van Menkema, uit
bezit van de schilder H. Boss, eerste kwart achttiende eeuw
(afb. 173).
Aangekocht
Verslag 1902
Inv. nr. 0000.2288
Vier stoelen van iepenhout, poten op hoeven en hoge, gespleten rug (‘Engels’ type), afkomstig van de borg Dijksterhuis
bij Pieterburen, tweede of derde kwart achttiende eeuw (afb.
174).
Geschonken door de familie Lewe van Nijenstein in 1902
in geen verslag vermeld
Inv. nr. 0000.2250
Zes houten stoelen in Lodewijk XVI-stijl, grijs gelakt met vergulde accenten, afkomstig van de borg Dijksterhuis bij Pieterburen, laatste kwart achttiende eeuw (afb. 293).
Aangekocht in 1902
In geen Verslag vermeld
Inv. nr. 0000.2220 a-f
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Armstoel in Lodewijk XVI-stijl, afkomstig uit het Ommelander huis in de Schoolstraat in Groningen, de zogenoemde Presidentsstoel, laatste kwart achttiende eeuw (afb. 289).
Geschenk van de Loge de l’Union Provinciale
Verslag 1905
Inv. nr. 0000.2222
Twee stoelen uit het bezit van de familie Wijgchel van Lellens,
laatste kwart achttiende eeuw (afb. 292).
Aangekocht
Verslag 1996
Inv. nr. 1996.1379 (1 en 2)

DIVERSEN
Steen uit de slaapkamer op de eerste verdieping van de borg
Klein Martijn in Harkstede, beschilderd met de wapens Piccardt-Rengers.
Geschonken door jhr. J. Hora Siccama van de Harkstede
Verslag 1896
Inv. nr. 0000.0356

SCHILDERIJEN EN TEKENINGEN
J.A. Wassenbergh, gesigneerd, De betrapte eierdief (afb. 151).
Verslag 1967
Inv. nr. 1967.0413
J. Wassenbergh jr., Meisje spelend met vogel (afb. 179).
Verslag onbekend
Inv. nr. 0000.2387
G. de San, Familieportret Wijgchel van Lellens 1796 (afb.
291).
Aangekocht met steun van de Vereniging van Vrienden
Verslag 1996
Inv. nr. 1996.1253
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TABEL I
Kleur van de interieurstoffering in de zeventiende eeuw
16381649

%

16501660

%

16611670

%

16711680

%

16811691

%

16381691

%

Rood
Groen
Blauw
Geel
Zwart
Grijs
Bruin
Overig

10
9
5
0
1
0
1

38,5
34,6
19,2
0,0
3,8
0,0
3,8

11
25
12
2
2
0
0

21,1
48,1
23,1
3,8
3,8
0,0
0,0

4
9
7
0
0
3
0

17,4
39,1
30,4
0,0
0,0
13,0
0,0

23
15
15
4
0
0
1

39,7
25,9
25,9
6,9
0,0
0,0
1,7

27
22
13
10
0
3
0
1

35,5
28,9
17,1
13,2
0,0
3,9
0,0
1,3

75
80
52
16
3
6
2
1

31,9
34,0
22,1
6,8
1,3
2,6
0,9
0,4

Totaal

26

≈100

52

≈100

23

≈100

58

≈100

76

≈100

235

≈100

Genoemde kleuren van (bedstede-)gordijnen, ledikanten, haardkleden, tafelkleden en stoelbekleding in de onderzochte boedelinventarissen uit de oud-rechterlijke archieven van de stad Groningen. ‘Bont’ niet meegerekend. Het aantal onderzochte
boedels in deze archieven uit deze periode bedraagt 407, waarvan 92 uit de periode 1638-1649, 70 uit de periode 1650-1660,
90 uit de periode 1661-1670, 77 uit de periode 1671-1680 en 78 uit de periode 1681-1691.
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TABEL II
Kleur van de interieurstoffering aan de hand van kleurvermeldingen van (bedstede-)gordijnen, ledikanten,
haardkleden, tafelkleden en stoelstoffering in de boedelstaten in de archieven van de Weeskamer van de stad
Groningen.

Rood
Groen
Blauw
Geel
Zwart
Grijs
Bruin
Overig
Totaal

16211689
3
17
3
1
0
0
0
0
24

%
12,5
70,8
12,5
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
≈100

1690
6
15
4
1
0
1
1
0
28

%
21,4
53,6
14,3
3,6
0,0
3,6
3,6
0,0
≈100

1692
5
0
0
10
0
0
0
0
15

%
30,3
0,0
0,0
60,7
0,0
0,0
0,0
0,0
≈100

1695
5
8
4
0
0
0
0
1
18

%
27,8
44,4
22,2
0,0
0,0
0,0
0,0
5,6
≈100

1700
5
14
1
0
0
0
0
0
20

%
25
70
5
0
0
0
0
0
≈100

16211700
24
54
12
12
0
1
1
1
105

%
22,8
51,4
11,4
11,4
0,0
1,0
1,0
1,0
≈100

Het aantal onderzochte boedels uit de Weeskamer uit deze periode bedraagt 86, waarvan 39 uit de periode 1621-1689, 13 uit
1690, 9 uit 1692, 10 uit 1695 en 15 uit 1700.
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242, 72, 89, 90, 105, 115, 133, 142, 148, 299, 300,
363, 368, 381, 438, 449, 450
233, 248
207, 375, 396, 445
162
114, 275, 318

611
Groot Maarslag
Groot-Brittannië
Grootegast
Haarlem
Hamburg
Hamdijk
Haren
Harkstede
-e
Harlingen
Harsens
Heidelberg
Helpman
Heveskes
Holland

Hoogezand
Huizinge
Hunsingo
Idaard
India
Italië
Izmir (Smyrna)
Kampen
Kantens
Kiel-Windeweer
Kleef
Kleinemeer
Lauwerszijl
-

Zuiderdiep
Zwanestraat

5, 223, 230
43, 93, 104, 118, 217, 228, 300, 306, 496

Feringa, borg

kerk
Klein Martijn, borg
pastorie

Coendersborg
kerk

kerk
meesterswoning
pastorie
school
Vredenburg
Melkema, Plaats
Friesma State

kerk
Klinkenborg
pastorie
Croonhoven
meesterswoning
Vosholen
Welgelegen
Woelwijk
Oostersche Plaats
Teenstraheerd zie Westersche
Plaats
Westersche Plaats

40, 213, 128, 97, 96
65, 221
182
428, 431
230
268, 409
51, 55, 60
59
84, 52, 178
68
116, 415
94
64
128
370, 490
12, 13, 26, 33, 39, 48, 66, 71, 74, 86, 87, 88, 89,
101, 105, 116, 128, 147, 151, 158, 161, 164, 180,
189, 195, 197, 198, 212, 214, 218, 241, 248, 253,
325, 331, 340, 351, 363, 367-369, 375, 468, 472,
501-502
44, 240
265
68
181, 193, 195, 207, 218, 264, 434
14, 159, 230
96, 100
4, 158, 240
488
218
65, 81, 207, 289, 301, 497
449
136
296, 490
486
385, 391, 405, 443, 450, 456, 461, 462
65
181
405
181
181, 264
459, 464, 478, 494, 495
382, 409

382, 433
TOPOGRAFISCH REGISTER

612
Leek
Leens
Leermens
Leeuwarden
Leiden
Lellens
Leuven
Lille
Londen
Loppersum
Losdorp
Lübeck
Luik
Lutjegast
Maarhuizen
Maarslag
Maarssen
Makkum
Mantua
Mechelen
Medemblik
Meeden
Mensingeweer
Middelbert
Middellandse Zee
Middelstum
Midwolda
-
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Nienoord, borg zie Midwolde
kerk
Verhildersum, borg
pastorie
Coulonhuis, huis van Anthony
Coulon
Fries Museum
Lieve Vrouwenpoort
stadhuis

162, 219
175, 287, 288, 8, 23, 99, 342, 347, 364, 485
111
364
271, 380
10
432
243
55, 113, 242, 244, 334, 343, 432, 488, 495

Rapenburg
Dinghweer
kerk
Lellens, Huis te, borg

kerk
kerk

boerderij
Rikkerda, borg
boerderij
Rollingeweer

Hertogelijk Paleis

kerk
Matenesse, borg
kerk
pastorie
Ewsum, borg
kerk
Ennemaborg
kerk
kerk

11, 20, 44, 64, 150, 301, 478
180
81, 162
261, 364, 365, 368
64
194
20, 228, 230, 368
300, 492
33, 58, 112, 186
370, 490
127
132
222, 407
177, 374
96, 115
126
142, 143, 258, 22
462
65
153
33
46, 48, 278, 287, 322
246
265
230
22, 99, 166, 182, 198, 305, 493
178, 348
13, 126, 183
220, 221, 145, 220, 262, 364-365, 375, 385, 407,
458, 477
145, 220
351
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Midwolde

Münster
Nantes
New York
Niebert
Nietap
Nieuwe Pekela
Nieuwe
Stadspolder
Nieuweschans
Niezijl
Noordbroek
Noorddijk
Noordhorn
Noordwolde
Obergum
Oldambt
Oldehove
Oldenzijl
Onderdendam
Onstwedde
Oosterwijtwerd
Oostwold
Ostfriesland
Oude Pekela
Oude Pekela
Oude
Zuurdijkster
Uiterdijkspolder

Nienoord, borg

kerk
sarrieshut
Vredeveen
Ds. S. Tjadenstraat C 95/96
kosterswoning
pastorie
Achterstraat
boerderij
kerk
Hoofdstraat 1
boerderij
pastorie
kerk
tolhuis
kerk
kerk
Englumborg
sarrieshut
kerk
Waterschapshuis
Havenstraat 4
Smeerling 15
kerk
kerk
pastorie
Dünebroek, borg

Feicko Clockstraat
meesterswoning
pastorie

69, 70, 78, 126, 37, 60, 66, 68, 69, 74, 76, 86, 93,
100, 101, 105, 113, 114, 134, 140, 141, 148, 159,
162, 178, 185, 190, 193, 196, 204, 252, 265, 271,
278, 286, 289, 306, 320, 335, 338, 342, 343, 344,
345, 346, 347, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356,
357, 358, 359, 360
78, 135
208
14, 436
162, 219
321
193
409, 414
196, 385
196, 385
266
195
268, 384
219
266
219, 228, 414
424, 428, 495
132
145
267
214, 95
139, 369
297, 370, 466, 490
4, 32, 262, 268, 363, 382, 383, 395
262, 393
321
142
156, 162, 246, 323
384
384
81, 162
363
364
106, 253, 264
74, 76, 78, 89, 97, 144-145, 188, 211, 264, 268,
370 415, 492
415
391, 443
385, 389, 390, 391, 443, 447, 461, 485
270, 384, 407
267
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Oudega
Oudeschans
Palestina
Parijs
Pieterburen
Potsdam
Pruisen
Raskwerd
Richelieu
Roden
Rome
Rotterdam
Roubaix
Rouen
Ruigezand
Saaxumhuizen
Sappemeer
Sauwerd
Scheemda
Scheve Tille
tussen Eexta en
Zuidbroek
Schouwerzijl
Sebaldeburen
Sebaldeburen
Sillenstede
Slochteren

soldatenbarakken

Dijksterhuis, borg
kerk
Sans Souci
Meima, borg
Mensinge, havezate
Colosseum
Piazza Navona

Oostersche plaats zie Lauwerszijl
kerk
koepelkerk
pastorie
Stadwijk

pastorie
tolhuis
stapelrechtdienaar, huis van de
Provincialeweg

Smeerling
Smyrna
Sögel
Solwerd
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Boekstede, borg
weem
Fraeylemaborg
kerk
meesterswoning
pastorie
rechthuis
boerderij
Clemenswerth
weem

245, 246
131
152
56, 72
432, 368
137, 138, 174, 183, 205, 293, 64, 99, 159, 163,
185, 231, 261, 286, 301, 307-308, 338, 339, 340,
343, 345, 346, 347, 349, 364, 365, 396, 481
38, 137, 138, 141
370
370
182
65
259, 400
64
64
55, 60, 64, 104, 164, 176, 196, 233, 242, 277, 358
154
194
194
348
58, 81, 161
130, 325
478
268, 4, 14, 45, 49, 159, 181, 239, 266, 387, 501
94, 111
364, 384
46, 97, 467
405
390, 443
203
264-265, 265, 299, 352
126
492
118, 119, 139, 157, 200, 208, 246, 267, 294, 23,
46, 55, 59, 65, 75, 99, 177, 195, 211, 279, 310,
344, 364, 365, 386, 398, 413, 431, 466, 481, 483
46, 219
46
46
384, 414
449
181
97
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Stadskanaal
Stedum
Swalmen
t Zandt
Ten Post
Ter Apel
Ter Wupping
Termunten

kerk
Nittersum, borg
pastorie
Hillenraad, Kasteel
Tuwinga, borg
klooster
Ter Wuppingerweg 19
ambtmanshuis

Thesinge
Tinallinge
Tjamsweer
Trier
Uithuizen

Uithuizermeeden
Ulrum
Usquert
Utrecht
Vaux-le-Vicomte
Veendam
Veenkoloniën
Versailles
Vierhuizen

rechthuis
kerk
kerk
kerktoren

363, 382, 384
40, 46, 164
66, 177, 178, 182, 190, 193, 194, 196, 227, 368,
393, 395, 424, 449, 465, 471, 474, 485, 486, 487
66, 67, 364, 367, 392, 415, 427, 431, 441, 447
392
440
100, 101, 114, 148
217, 218, 369, 404, 454
384
73, 365, 389, 390, 391-392, 393, 403, 404, 443,
447, 449, 451
69
81
134
79, 81, 162
65

8, 50, 90, 105, 111, 121, 152, 165, 169, 172, 177,
255, 299, 8, 14, 15, 23, 30, 46, 48, 56, 57, 64, 93,
106, 136, 137, 138, 157, 177, 196, 211, 225, 239,
240, 241, 242, 253, 254, 263, 264, 265, 269, 273,
274, 280, 281, 282, 283, 299, 307-308, 309, 310,
318, 320, 322, 330, 331, 333, 335, 336, 338, 340,
343, 344, 346, 347, 353, 393, 398, 416, 446, 460,
476, 490, 492, 493
182
Rensuma, borg
263, 264, 364
Asinga, borg
58, 73, 162, 177, 182, 300, 305, 306, 343, 358
kerk
142, 219
96
Kloosterwijtwerd
126
10, 6, 7, 71, 74, 96, 100, 103, 115, 126, 127, 336,
Kruisstee
462
Ludema, borg
192
130
Centraal Museum
10
domtoren
65
Jutphaas, Huize
100
Stedelijk Museum van Oudheden 9, 10
4, 20, 138, 220, 367
65
182, 434
4, 32, 159, 180-181, 238, 264, 268, 363, 383, 384,
393, 395, 407, 409, 441, 447
Paleis
65, 176, 204
Panser
467
Menkema, borg

Kloosterwijtwerd 6
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Visvliet
Vlaanderen
Vlagtwedde
Warffum
Warfhuizen
Wedde
Wehe
West- Afrika
Westerbroek
Westeremden
Westerkwartier
Westernieland
Westerwijtwerd
Westerwolde
Westfalen
Wetsinga
Wildervank
Wildervank
Winschoten
Winschoterzijl
Winsum
Wirdum
Wittewierum
Woldendorp
Zandeweer
-

TOPOGRAFISCH REGISTER

kerk
pastorie

Bolhuis, huis Van zie nieuwe
pastorie
nieuwe pastorie
rechthuis
sarrieshut
weem
kerk
Lulema, borg
borg
Den Horn
kerktoren
Wehe, Huis te, borg
Vaartwijk
kerk
rechthuis
weem
Zijlbrugge
boerderij
pastorie
Zwarte Lap

Onsta, borg
Woellust
sarrieshut
verlaatshuis
Evangelisch-Lutherse pastorie
Ernstheem
Menninga, huis van Van
Ripperdahuizen
sarrieshut
Froma, borg
Rusthoven, borg
pastorie
pastorie
kerk
Scheltkema-Nijenstein, borg

289
364
462
230
279, 283, 414, 472, 474, 480, 488

63, 48, 62, 66, 170, 173, 179, 186, 196, 198, 201202, 205
52, 144
289
97, 99, 106, 115, 124, 364
181
348
75
73, 181, 270, 322, 365, 405
215
100
116, 262, 275
428
59, 171, 480
81
179
97
4, 94, 159, 240, 495
180
41, 462
60
6, 24
4, 73, 96, 365, 384
76, 81, 83
485, 494, 497
264, 368, 398, 434, 453
321
390
281, 282, 46, 230, 384, 472, 501
180, 186
29, 116, 201, 74, 96, 100, 115, 123
400, 497
74
289
21, 75, 99
18, 71, 94, 178, 198, 373, 468, 472, 487, 488
280
184
466, 490
75, 99, 100, 102, 105, 177, 300, 354, 424
94

617
Zeerijp
Zeist
Zuidbroek

kerk
Slot Zeist
drostenborg

Zuidhorn

Gartemaheerd
kerk
pastorie
rechthuis

Zutphen
Zuurdijk
Zweden
Zwolle
-

kerk
weem

Hanckema, borg

Voorst, Huize De
boerderij
Brouwershuis
Provinciaal Overijssels Museum

81
268
68, 73, 105, 112, 130, 197, 365, 389, 390, 405,
448, 461
92, 130
142, 219
364
490
383, 405
62, 65, 74, 41, 99, 162, 177, 185, 188, 192-193,
193, 194, 195, 197, 198, 201, 306, 364, 427
162
97
96, 317
65
122
409, 415
45, 197
161
10
122, 161
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PERSONENREGISTER

Naam
Aa, Jan van der
Abelius, Jannes
Abels, Cornelis
Abrahams, Derck
Agasse, Jan
Agricola, Rudolf
Aitzema, Elisabeth Magdalena
Alberda van Dijksterhuis, Gerhard
Alberda van Dijksterhuis, Margareta
Josina Lewe, geboren
Alberda van Dijksterhuis, Willem
Alberda van Eenum, Reint
Alberda van Ekenstein, familie
Alberda van Menkema, Everdina
Cornera du Tour, geboren
Alberda, Egbert
Alberda, familie
Alberda, Gosen Geurt
Alberda, ‘hoofdman’
Alberda, Maria
Alberda, Mello
Alberda, Onno Tamminga van
Alberda, Tette
Alberda, Unico Allard
Alberda, weduwe Sichterman,
Petronella
Alberti, rentmeester
Aldringa, Berend
Aldringa, Bouwina
Aldringa, weduwe van ‘staat-generaal’
Allardi, Christiaan
Allershof, ‘solliciteur en schatbeurder’
Alsema, Lambertus
Alstorphius, weduwe
Alting, Beerta
Alting, Bernardus

Afbeelding (cursief ) en
bladzijde
463
192, 233
153, 155
79
416, 486
227
193
286
484, 486
340
354
375
41, 478
364
81, 163, 441
365
424
299
211, 415, 478
44, 170, 214, 267, 353
224
263

299, 354, 355, 358
299
216, 217
299
239
256
374
344
201
52, 54, 76, 158

Naam
Alting, familie
Alting, Menso
Alva, Hertog van
Amigoni, Jacopo
Ammonet, François
Amoor, Matthias
Amsingh, Focco
Amsynck, weduwe
Andriessen, Jurriaan
Anticus, Lambert
Antiquus, Jannes
Appelius, dominee
Argentier du Chesnoy, Daniel Henri l’
Auwema, Jan
Backer, Cornelis
Backhuysen, Ludolf
Balthuin, Jan
Barkman, ‘commies’
Bartels, Trijntien
Bastiaens, Johan
Basuin, Jan
Bavinck, Lucas
Bazin, Germain
Beckmann, Johann
Bekenkamp
Bekenkamp, Abraham
Bekenkamp, Berend
Bekenkamp, Lambertus
Bellinga, Hame
Bemmel, Carel van
Bentema, kleinzoon van Trientje
Meinderts
Bentema, Trientje Meinderts
Berchuys, H.E. van
Berchuys, Tjaart van

Afbeelding (cursief ) en
bladzijde
202, 232, 428
347
465
321, 355
349
349
112
367
393
244, 289, 315, 353
364
243, 247, 258, 354
257, 306
60
356, 495
334, 335
426
147
87, 89, 155
307, 427
68
16, 51
244
46
370, 487
289, 370, 478, 480
42, 486, 488
44, 49, 365, 368, 416,
427
113
409
409
298, 491
430
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Bercius, weduwe van Warmolt
Berendsen, Anne
Berent, Berents
Berge, Gerhard Hendrick ten
Berge, Gerhard ten
Berge, Tammo Jacob
Berge, weduwe van Tammo Jacob ten
Berghuis, Hendrikus van
Berghuys, A.H. van
Bergmans, Anna
Berum, Christina Emerentiana van
Berum, Wendelina Johanna van
Beumer, Leonardus
Birza, weduwe van Robert
Bitter, Jan
Bitter, Johan (Jan)
Bitter, weduwe van Jan
Blaeu
Blaeu, Jacob
Blankert, Nicolaas
Blaupot, Andries Eppes
Blaupot, Klaas Andries
Blencke, Abraham
Blencke, Clara
Blencke, Sara
Blockius, Harmanny
Boekeren, Alberdina van
Boekholt, Jan Jans
Boelens à Feddema, Gerhardus
Boelens Mullinck, Jan
Boelens, A.
Boelens, Cornelis
Boelens, Gertruyt
Boelens, Jan
Boemer, Ricardus
Boijs, lakenkoper Du
Boijs, Lammert du
Bolhuis, Abel Eppo van
Bolhuis, familie Van
Bolhuis, Michiel
Bolhuys, doctor
Bolt, J.
Bondsema, G.
Bonthuis, J.
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89, 149
11
164
181, 193, 195, 218
181
338
320, 345, 359
305, 307
366, 433
12
340, 346
307
368, 428, 446
225, 229
285, 286, 409, 465,
477, 490
286, 477
285, 476, 490
72, 337
37, 105
301
281, 282, 47, 472
281, 282, 46, 472
354, 357
220, 221
45, 307
225
407
344
217, 229
227
306
344
112, 146
45, 145, 150, 152, 155,
167, 288, 321, 348,
424, 462
428
194
208, 219, 222
65, 190
336, 338
170, 181, 235, 247, 269
228
467
370
368

Borch, Gerard ter
Borgesius, Johannes
Borgesius, M.
Bos, Willem van
Boser, Frans de
Boser, Frederik de
Boudron, klerk
Brants, Johan
Brants, weduwe van Johan
Bredenbagh, Pieter
Brederode, Jan van
Brink, weduwe van Gerrit
Broeils, Haije
Broersema, Datho
Brongers, Johannes
Bronnes, Rutmer
Brucherus, doctor
Bruggen, Aelheit ter
Brugma, Jan Dieters
Bruins, Jan
Brunet, overste
Buir, Willem Cornelis
Buissinck, J.
Buitenge, Wolter
Buitinck, Nicolas
Bus, Nicolaus
Busch de Marees, Reneke
Busch, Anna
Buttingha, Nicolaes van
Buttingha, vrouw van Nicolaes
Buys, Jan
Camerarius, Adam
Camper, Petrus
Camphuys, O.G.
Canter, Anna
Canter, Joachim
Canters, Anna
Carolus, Prins
Carstens, Claes
Carstiens, Johan
Catrijnen
Celos, Hans
Clant van Stedum
Clant, Derck
Clant, Edzard Jacob

495
230
289
496
44, 45
336
224
88, 153
90, 134, 139
40, 246, 365, 370, 454,
463
4
358
231
224
226, 344
139
248, 351
147
38, 46, 48, 49, 272, 273,
278, 287, 384, 500
105
256, 351
228
462
134
229
134, 151
333
358
353
353
290, 449
201
370, 497
45
233
69
233
357
34, 164
146
45
230
66
177, 194
99
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Clant, Jacob Edzart
Clant, Johan
Clant, Regina
Clasen, Wyrt
Clefﬁus, Wilhelmus
Cock, Abraham de
Cock, Hendrik
Cock, Jacob
Coenders van Helpen, Abel
Coenders van Helpen, Bouwina
Coenders van Helpen, Frederik
Coenders, familie
Coenders, Jacoba
Coenders, Mello
Coenders, vaandrig
Coeverden, Geertruida van
Coeverden, weduwe Hondebeeke,
Anna van
Coevers, Peter
Coiters, Arentien
Collenius, Hermannus

Conrady
Conring, raadsheer
Constance, Bonaventura
Cooler, Daniel
Coops, Hendrik
Cornacius, Joseph
Cornellis, Pieter
Coulon, Anthony
Cransen, Roelof
Cranssen, syndicus
Croeser, dominee
Dalen, Jan van
Dam(me), Marten van
Deest, dochter van stadsrentmeester
Johan van
Degelenkamp, Jan
Delden, Heyltje van
Delden, weduwe Van
Dercks, Derck
Dercks, glazenmaker
Derks, Harmen
Derx, Annes

105
66, 177, 194
173, 193, 227, 229, 230
95
231
161, 212, 220, 224, 231
112, B435113
257, 305
91, 117, 118
99
65
110, 117
228
68
190, 196
44
90, 151
147
230
69, 70, 108, 133, 141,
176, 180, 14, 26, 41, 64,
178, 185, 190, 196, 214,
215, 219, 252, 269, 300,
301, 310, 322, 342, 352,
356, 359, 450
392
56
229, 233
331
456, 462
317
152
243, 271
232
288
266
197
128, 130
73
166
492, 496
492
113
105
62
182

Detmers, Sijbolt
Deursen, A. Th. Van
Dieren, Jan van
Dijck, Anthony van
Dilling, Jan
Dolet
Dortsman, Adriaan
Draeck, Johan Cornelis
Draper, Jan
Drewes, ‘staat-generaal’
Drews, Rudolf de
Drews, Tjaert de
Drielst, Egbert van
Dronrijp, Johannes
Ducamp, Derck
Duiff, Nicolaes
Ebbekingh, weduwe van Cornelis
Eckfels, Jan van
Edens, Hendrick
Edens, Hindrik
Eeghen, I.H. van
Eek, Hemmo
Eek, Jan Albert
Eek, Jan Alberts
Eekhof, Jan
Eekhout
Eelkes, Cornelis
Eerelman, Otto

Eggens, Egbert
Egmond, J.
Eissens, Claas
Eldercamp, Berent
Elderkamp, Johan
Elema, echtgenote van Valerius
Elema, heer
Elema, Valerius
Elin, Angelique Esther
Ellens, Johan
Ellens, weduwe van Johan
Ellens, zoon van Johan
Ellercamp, Jan
Ellerkamp, Jan
Emmelkamp, Hendrik Berents

45
5, 6
330
495, 497
416
339
161
87, 90, 143, 145, 150,
155
113
345
361
433
208, 398, 431, 464
228
150
90, 143, 153, 154, 155
229, 233
233
228, 230
164
11
342, 351, 353
226
173, 224
473
190
462
1, 66, 84, 261, 262,7, 8,
26, 81, 103, 112, 116,
139, 188, 344, 371,
414, 415
371, 442, 449, 450
301
175, 229, 232, 233
39
81
217
218
221
290, 449
68, 87, 92, 103, 130,
135, 136, 142
86, 112
103
142
108
225, 354
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Emmelkamp, weduwe van Hendrik
Berents
Emmen, raadsheer
Emmen, Rudolf
Emmius, Anna
Emmius, Ubbo
Engeland, Koning van zie OranjeNassau, Prins Willem III
Engeland, Koningin van zie OranjeNassau, Prinses Mary Stuart
Engelberts, Frerick
Engelbrecht, Alexander
Entens, Egbert
Entens, Teteke
Erpecum, weduwe van doctor
Evers, Harmen
Everts, Baltser
Everts, Peter
Ewsum, Anna van
Ewsum, Caspar van
Ewsum, familie Van
Ewsum, Isabella Maria Catharina
Heerema, weduwe Van
Ewsum, Johanna Emelia
Ewsum, Wigbolt van
Ewsum, Willem van
Eyssonius, Petrus
Feith, H.O.
Feith, Louise
Feith, weduwe van jhr. J.A.
Feith,jhr. J.A.
Ferrari, Giacomo
Flindt, Paul
Fock, C. Willemijn
Fockens, Peter
Franck, Andries Frederick
Frankrijk, Lodewijk XIV, Koning van
Freerks, Derktie
Frericks, Peter
Freriks, Luytien
Frerix, Hindrick
Freytach, doctor
Friben, F.
Frits, Wessel
Froon, Catharina
Fruytier, Jacobus
Fryts, Harkelus

PERSONENREGISTER

170, 175, 192,223, 226,
354
51, 55
238
195
86, 87, 112, 164, 222

232
230
216, 218
117
214, 225
116
145
192
159, 178
36, 68
140, 141, 142
353, 359
299
74
81, 101, 102, 113, 114,
141, 148
207, 228
32
115, 145
235
9, 13, 20, 235
497
78
11, 12
88, 89
370
65, 227
462
113, 148
63
68
154
463
216
233
62, 388, 389, 416
140

Ganckema, H.
Gaudola, Pietro
Geerts, Geert
Geerts, Geert
Geerts, Jan
Geerts, Jantien
Geerts, P.
Geertsema geboren Clant, mevrouw
Geertsema, Johan
Geertsema, Petronella Plantina
Geertz, Clifford
Gerlach, Hans
Gerlacius, Johan Herman
Gerlacius, Tjaart
Gerlof
Gerrits, Gerrit
Gerrits, Jantien
Gerryts, weduwe van Jan
Gesseler, Anna van
Giffen, J. van
Giffen, Lambertus van
Gilthuis, Pieter
Girouard, Mark
Gockinga
Gockinga, Henric
Gockinga, raadsheer
Gockinga, Reneke Busch
Gockinga, weduwe van Henric
Ludolph
Gockinga, weduwe van raadsheer
Goldmann, Nicolaus
Gombrich, Ernst
Graaff, Ary de
Grauwen, P. ‘s
Grein, weduwe
Grendel, Geerard de
Groenevelt, vaandrig
Groenman, H.
Gruys, Berend
Gruys, Hillebrand
Gruys, Jan
Gruys, jonker
Guiccardini
Haickens, Hindrick
Haijkens, Johan
Hanckema, Reint van
Harckema, Anna

272
497
123
123
39, 64
217
180
466
55, 60, 238, 357
395, 485, 486
15, 16
137, 148
449
201
415
64
219
150
333
441
45, 449
318
56
244
351
60, 485
367
195, 227
449
259
17
485, 497
467
494
369
343
471
300
99
300
126
71, 72
137
140
229
233
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Harmens, Rijkeleff
Hartijes, Marrichien
Hartsmeulen, Berent
Hartwijx, ‘juffer’
Haseloeff, Willem
Hattema, Albertus
Haubois, Egbert
Havard, Henry
Haven, Gerbrandus van der
Haven, Theodorus van der
Haverkamp, Jacobus
Heeck, gedeputeerde
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Heins, Luitje
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Nassau-Dietz, Willem Frederik, Vorst
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Nassau-Dietz, Willem Lodewijk, Graaf 4, 114
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Neander, C.C.
64, 65
Niemeijer, Harmen
337
Niemeijer, Harmen
337
Nieuwenhuis, Jacobus
334
Nieuwenhuis, Petrus
334
Nijeveen, Peter van
299
Nijkerck, doctor
170, 224, 227, 229, 230
Nijkerk, dokter
233
11, 51, 47, 78, 108, 130
Nijtrink, Hindrik
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Nijtrink, Warner
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heer Van
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Oosterwijcks, Aeltjen
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Oranje-Nassau, familie Van
Oranje-Nassau, Frederik Hendrik,
Prins van
Oranje-Nassau, Johan Willem Friso,
Prins van, Stadhouder
Oranje-Nassau, Maria-Louise van
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Panser, Sicco
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Peters, Jacomijntje
Peters, Peter
Picccardt, Henric
Pieters, Anije
Pieters, Ede
Pieters, Jacob
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PERSONENREGISTER

90, 152
407
150, 227
150
237
271
228
4, 227, 228
227, 228
238
66, 449
495
175, 232
II, 51, 52, 54, 55, 56,
60, 61, 239, 500
73
249, 337, 339, 349, 359
6, 7, 9, 13, 20, 124, 139,
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Schuilenborgh, kinderen van de heer
en mevrouw
Schuiring, olderman
Schuitema Meijer, A.T.
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337
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Simons, David
Simons, Derk
Simons, Douwe
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Smit, Frerick
Smit, Jan
Smit, Tamina
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Steffers, Willem
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Sterenborch, Johan
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Tamminga van Alberda, Onno
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Wichers, gezworene
Wichers, weduwe
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In the Netherlands the interior design and furniture
arts from earlier centuries have been attracting a lot
of attention lately. Numerous interior design magazines, books and events, such as the Open Monument
Day, take advantage of this public demand. Even the
world of museums seems to have been carefully rediscovering the historical ways of living, judging by
the Period Rooms which have been re-established
in museums in for example Dordrecht, Leeuwarden
and Zwolle in the past few years.
Historical interior design is not having any complaints about a lack of scientiﬁc interest either in the
Netherlands at the moment, which was quite different for a long time. In comparison to those in neighbouring countries Dutch scientists became interested
in historical design only till late.The history of interior design had mainly been the business of a few
solitary working art-and culture historians until far
into the twentieth century here. Only when, from the
sixties on, attention for everyday life was increasing,
house and interior as settings for daily life became
more interesting for a bigger group of researchers.
Within the present scientiﬁc practice of interior
design two movements can be discerned. The ﬁrst
one can be characterized as the quantitative method.
Here inventories have played the most important
role for ages. By mapping and analyzing the distribution of particular objects over a longer period in
households of different social groups within a deﬁned

geographical unit inventory investigationers attempt
to show the changes in material culture and thus to
ﬁnd out the signiﬁcance of the objects. The second
method traditionally belongs to the arthistorians and
mainly concentrates on visual sources such as paintings and on the objects themselves. The art-historical method has a strongly descriptive approach and
tends less to consider changes in material culture in
terms of signiﬁcance.
In the Dutch science of interior design, certainly
the art-historical discipline, the emphasis has always
been heavily on Holland. The investigation of which
this book is the result, is the ﬁrst that tries to give a
total overview of the history of interior design of a
region in the perimeter of the Republic of the Seven
United Provinces for over a longer period. This study
is devoted to the province of Groningen, the province of ‘Stad en Lande’ (‘City and Country’) in the
seventeenth and eighteenth centuries. The aim of the
investigation was to paint a picture of the interior design and furniture arts in the dwellings in the city and
province of Groningen in the seventeenth and eighteenth centuries and map its developments. Within
the scope of the investigation sources of diverging
nature have been investigated, from still existing interiors and furniture, paintings, drawings and photographs, to inventories, accounts and travel books.
At an early stage of the investigation it was decided
to concentrate the study strongly on Groningen and
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to limit comparisons to elsewhere, dominated by the
“Holland” view, to the essential.
The output of interiors and furniture preserved
in Groningen, the primary sources, is relatively poor.
The prosperity of the nineteenth century, not without reason called the Golden Age of Groningen,
caused a lot to be lost from previous centuries. Fortunately, the secondary sources offered sufﬁcient information to supply that want. In this respect the rich
body of records appeared to be more important than
the historical drawings and photographs. Thanks to
data from for example the guild’s registers, the accountbooks of the city and the province and the large
collection of inventories registered with the Orphanage Chamber or held by the old-judicial archives of
the city of Groningen, it is possible to bring the interior of Groningen and its developments out into
the open.
Although this investigation in methodical respect
owes a large debt of gratitude to the art-historical,
‘qualitative’ method, the signiﬁcance of the interior
is not passed by. Thus on the basis of statements in
writings made by inhabitants of Groningen in past
centuries, of rhymes on stained glass and facadebrick
for example more can be said about the signiﬁcance
of home and interior. Domestic wealth was regarded
by the Groningen upper class as useful and – as a
place and source of relaxation – necessary for the ever
labouring mind.
The signiﬁcance of the interior for the practice of
crafts is also discussed in this investigation. It is made
reasonable that interior activities were not only important, but the most important activities for many
a craftsman. This was certainly true for cabinet makers; in the preserved documents of the chestbuilders
guild the disputes with other guilds about mutual
‘competences’ are recurrent themes. The investiga-
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tion also puts the activities of persons who were engaged in interior decoration in a new light.
Information from descriptions, charts, old maps
and recent measurements combined with successions
of rooms mentioned in inventories offers a clear insight into the development of the dwellingplan in
Groningen in the seventeenth and eighteenth century. From this the image arises of a slowly developing differentiation in use and division, and of an increasingly ordered plan. Besides that, from accounts,
schemebooks and documents from guild-archives
changes can be read in the design of ﬁxed interiorelements such as windows, doors, ﬁreplaces and boxbedand chestpartitions. Schemebooks and accounts in
many cases offer additional information about sizes,
ﬁnish and colour. And wherever archiverecords offer
but scanty information, preserved interiors or fragments are a welcome addition. Announcements in
the Groninger Courant and data in accountbooks and
inventories reveal the way in which the rooms were
decorated in the course of the two centuries. In this,
too, a clear development can be made visible, one
that goes from sparsely decorated rooms in the beginning of the seventeenth century to the carefully
realized and richly applied decoration of many a lateeighteenth century room.
The inventories also contain important data about
the successive fashions in the Groningen furniture
design, information revealing that with a particular
designation not always the same piece of furniture
was meant and that one and the same object could
be indicated by different names. At the same time
the Groningen inventories show how big the variation of furniture, art and decorative objects was. In
this respect the large number of china and pottery
curiosa and objects should also be mentioned. In the
Groningen dwelling houses not only paintings and
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prints were to be found, but also numerous ‘curious’
objects, ranging from countless earthenware animal
statues in the seventeenth century to ‘Chinese statues’ near the end of the eighteenth century.
The complete overview that arises from the investigation into the Groningen interior is without
exaggeration richly variegated. Therefore it is difﬁcult to understand the Groningen interior design and
furniture craft in generalizing characteristics. What
is clear, is that in this context it is impossible to talk
about a ‘culture in isolation’, a description which still
so often is held applicable to the cultural life in the
province of Stad en Lande in the seventeenth and
eighteenth century. Certainly, Groningen was far
away from Holland and some changes in the interior
have forced their way but slowly, with much delay
to Groningen, or not at all. In contrast to this Groningen seemed to be ahead in other changes: even
before 1650 a ‘antechamber’ is mentioned in the city
dwelling of the Ewsum family, far before that term
was used in Holland and even before 1650 we come

across the term ‘bedrooms’ in Groningen inventories,
in a period that the bedroom was hardly known in
Holland. And what about the brass chandelier, which
is often mentioned in Groningen inventories from
the seventeenth century, while these were hardly to
be found in estates in Holland? From the eighteenth
century we can mention the examples of the builtin buffets and the double door between front – and
backroom; in Stad en Lande these novelties were certainly not known much later than in Holland.
The viewpoint that in days of yore Groningen residences were paragons of austerity, perfectly in keeping with the proverbial nature and attitude of its
inhabitants, is still being cherished and cultivated.
On the basis of the results of the investigation which
form the foundation of this book, there is every reason to reﬁne that viewpoint. In many respects the
Groningen interior has a rich history.
Translation: drs. D. Pieper
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Die Einrichtungs- und Möbelkunst vergangener
Jahrhunderte erfreut sich in den Niederlanden heutzutage eines großen Interesses in der breiten Öffentlichkeit. Zahllose Zeitschriften auf dem Gebiet der
Inneneinrichtung, Bücher und Veranstaltungen wie
der Tag des offenen Denkmals entsprechen dieser
Nachfrage. Sogar die Museumswelt scheint die historische Wohnkultur zaghaft wieder zu entdecken,
wie die Stilzimmer, die in den vergangenen Jahren in
Museen u.a. in Dordrecht, Leeuwarden und Zwolle
erneut zu Ehren gebracht wurden, belegen.
Auch über ein wissenschaftliches Interesse hat die
historische Inneneinrichtung in den Niederlanden
im Augenblick nicht zu klagen. Das war lange Zeit
sicherlich anders. Im Vergleich zu den Nachbarländern ﬁngen niederländische Forscher erst spät an, sich
für die historische Inneneinrichtung zu interessieren.
Die Geschichte der Inneneinrichtung war hier bis
weit in das zwanzigste Jahrhundert hinein vor allem
das Interessengebiet von einigen einzeln operierenden Kunst- und Kulturhistorikern. Erst als seit den
sechziger Jahren das Interesse am Alltagsleben wuchs,
wurden Haus und Inneneinrichtung als Schauplatz
des täglichen Lebens für eine größere Gruppe von
Forschern interessant.
Es lassen sich innerhalb der heutigen Forschungspraxis zur Inneneinrichtung zwei Strömungen unterscheiden. Die erste kann als die quantitative Methode charakterisiert werden. Bei dieser Methode spielen

Inventarverzeichnisse von jeher die wichtigste Rolle.
Indem die Streuung bestimmter Gegenstände über
einen längeren Zeitraum in Haushalten unterschiedlicher sozialer Gruppierungen innerhalb einer abgegrenzten geograﬁschen Einheit erfasst und analysiert
wird, versuchen Inventarforscher die Veränderungen
der materiellen Kultur darzustellen und somit die
Bedeutung der Gegenstände zu ermitteln. Die zweite
Strömung ist seit jeher das Gebiet der Kunsthistoriker und richtet sich vor allem auf anschauliche Quellen wie Gemälde und auf die Gegenstände an sich.
Die kunsthistorische Methode verfährt stark deskriptiv und neigt weniger dazu, Veränderungen in der
Materialkultur als Bedeutungswandel zu betrachten.
Bei der niederländischen Interieurforschung, und
besonders bei deren kunsthistorischer Richtung, lag
der Nachdruck immer stark auf der Provinz Holland, dem historischen und kulturellen Herzstück
des modernen Nationalstaates. Die Untersuchung,
dessen Resultat hier vorliegt, ist die erste, die einen
Gesamtüberblick über die Einrichtungsgeschichte
der Region an der ‘Peripherie’ der Republik der Sieben Vereinigten Niederlande während eines längeren Zeitraums zu verschaffen versucht. Diese Studie
ist der Provinz Groningen gewidmet. Ziel der Untersuchung war es, ein Bild der Einrichtungs- und
Möbelkunst in den Wohnhäusern in der Stadt und
Provinz Groningen im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert zu entwerfen und eine Übersicht
Z U S A M M E N FA S S U N G
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über deren Entwicklung zu verschaffen. Im Rahmen
der Untersuchung wurden die unterschiedlichsten
Quellen benutzt, nämlich noch vorhandene Einrichtungen sowie Möbel, Gemälde, Zeichnungen und
Fotos bis hin zu Inventarlisten, Rechnungsbüchern
und Reisebeschreibungen. Bereits zu einem frühen
Zeitpunkt der Untersuchung ﬁel die Entscheidung,
sich vorrangig auf die Provinz Groningen zu konzentrieren und Vergleiche mit anderen Provinzen, in
denen vor allem das ‘holländische’ Bild vorherrscht,
bewusst einzuschränken. Nur so war es möglich, ein
deutliches und einigermaßen abgerundetes Bild zu
erlangen.
Der Ertrag der in Groningen erhalten gebliebenen Einrichtungen und Möbelstücke, das primäre
Quellenmaterial, ist ziemlich dürftig. Der Wohlstand des neunzehnten Jahrhunderts, nicht ohne
Grund wohl das Goldene Zeitalter der Provinz Groningen genannt, hat vieles aus vorhergehenden Jahrhunderten verschwinden lassen, auf dem Lande nicht
weniger als in der Stadt. Zum Glück war das Sekundärmaterial so ergiebig, dass diese Lücke geschlossen
werden konnte. Wichtiger noch als die historischen
Zeichnungen und Fotos erwies sich dabei das reichhaltige Corpus der Archivalien. Dank der Daten
u.a. aus Zunftrollen, Auftragsbeschreibungen und
Rechnungsbüchern der Stadt und Provinz und dank
der umfangreichen Sammlung von Inventarverzeichnissen, die beim Vormundschaftsgericht hinterlegt
wurden oder in den alten Archiven des Groninger
Gerichtes ruhen, ist es möglich, die Groninger Inneneinrichtung und deren Entwicklungsgeschichte
aufzuzeigen.
Obwohl diese Untersuchung in methodischer
Hinsicht vor allem nach der kunsthistorischen, ‘qualitativen’ Methode verfährt, wird die Bedeutung der
Wohnhauseinrichtung nicht übergangen. So kann
anhand von Zitaten von Groningern aus vergangeZ U S A M M E N FA S S U N G

nen Jahrhunderten z.B. in Urkunden, durch Verse in
Glasmalereien und Fassadensteine mehr über die Bedeutung von Haus und Inneneinrichtung ausgesagt
werden. Häuslicher Luxus wurde von der Groninger
Elite als nützlich und – als Ort und Quelle der Entspannung – für den unermüdlich wirkenden Geist
als unerlässlich betrachtet.
Die Bedeutung der Inneneinrichtung für die
handwerkliche Praxis wird in dieser Untersuchung
ebenfalls erörtert. Es wird glaubhaft gemacht, dass
die Arbeit an Inneneinrichtungen für manchen
Handwerker eine wichtige, wenn nicht sogar die
wichtigste Tätigkeit war. Dies galt ganz bestimmt für
die Schreiner; in den erhaltenen Schriftstücken der
Schreinerzunft bilden die Uneinigkeiten mit anderen
Zünften über jeweilige ‘Zuständigkeiten’ ein wiederkehrendes Thema. Die Studie wirft auch ein neues
Licht auf die Aktivitäten von Personen, die sich in
Stadt und Provinz mit der Innenausstattung befassten.
Informationen aus Beschreibungen, Karten, alten
Stadtplänen sowie neuerliche Vermessungen geben
kombiniert mit den in Inventarlisten aufgeführten
Räumlichkeiten Erkenntnisse über die Entwicklung
des Grundrisses eines Wohnhauses in der Stadt und
Provinz Groningen im siebzehnten und achtzehnten
Jahrhundert. Hieraus entsteht ein Bild einer sich allmählich entwickelnden Differenzierung bei der Nutzung und Einteilung sowie einer immer regelmäßigeren Einteilung des Grundrisses. Aus Rechnungen,
Auftragsbeschreibungen und Schriftstücken aus den
Zunftarchiven lassen sich außerdem die Veränderungen bei der Gestaltung fester Einrichtungselemente
wie Fenster, Türen, Kamine sowie Bettnischen und
Schrankwände ablesen. Auftragsbeschreibungen und
Rechnungen geben in vielen Fällen zusätzlich Auskunft über Maße, Ausführung und Farbgebung.
Und dort, wo Archivmaterial nur wenig Auskunft
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gibt, bilden ganze oder teilweise erhalten gebliebene Einrichtungen eine willkommene Ergänzung.
Bekanntmachungen in der Groninger Courant und
Angaben in Rechnungsbüchern und Inventarlisten
geben Erkenntnisse über die Art und Weise, wie
die Räumlichkeiten im Laufe der zwei Jahrhunderte
ausgestattet wurden. Auch hier lässt sich eine Entwicklung gut aufzeigen, eine Entwicklung, die von
den spärlich ausgestatteten Zimmern am Anfang des
siebzehnten Jahrhunderts bis zu einer ausgeklügelten
und reichhaltigen Ausstattung manch eines Zimmers
im späten achtzehnten Jahrhundert führt.
Die Inventarlisten enthalten zugleich wichtige
Daten über die aufeinander folgenden Moden in der
Groninger Möbelkunst, Informationen, die erhellen,
dass mit einer bestimmten Bezeichnung nicht immer
dasselbe Möbelstück gemeint war und dass ein und
derselbe Gegenstand verschiedene Namen haben
konnte. Zugleich zeigen die Groninger Inventarlisten, wie groß die Variation an Möbeln, Kunst- und
Schmuckgegenständen war. Auch die große Menge
an Raritäten und Porzellan- und Steingutgegenständen muss in diesem Rahmen genannt werden. In
Groninger Wohnhäusern waren nicht nur Gemälde und Stiche vorhanden, sondern auch zahlreiche
‘kuriose’ Gegenstände, von mannigfachen steinernen
Tierﬁguren im siebzehnten Jahrhundert bis hin zu
‘chinesischen Figuren’ am Ende des achtzehnten
Jahrhunderts.
Das Gesamtbild, das sich aus der Untersuchung
der Groninger Inneneinrichtung ergibt, lässt sich
ohne zu übertreiben als besonders vielgestaltig bezeichnen. Es ist denn auch schwierig, die Entwicklungen der Groninger Einrichtungs- und Möbelkunst durch verallgemeinernde Merkmale zu erfassen. Was jedoch klar ist, ist, dass in diesem Zusammenhang unter keinen Umständen von einer ‘Kultur
in der Isolation’ gesprochen werden kann, eine Um-

schreibung, die noch so häuﬁg als zutreffend erachtet
wird für das kulturelle Leben in der Stadt und der
Provinz Gronigen im siebzehnten und achtzehnten
Jahrhundert. Gewiss, Groningen lag weit entfernt
von Holland, und manche Veränderungen in der
Inneneinrichtung drangen nur langsam, mit großer
Verzögerung oder überhaupt nicht bis Groningen
vor. Dem steht gegenüber, dass in anderen Fällen
Groningen geradezu fortschrittlich zu sein scheint:
bereits vor 1650 wird ein ‘anti chambre’ erwähnt
im Stadthaus der Familie van Ewsum, lange bevor
dieser Begriff in Holland benutzt wurde und schon
vor 1650 begegnen wir ‘Schlafzimmern’ in Groninger Inventarlisten, in einer Zeit, als man in Holland
das Schlafzimmer kaum kannte. Und was soll man
zu dem kupfernen Kronleuchter sagen, der in Groninger Inventarlisten aus dem siebzehnten Jahrhundert häuﬁg genannt wird, während dieser in Holland
in nur wenigen Inventaren zu ﬁnden ist? Aus dem
achtzehnten Jahrhundert lassen sich Beispiele eines
eingebauten Buffets und Doppeltüren zwischen
Vorder- und Hinterzimmer nennen; in Stadt und
Provinz Groningen kannte man diese Neuerungen
bestimmt nicht viel später als in Holland.
Die Auffassung, dass das Groninger Wohnhaus in
früheren Zeiten ein Musterbeispiel der Schlichtheit
war, ganz der sprichwörtlichen Art und Einstellung
der Einwohner entsprechend, wird immer noch gehegt und kultiviert. Auf Grund der Forschungsergebnisse, die die Grundlage für dieses Buch bilden, gibt
es allen Grund, diesen Standpunkt zu differenzieren.
Die Groninger Inneneinrichtung kennt in vielerlei
Hinsicht eine reichhaltige Geschichte.
Übersetzung: Drs. I.G.R. Koops-Stange
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