4	D a n s e n

om de bruid

Staatse plannen om Groningen te veroveren (1587)

In een brief van 1 mei 1592 informeerden burgemeesters en raad van Groningen stadhouder Francisco Verdugo over de bewegingen van het Staatse
leger in de noordelijke gewesten. De opsteller van dit
schrijven, stadssyndicus dr. Wilhelmus Hammonius,
wees erop dat het uiteindelijk allemaal om de stad
Groningen ging: ‘Deze stad is de bruid waarom men
danst’.1 Vriend en vijand waren ervan overtuigd dat
het bezit van deze stad beslissend was voor het beheersen van alle gebieden die nu het noordoostelijke
deel van Nederland uitmaken. Dat gold in feite voor
de hele periode waarin Groningen aan de kant van
Filips II stond en de Ommelander heren de zijde van
de Unie van Utrecht hielden (1580-1594).
Tijdens de bewerking van de archieven van de
Friese stadhouders stuitten de archivarissen op een
bundel stukken die aantekeningen bleken te bevatten
over een militaire operatie, die in 1587 door Willem
Lodewijk op touw was gezet om Groningen in handen te krijgen.2 Een onderzoek naar de achtergronden
van deze gebeurtenis bracht een andere vondst aan het
licht: een – waarschijnlijk – in de stad Groningen zelf
geschreven plan om Stad en Lande te veroveren.

Portret van Francisco Verdugo (1531-1595).
De Spaanse kolonel Francisco Verdugo kwam in de zomer van
1581 aan het hoofd van een koninklijk leger naar het noorden
om de stad Groningen bij te staan tegen de Staatse troepen
die zich in de Ommelanden genesteld hadden. Hij vervulde
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en

Reductie

aanvankelijk de functie van plaatsvervangend stadhouder, maar
werd pas per 1 juli 1585 officieel als gouverneur van Groningen,

Gedurende de veertien jaar die liggen tussen het ‘Verraad van Rennenberg’ (1580) en de ‘Reductie van
Groningen’ (1594) zijn van Staatsgezinde zijde ver-

Friesland, Drenthe en Lingen aangesteld.
Gravure uit Pieter Chr. Bor, Nederlandsche oorlogen (Amsterdam
1679-1684). Groninger Archieven, THAG 4397.

dansen om de bruid

518
schillende – vergeefse – pogingen ondernomen om
de stad Groningen te bemachtigen. Men heeft het geprobeerd met hele en halve belegeringen (1580, 1581
en 1591) en met enkele listige aanslagen (1585 en
1587). Zoals bekend slaagden prins Maurits en zijn
neef Willem Lodewijk er pas in juli 1594 in de stad te
veroveren. ‘Te reduceren’, zoals men destijds zei. Met
deze ‘reductie’ werd bedoeld dat Groningen werd
‘teruggebracht’ tot de Unie van Utrecht waarvan het
door het ‘verraad van Rennenberg’ was losgeraakt.
Dit traditionele woordgebruik verhult de werkelijke gang van zaken. In tegenstelling tot de meest
prominente vertegenwoordigers van de Ommelanden heeft de stad Groningen de Unie van Utrecht
niet ondertekend en heeft ze alleen gedurende de
eerste tien jaren van de Nederlandse opstand wat
halfhartig meegedaan met de strijd tegen de Spaanse
koning. Ze heeft de grootst mogelijke moeite gehad
met het bepalen van haar positie ten aanzien van de
gebeurtenissen die zich afspeelden in de zuidelijke
Nederlanden en de westelijke kustgebieden. Vooral
de laatstgenoemde streken waren voor Groningen
van minder betekenis. De stad was minder op Holland en Zeeland geörienteerd dan op haar directe
omgeving – Westerlauwers Friesland, Drenthe en
de Ommelanden – en op Oost-Friesland, Westfalen,
Nedersaksen en de Nederrijn.3
Bij de positiekeuze ten aanzien van de opstand
tegen de koning van Spanje speelde de religiekwestie
ook in Groningen wel een zekere rol, maar deze was
toch niet zo belangrijk dat men andere belangen daarvoor in de waagschaal wilde stellen. Veel gewichtiger
was de traditionele suprematie van de stad Groningen over de ‘Friese Ommelanden’. Alle Groningers,
zowel de leden van het leidinggevende patriciaat als
de gildebroeders en het ongeorganiseerde volk, waren
ervan overtuigd dat het bestaan van hun stad – en dus
ook van henzelf – afhankelijk was van de Groninger
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markt.4 Groningen was eeuwenlang de plaats geweest
waar Stadjers en Ommelanders handel dreven en er
was geen Groninger die zich kon voorstellen dat het
ook anders zou kunnen.
Zolang de stad door iedereen als het vanzelfsprekende handelscentrum (de ‘stapelplaats’) van de regio
werd beschouwd, was dit alles goed gegaan. Maar in
de voorbije decennia hadden zich ontwikkelingen
voorgedaan die maakten dat er nogal wat af te dingen
was op de stelling die aan de basis lag van het Groninger stapelrecht. In de dertiende eeuw hadden de
kooplieden die gebruik maakten van de Groninger
markt, met elkaar afgesproken dat daar de ‘hoghesten markeden’ zouden zijn voor het verhandelen van
Ommelander producten. De kooplieden waren dus
overeengekomen dat ze geen Ommelander waren van
de producenten of tussenhandelaren zouden opkopen voordat die in Groningen ter markt waren gebracht. Op die manier zou iedereen een eerlijke kans
krijgen en zouden ook goede prijzen kunnen worden
gemaakt.5 In de loop van de eeuwen was de situatie
echter ingrijpend veranderd. Steeds vaker kwam het
voor dat plattelandsbewoners zelf producten opkochten en verhandelden buiten de Groninger markt om.
Zolang dit binnen de perken bleef was dat niet zo’n
probleem. Halverwege de zestiende eeuw lijken de
handelsactiviteiten in de Ommelanden echter explosief te zijn toegenomen. Een uit 1560 daterende
memorie stelt dat er ‘vroeger’ niet meer dan vijf of
zes kooplieden in een dorp waren, maar dat er ‘tegen
woordig’ wel 150 of meer zijn.6 Het succes van de
Ommelander handel ondergroef de positie van de
Groninger markt en begon een bedreiging te worden voor de stedelijke kooplieden. Onder druk van
de handelaren nam het stadsbestuur dwangmaatregelen die moesten garanderen dat de goederenstromen
als vanouds naar Groningen zouden blijven lopen.
Door dit beleid joeg het stadsbestuur de plattelands-
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bevolking echter tegen zich in het harnas. De grote
Ommelander hoofdelingen, die zich in hun streven
naar erkend adeldom gehinderd zagen door de dominante stad, maakten graag gebruik van het ongenoegen dat onder hun ‘onderzaten’ leefde. Gesterkt door
deze anti-stedelijke sentimenten onder de bevolking
wierpen zij zich op als bestrijders van de Groningse
dwingelandij. Deze situatie bepaalde ook de opstelling van de meest invloedrijke Ommelander hoofdelingen in het conflict tussen de Staten en de koning
van Spanje: zij verwachtten van de Staatsgezinde partij steun te krijgen tegen de stad en tekenden in 1579
de Unie van Utrecht.7
Pas toen deze Ommelanders eenduidig voor de
opstand van Holland en Zeeland kozen werd het de
Groningers duidelijk dat ze niet in hun wankelmoedigheid konden volharden. Door de opstelling van
de Ommelander heren werd de opstand een rechtstreekse bedreiging voor Groningens positie8 en zag
het stadsbestuur in dat het kleur moest bekennen.
Mocht er al twijfel zijn geweest bij welke partij, de
Nadere Unie of de koning van Spanje, de stedelijke
privileges het veiligst waren, nu de Ommelanders
eenduidig Staatsgezind waren, moest de stad haar
toevlucht nemen tot de koning. Zo leek het althans.
Toch duurde het nog een vol jaar alvorens de Groningers de knoop doorhakten. Dat kwam doordat
de politieke situatie vertroebeld werd door de religie
kwestie. Vele vooraanstaande stadjers, onder wie ook
een man als burgemeester Reint Alberda, sympathiseerden op grond van hun gereformeerde levensbeschouwing met de opstand tegen de Spaanse koning. Tegelijkertijd echter waren dezen, net als hun
katholieke collega’s, overtuigd van de noodzaak de
stedelijke machtspositie desnoods met geweld te verdedigen.9 Het waren juist deze mensen die zich door
de partijkeuze van de Ommelanders voor een vrijwel
onmogelijk dilemma geplaatst zagen.

De beslissing werd geforceerd door de dramatische
gebeurtenissen die vanaf de eerste week van februari
van het jaar 1580 in buurprovincie Friesland plaatsvonden. De Staten van dat gewest – gereformeerden
gaven hier de toon aan – vermoedden dat stadhouder
Rennenberg zich met de koning zou gaan verzoenen
en besloten hem een stap voor te zijn. Ze maakten
zich met geweld meester van de blokhuizen te Leeuwarden, Harlingen en andere steden. Kerkgebouwen
en andere kerkelijke bezittingen werden genaast en
geestelijken verbannen. Vele honderden katholieke
Friezen zagen zich gedwongen huis en haard te verlaten. De meesten van hen zochten en vonden hun
toevlucht in de stad Groningen. Ofschoon hun aantal fors is, mag men niet de gevolgtrekking maken dat
degenen die Friesland niet ontvluchtten dus gereformeerd waren of met de opstand sympathiseerden. De
meerderheid van de Friese bevolking was, net als die
in Groningen, ‘min of meer’ katholiek. Tegelijkertijd
zag, ook weer zoals in Groningen en Groningerland
het geval was, slechts een kleine minderheid van de
bevolking in het geloof een doorslaggevend motief
voor het politiek handelen. Vluchten deden daarom
alleen diegenen die inzagen dat zij vanwege hun
verleden of uitgesproken geloofsovertuiging geen
bestaanszekerheid meer hadden in een door gereformeerden gedomineerd Friesland: katholieke geestelijken die trouw wilden blijven aan het oude geloof,
gewestelijke en lokale bestuurders, hoge ambtenaren
en militairen.10
Met hun verhalen over de gewelddaden aan gene
zijde van de Lauwers veroorzaakten de Friese vluchtelingen de nodige nervositeit in de stad Groningen.
Zowel katholieke als gereformeerde stadjers hadden
alle reden om bang te zijn. De katholieken vreesden
voor een herhaling in Groningen van hetgeen zich
in Friesland afspeelde en de gereformeerden waren
benauwd voor een katholieke staatsgreep in reactie
dansen om de bruid
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op de Friese gebeurtenissen. Daarop was des te meer
kans nu de ‘katholieke’ partij in de stad drastisch versterkt was door de aanwezigheid van een berooide en
verbitterde schare Friese vluchtelingen.11
Zo kwam het dat de godsdienst, ofschoon de
religiekwestie voor de stedelijke politiek van niet
meer dan ondergeschikte betekenis was, toch de
doorslag gaf bij de positiekeuze van de stad Groningen in het grote conflict tussen de koning van Spanje
en de gewesten van de Nadere Unie. In de vroege
ochtenduren van 3 maart 1580 pleegden de leidinggevende katholieken samen met stadhouder Rennenberg – deze was op zijn beurt al maandenlang door
familieleden en andere personen uit de kringen rond
de prins van Parma bewerkt – hun coup en kozen
openlijk voor Filips II.12 De meest uitgesproken aanhangers van de reformatie, ruim 300 personen,13 werden opgepakt en gevangen gezet. Onder hen waren
er velen die jarenlang samen met hun katholieke of
indifferente collega’s op de bres hadden gestaan voor
de stedelijke belangen. Onder de huidige omstandigheden vormden ze echter een veiligheidsrisico. Vanwege hun godsdienstige gezindheid zouden ze wel
eens partij kunnen kiezen vóór de opstand en dus
tégen de belangen van de stad. Daarom werden de
meesten van de arrestanten uitgewezen. Toen in de
maanden die volgden bleek dat het de Staatsen niet
zou lukken de stad Groningen met militair geweld
in handen te krijgen, zagen ook vele Ommelanders
zich genoodzaakt uit te wijken. Een groot deel van
hen trok naar Emden, anderen naar Westerlauwers
Friesland.14 Overigens is voor Groningen en Groningerland, mutatis mutandis, dezelfde opmerking van
toepassing die eerder ten aanzien van Westerlauwers
Friesland is gemaakt. Degenen die niet uitweken of
verbannen werden en er voor kozen om in Stad en
Lande te blijven, waren beslist niet allemaal katholiek
of sympathisanten van de koning van Spanje. Net zodansen om de bruid

als er in Friesland vele katholieken en koningsgezinden waren achtergebleven, gaven ook in Groningen
en Groningerland vele gereformeerden en staatsgezinden er de voorkeur aan te blijven. We tasten
echter in het duister voor wat betreft hun aandeel in
de bevolking en hun invloed op de loop der dingen.
Dat ook de tijdgenoten op dat punt in onzekerheid
verkeerden zullen we in de loop van dit verhaal nog
zien.
Omdat Groningen in 1579 niet is meegegaan met
de opstandige gewesten die zich nader aaneensloten
tegen de koning, heeft de stad zich in 1580 niet van
hen kunnen verwijderen en is ook het woord ‘reductie’ niet op zijn plaats. In de loop van de jaren heeft
de opstand echter een mythische status gekregen:
de rebellie was een strijd van vrijheidslievende en
rechtzinnige Nederlanders tegen Spaanse tirannie en
afgodendienst. Toen de stad Groningen na een jarenlange verwoestende oorlog en een uitputtende belegering eindelijk op de knieën gedwongen werd – in
de steek gelaten door een machteloze koninklijke regering te Brussel – was de waarheid te ongemakkelijk
om haar in haar onverhulde gedaante aan te zien. Die
waarheid was dat met deze zwaar bevochten overwinning een einde kwam aan een echte burgeroorlog,
waarin stad- en landgenoten elkaar naar het leven
hadden gestaan.15 In werkelijkheid hadden Willem
Lodewijk en Maurits niet zozeer een gehate Spaanse
bezettingsmacht verdreven, als wel onwillige ‘landgenoten’ onderworpen. Overwinnaars en overwonnenen moesten echter met elkaar verder. Daarom was
het nodig de bittere pil van de vernederende nederlaag
voor de onderliggende partij enigszins te vergulden.
De overwinnaars namen daarvoor hun toevlucht tot
een zestiende-eeuwse vorm van spin. Kernstuk daarin
was de fictie dat de verovering van Groningen eigenlijk een bevrijding was. Het handjevol verjaagde bui-
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G ro n i n g e n

en

Holland

Op grond van een beschikking van graaf Jan (II) van Henegouwen en Holland (1299-1304) genoten Groninger kooplieden bepaalde voorrechten in het Hollandse. Desondanks lijken de handelsbetrekkingen tussen Groningen en Holland
in de middeleeuwen niet erg intensief geweest te zijn. Ook in politieke zin was Holland voor de Groningers vanouds een
afgelegen streek waarmee ze niet zoveel te maken hadden.
Daarin kwam verandering toen de Hollandse graven later oude machtsaanspraken op Friesland wilden realiseren.
Tegen 1400 probeerde de graaf van Holland dit gebied te onderwerpen en zocht daarvoor steun bij aanzienlijke heren in
alle Friese landen, tot aan de Jade toe. 17 Friesland werd destijds verscheurd door partijstrijd. De partij van de Vetkopers
was op de hand van de graaf van Holland, de Schieringers wilden hem buiten de deur houden. Nog in 1406 beschouwde
de Hollandse graaf, Albrecht van Beieren, de Ommelander Vetkopers als zijn leenmannen. Een nieuwe fase brak aan
toen Oostfriese hoofdelingen zich met de strijd gingen bemoeien. Het kwam tot een renversement des alliances, zodat
niet de Vetkopers, maar de Schieringers aan de Hollandse kant meevochten. De strijd eindigde op 1 februari 1422
met een verzoening (de zogenaamde ‘Groninger vrede’). Daarbij werd het gezag van Jan van Beieren – deze was toen
(als ‘ruwaard’) in het bezit van de grafelijke macht van Holland – in Westerlauwers Friesland erkend. ‘Holland’ was
hierdoor erg dicht in de buurt gekomen van Groningen. De stad zette alles op alles om zelfstandig te kunnen blijven
en maakte daartoe met zijn heer, de bisschop van Utrecht, ook de nodige afspraken. De stadjers wilden voorkomen dat
hun stad stapsgewijs en ongemerkt verder in de Hollandse invloedssfeer werd getrokken. Dat is de achtergrond van
een opmerkelijke bepaling in het Stadboek van 1425. In artikel 9 van het zesde boek, waarin de manier geregeld wordt
waarop ‘buitenlanders’ het burgerrecht te Groningen kunnen verwerven, is voor Hollanders een bijzondere procedure
vastgelegd. Burgemeesters en raad – het dagelijks bestuur van de stad – mochten een Hollander slechts het burgerrecht
verlenen wanneer de meerderheid van de Gezworen Meente ermee instemde. In 1446 ging men nog een stap verder.
Toen besloten burgemeesters en raad, gezworen meente en ‘de wijsheid’ van de stad dat voortaan geen enkele Hollander
of Zeeuw meer als burger, buur of inwoner zou worden toegelaten (art. 18 van het negende boek).18
De Hollandse graaf wist zich niet in Friesland te handhaven, maar halverwege de vijftiende eeuw kwam er een tegen
de stad Groningen gerichte samenwerking tot stand tussen hertog Filips (de Goede) van Bourgondië – die toen op de
Hollandse gravenstoel zat – en enkele niet met name genoemde hoofdelingen. Ook zijn zoon, hertog Karel de Stoute,
wilde een poging doen de Hollandse aanspraken op Friesland te realiseren.19 In 1473 wist hij Gelre te veroveren, maar
verder naar het noorden kwam hij niet. Daarmee was een politieke verbinding tussen Groningen en de Ommelanden
enerzijds en Holland en de overige Bourgondische gewesten anderzijds voorlopig van de baan.
Na enkele decennia van strijd waarbij Groningen met diverse heren te maken kreeg, bracht het jaar 1536 uiteindelijk de aansluiting van Groningen en Groningerland bij de Bourgondisch-Habsburgse erflanden, waartoe ook Holland
en Zeeland behoorden: Karel V werd als landsheer erkend en zijn ‘Nederlandse regering’ te Brussel werd de overheid
waaraan ook Groningen onderworpen was. Dit wil niet zeggen dat hierdoor meteen intensieve relaties ontstonden tussen Groningen en ‘het westen’.
In de loop van de zestiende eeuw horen we wel wat meer over contacten tussen Groningen en Holland. Mogelijk
is er sprake van een zekere – in elk geval geleidelijke – heroriëntatie van de Groningers en hun stadsbestuur. In het bijzonder gedurende de jaren zeventig – de stad zuchtte toen onder het juk van Alva’s maatregelen en sympathiseerde aarzelend met de opstandige gewesten – begonnen de heren hun blik wat meer naar het westen te richten. Het Groninger
raadhuis moest in ieder geval rekening houden met de mogelijkheid dat het politieke zwaartepunt in de Nederlanden
vanuit Brussel naar Holland zou gaan verschuiven. Een aanwijzing voor deze groeiende belangstelling voor Holland zou
men kunnen zien in de aanstelling van de Hollandse jurist dr. Johan de Gouda tot stadssyndicus (1 september 1575).
Deze was vóór zijn komst naar Groningen advocaat in het Hof van Holland en beschikte als zodanig niet alleen over
een gedegen kennis van de juridische en bestuurlijke procedures aldaar, maar tevens over een netwerk van relaties dat
ook Groningen goed van pas zou kunnen komen. In diezelfde tijd blijken Groninger veehandelaren actief te zijn in
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Amsterdam. In het stadsarchief van Groningen berusten brieven van 27 en 28 september 1572, waarin gerept wordt van
de organisatie van convooien tussen Harlingen en Amsterdam. Het doel daarvan was de Groningse ossenkooplieden in
de gelegenheid te stellen hun beesten veilig in Amsterdam ter markt te brengen.20
Met het ‘verraad van Rennenberg’ (3 maart 1580) werd de relatie met het westen echter weer voor een periode van
veertien jaar verbroken.21 Pas door de verovering van Groningen in 1594 kwam de stad definitief terecht in het kamp
van de opstandige gewesten, dat in alle opzichten gedomineerd werd door het rijke Holland.

tenlanders kreeg de schuld in de schoenen geschoven
voor alle ellende die de strijdende partijen elkaar de
afgelopen veertien jaar hadden aangedaan. Volgens
deze mythe konden de onderworpen Groningers het
in wezen niet helpen dat ze in het verkeerde kamp
hadden gezeten; ze waren eigenlijk gegijzeld geweest
door de verrader Rennenberg, de Spanjaarden en de
jezuïeten.16
4. 2	 V e rwa r r i n g

e n wa n h o o p

In 1587 was er echter nog geen mens die kon voorzien dat de worsteling een dergelijke uitkomst zou
hebben. In de vaderlandse geschiedenis staan de jaren
1586-1587 bekend als een periode van verwarring en
wanhoop. De prins van Parma, die als gouverneurgeneraal aan het hoofd stond van de koninklijke regering, was er in 1585 in geslaagd vele belangrijke
steden in de zuidelijke Nederlanden te heroveren. Als
gevolg daarvan was ook het Hof teruggekeerd naar
zijn traditionele zetel: Brussel. Vanuit die stad regisseerde Parma zijn campagnes tot herstel van het gezag
van Filips II. In de kerngebieden van de opstand, Holland en Zeeland, heerste paniek. Het gat dat door de
dood van prins Willem van Oranje (1584) was gevallen had men geprobeerd op te vullen door de Franse
koning Henri III te vragen de soevereiniteit over de
opstandige Nederlanden op zich te nemen. Dat bleek
een ongelukkige keus, want de Franse monarch stond
dansen om de bruid

op het punt toe te treden tot de Heilige Liga, het verbond van Franse katholieken met Filips II.
Vervolgens richtten de rebellen hun vizier naar
het westen. De Engelse koningin Elizabeth was een
notoire vijand van Filips II en de paus. Dezen hadden in 1581 een – overigens mislukte – opstand van
de katholieke Ieren tegen hun Engelse overheersers
gesteund. Het Engelse beleid was erop gericht paal
en perk te stellen aan de groei van de Spaanse macht,
waar dat maar mogelijk was: op zee, in Portugal, op
de Azoren en in de Nederlanden. De anti-Spaanse
manoeuvres moesten echter zo georganiseerd worden
dat ze niet zouden leiden tot een openlijke oorlog.22
Overeenkomstig de verwachtingen bleek Elizabeth
wel bereid de opstandige Nederlandse gewesten te
helpen, alleen niet op de manier waarop de Nederlanders dat graag wilden. Die wilden dat de Engelse
koningin de soevereiniteit op zich zou nemen en de
veiligheid van de Nederlanden garanderen. Verder
verwachtte men van haar dat ze de Staten-Generaal
hun gang zou laten gaan zoals ze inmiddels gewend
waren. Voor Elizabeth waren de Staten echter dubieuze partners. Waren dat niet gewoon Hollandse burgers die het gewaagd hadden tegen hun rechtmatige
vorst in opstand te komen? De protestantse vorstin
had – net zomin als haar collega’s elders, ongeacht
hun geloof – in principe helemaal niets op met rebellen: wat voor een wereld zou het wel niet worden
wanneer iedereen zomaar tegen zijn wettige overheid
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in opstand kon komen? Bovendien was het haar duidelijk dat de Nederlanders voor een dubbeltje op de
eerste rang wensten te zitten: de koningin mocht de
kastanjes uit het vuur halen, maar de Staten wilden
wel eigen baas blijven. Tenslotte, zo overwoog ze, zou
inwilliging van de Nederlandse wensen haar in een
rechtstreeks conflict met de Spaanse koning storten
en dat was nu net hetgeen ze wilde vermijden.23
Elizabeth weigerde dus om de soevereiniteit over
de Nederlanden te aanvaarden, maar was wel bereid
militaire hulp te sturen. Ze verplichtte zich tot het
zenden van een expeditieleger van 6.350 man te
voet en 1.000 man te paard. De kosten ervan zouden door haarzelf en de Staten-Generaal gezamenlijk
gedragen worden. Tot bevelhebber van de gecombineerde Engelse en Staatse troepen benoemde Elizabeth haar gunsteling Robert Dudley, beter bekend
als de graaf van Leicester. Deze protestantse edelman
moest ook de bestuurlijke gang van zaken in de opstandige Nederlandse gewesten stroomlijnen en de
leiding op zich nemen van de Raad van State. Op
30 december 1585 arriveerde Leicester in Vlissingen
en liet zich in de volgende maand door de StatenGeneraal tot gouverneur-generaal over de Nederlanden benoemen. Dit laatste tot grote woede van Her
Majestie, die zich hierdoor toch weer openlijk te kijk
gezet wist als vijand van Spanje en ook vond dat ze
hierdoor al te zeer verbonden raakte met de Nederlandse opstand.24
Voor de plechtigheden en onderhandelingen
waarmee de introductie van Leicester als hoofd van
de regering gepaard gingen, was ook stadhouder
Willem Lodewijk van Nassau uit het verre Friesland
naar Holland overgekomen. De status van de stadhouders in de Nederlandse gewesten was een precair punt. In het verdrag van Nonsuch (20 augustus
1585) hadden de vertegenwoordigers van de StatenGeneraal en de Engelse kroon laten vastleggen dat

deze functionarissen in het vervolg hun aanstelling
zouden ontvangen van de Raad van State, waarin
ook enkele door Elizabeth benoemde Engelse heren
zitting zouden hebben. Deze regeling botste met het
aan Nederlandse zijde levende idee dat de gewestelijke Staten de basis van de staatsmacht vormden en
dat zij ook ten aanzien van de benoeming van stadhouders het laatste woord hadden.25
4 . 3	D e

s i t u at i e i n h e t n o o r d e n

Graaf Willem Lodewijk was in februari 1584 door
zijn oom Willem van Oranje tot diens plaatsvervanger in Friesland benoemd. Willem Lodewijk was
toen een jongeman van 23 jaar. Na de gewelddadige
dood van de prins van Oranje (10 juli 1584) hadden de Staten van Friesland hem tot stadhouder en
kapitein-generaal gekozen en in die functie was hij
in november 1584 door de Staten-Generaal aangesteld. Overigens had hij sinds mei 1584 ook commissie van de Staten-Generaal als stadhouder voor de
Ommelanden van Groningen. Hij was daartoe door
de uitgeweken Ommelander heren voorgedragen. In
de praktijk lag de uitoefening van deze functies echter nogal problematisch. Zowel in Friesland als in de
Ommelanden was Willem Lodewijk immers niet de
enige die de functie van stadhouder bekleedde. Nadat
de graaf van Rennenberg in juli 1581 te Groningen
aan de pest was gestorven, had de prins van Parma de
Spaanse kolonel Francisco Verdugo tot gouverneurad interim benoemd voor de noordelijke gewesten,
inclusief Drenthe, de Ommelanden en Westerlauwers Friesland.
Het zou een te simpele voorstelling van zaken
zijn te denken dat Willem Lodewijk het ten westen
van de Lauwers voor het zeggen had en dat Verdugo
heerste tussen de Lauwers en de Eems. Beide stadhouders moesten het aanzien dat de vijand in ‘hun’
dansen om de bruid
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gebied actief was. In de Ommelanden beschikten de
Staatsen over twee belangrijke steunpunten: Niezijl
en Oterdum. Het Staatse garnizoen te Niezijl beheerste de noordelijke landweg tussen Groningen
en Westerlauwers Friesland en was tegelijkertijd een
basis voor operaties op het Reitdiep en in de richting van de Marne. De Staatse schans te Oterdum
controleerde de Eems en bracht het Groninger handelsverkeer zware schade toe. Bovendien hadden de
Staatsen de zeedijken aan weerszijden van hun schans
doorgestoken, zodat de ‘Oosterhorn’ bloot stond aan
vrijwel permanente overstromingen.
Verdugo had weliswaar geen schansen en nauwelijks ‘een voet landts’ in Westerlauwers Friesland,26
maar Steenwijk was sinds november 1582 vast in
handen van de koninklijke troepen, die vanuit die
stad herhaaldelijk invallen deden in Zevenwolden.
Bovendien controleerde deze sterke stad de zuidelijke
toegang tot Friesland. Deze omstandigheid, gecombineerd met het feit dat Coevorden en de stad Groningen de oostflank beheersten, maakte dat Friesland
aan de landzijde geïsoleerd was. De enige verbinding
die het met de rest van de opstandige gewesten had
liep over de Zuiderzee.
De koninklijke troepen hadden in de Ommelanden verschillende sterke posities, maar de regie daarover verschilde nogal. De stad Groningen was vanzelfsprekend ’s konings belangrijkste bolwerk, maar
daarover had Verdugo zo goed als niets te zeggen. Het
stadsbestuur achtte alleen zichzelf met uitsluiting van
ieder ander verantwoordelijk voor de verdediging van
de stad en steunde volledig op zijn eigen strijdkrachten, bestaande uit acht à negen vendels (compagnieën) gewapende burgers.27 Ook Verdugo’s zeggenschap over het voor de beveiliging van het Groninger
handelsverkeer zo belangrijke Delfzijlster garnizoen
was beperkt. Delfzijl functioneerde als een voorhaven voor Groningen en het stadsbestuur zou het liefst
dansen om de bruid

zien dat het ter plaatse ook de overheidsfuncties zou
mogen uitoefenen.28 In de havenstad lag een van de
vendels die het koningsgezinde bestuur van Stad en
Lande in het voorjaar van 1580 had aangenomen om
zich tegen het Staatse leger te kunnen verdedigen.
Het stadsbestuur stond erop dat het bevel daar gevoerd werd door een Groninger burger, die men op
grond van de door hem afgelegde burgereed29 enigszins in de hand kon houden. Indien men zo’n belangrijke plek in handen liet van een bevelhebber die
alleen verantwoording schuldig was aan zijn militaire
superieuren, kon men erop rekenen dat het beleid ter
plaatse alleen op basis van krijgskundige overwegingen zou worden gevoerd, zonder begrip voor de finesses en gevoeligheden van het handelsverkeer. Wanneer zo’n militaire commandant alle koopvaarders
over één kam schoor, kon dit uiterst onplezierige gevolgen hebben. Kooplieden zouden de gevarenzone
gaan mijden en schippers die bereid waren het risico
van aanhouding te trotseren, zouden dat alleen willen
doen tegen een hoge vergoeding. Dat zou de vrachtkosten omhoog jagen, hetgeen op zijn beurt weer zou
leiden tot hoge prijzen op de Groninger markt. Wat
voor effect dit op de stemming van de bevolking en
de politieke stabiliteit zou hebben laat zich raden.
Het was dus zaak dat er te Delfzijl voorzichtig werd
geopereerd en dat daarbij de stedelijke belangen goed
in de gaten gehouden werden.30
Overigens vertrouwde Verdugo de Groningers
voor geen cent. Hij was ervan overtuigd dat ze alleen
uit eigenbelang ’s konings zijde hadden gekozen en
zonder enige scrupule naar de Staatse kant zouden
overstappen als hun dat beter uitkwam.31 Gedurende
de dertien jaar dat hij functionerend gouverneur van
Groningen was, is de Spanjaard permanent bang
geweest voor verraad. Geen wonder dan ook dat hij
het sterkste van zijn garnizoenen – waarover hij wel
rechtstreeks via de militaire hiërarchie te comman-
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deren had – had ondergebracht op de Ripperdaborg
te Farmsum, pal tegenover Delfzijl. Verder lag er in
Groningerland een groot aantal koningsgetrouwe
detachementen, die meest van bescheiden omvang
waren: Wedde, Zwaagsterzijl (bij Woldendorp),
Nijenhuis bij Termunten, Reide, Watum, Uithuizen, Warffum, Pieterburen, Hornhuizen, Zoutkamp,
Onderdendam, Winsum, Noordhorn, (Aduarder)
Steentil, Aduarderzijl, Enumatil, de Nienoord en de
Punt.32 Vanuit deze steunpunten probeerden de koninklijken de bewegingsvrijheid van de Staatse garnizoenen te Oterdum en Niezijl te beperken, de kust
te vrijwaren tegen invasies vanuit zee en de aanvoerroutes te beschermen.
Verdugo verkeerde in de gelukkige omstandigheid
dat hij voor het behouden van zijn belangrijkste bolwerken nauwelijks troepen nodig had. De inwoners
van deze plaatsen – Groningen voorop – voelden in
meerderheid helemaal niets voor de rebellie tegen de
koning van Spanje.33 Er is dus geen sprake van dat de
zittende – koningsgezinde – overheid een opstandige
bevolking met militair geweld onder de duim moest
houden. Deze comfortabele situatie stelde Verdugo
– althans in theorie – in staat om de hem ter beschikking staande eenheden als veldleger her en der in te
zetten en zo ‘meester in het veld’ te blijven. Dit voordeel lijkt echter groter dan het in de praktijk was.
De koninklijke troepen kregen vanuit Brussel niet
of nauwelijks betaald, zodat de plattelandsbevolking
voor het onderhoud van de soldateska moest opdraaien. De betaling haperde regelmatig, hetgeen
op zijn beurt aanleiding gaf tot vrijwel permanent
gemor onder de troep. Omdat ontevreden soldaten
doorgaans weinig neiging vertonen om bevelen op
te volgen, zeker wanneer daaruit gevaar voor lijf en
leden kan ontstaan, konden Verdugo en zijn bevelhebbers met hun soldaten beslist niet altijd doen wat
ze graag wilden en wat, militair gezien, noodzakelijk

was. Er deden zich dan ook opmerkelijke staaltjes
van insubordinatie voor.
Willem Lodewijk had nog veel minder bewegingsvrijheid dan zijn koninklijke opponenten. Het
Friese regiment was weliswaar van een geduchte omvang,34 maar het grootste deel ervan lag vast in de
garnizoenen in de Friese steden en de schansen die
ter beveiliging van het platteland waren opgeworpen.
De garnizoenen in de steden hadden niet alleen tot
taak om de vijand te weerstaan, ze moesten ook de
eigen bevolking in bedwang houden.35 Tegelijkertijd
betaalde het Friese platteland schatting aan Verdugo.
Koninklijke commissarissen trokken voor de inning
daarvan door het land zonder dat Willem Lodewijk
daar veel tegen kon doen. Wanneer de bevolking
niet of te laat betaalde, mocht ze erop rekenen dat
het koninklijke leger zijn portie – en meer dan dat
– zou komen halen, zodra de weersomstandigheden
dat toelieten. Omgekeerd wist Willem Lodewijk in
deze jaren nauwelijks iets uit de Ommelanden los te
krijgen. Het garnizoen van Oterdum was van meet af
aan (oktober 1583) zo onbehouwen tekeer gegaan,
dat de Oosterhorn zo goed als niets meer kon opbrengen. Ook uit de omgeving van de Staatse schans
te Niezijl kwam niets: het land was verwoest en de
bevolking had de benen genomen met have en goed.
4 . 4	E e n

g r u w e l i j k e e rva r i n g

Terwijl Willem Lodewijk op uitnodiging van de
Staten-Generaal in Holland was om de graaf van
Leicester te begroeten (januari 1586), voltrok zich
in Friesland een ramp. Het was hard gaan vriezen,
zodat de sloten en venen in het waterrijke land waren dichtgevroren en het hele land openlag voor de
vijand.36 Onder leiding van Verdugo’s plaatsvervanger, de overste-luitenant Juan Baptista Taxis, was een
koninklijke strijdmacht Friesland binnengevallen.
dansen om de bruid
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Naar verluidt ging het om een strafexpeditie tegen
diegenen die weigerden de beloofde contributie voor
het koninklijke leger te betalen of daarmee te lang
talmden.37 De naar Emden uitgeweken Ommelander
Abel Eppens – wiens persoonlijke situatie verklaart
waarom hij de rampen van zijn tijd zoveel mogelijk
aan de stad Groningen en zijn bestuurders toeschrijft
– meldt in zijn kroniek dat het de Groninger burgemeester Joachim Ubbena is geweest die Taxis had getipt. Ubbena was op 10 januari 1586 naar Zutphen
– waar Taxis gouverneur was – gereisd om de overste
erop te wijzen dat hij bij het invallen van de vorst een
uitstekende mogelijkheid zou krijgen om Friesland
binnen te vallen.38 Het Groningse stadsbestuur was
er destijds inderdaad van overtuigd dat het Staatse
bewind op instorten stond. Het meende dat er maar
een klein duwtje nodig was om de opstandelingen
uit buurprovincie Friesland te verwijderen en de rust
in het noorden te herstellen. Of Eppens’ mededeling
over de Groningse inbreng klopt, valt echter nog te
bezien.39 Francisco Verdugo, die na de val van Groningen te Lingen zijn memoires schreef, herinnert
zich dat hij het zelf is geweest die Taxis door middel van een bode heeft opgeroepen om een inval te
doen. Hij gaf zijn luitenant opdracht zoveel mogelijk
troepen uit het garnizoen van Zutphen te halen en
mobiliseerde ook de graven Herman en Oswald van
den Berg,40 Antonie de Cocquel (garnizoenscommandant van Steenwijk) en Joost de Vooght van Rijneveld (commandant te Farmsum) om gezamenlijk
Friesland binnen te vallen.41 Hoe het ook zij, kort
daarna begon het inderdaad streng te vriezen en Taxis
kon meteen in actie komen. Hij had in allerijl troepen laten samentrekken, waarvan een flink deel voor
de winter in Westfalen was ondergebracht. Deze laatste hadden zich te Metelen verzameld en waren via
Coevorden naar de Nienoord getrokken, waarheen
zich ook de soldaten uit Groningerland hadden bedansen om de bruid

geven.42 Vanuit de Nienoord en Steenwijk43 was de
strijdmacht – er is sprake van tenminste 600 ruiters
en 2500 infanteristen van uiteenlopende nationaliteit44 – Friesland binnengevallen.
De omvang van deze koninklijke strijdmacht wijst
erop dat het zeker niet om een simpele strafexpeditie
ging. Wel droeg het opgegeven doel ertoe bij dat
Taxis snel kon handelen. Bij de voorbereiding van
een reguliere veldtocht hoorde uiteraard ook de complexe en tijdrovende organisatie van de bevoorrading.
Wanneer het leger op pad ging, werd het gevolgd
door een omvangrijke tros van zoetelaars of marketenters, voerlieden, handwerkslieden en handlangers,
meestal compleet met vrouwen en kinderen. Omdat
het in dit geval de bedoeling was om op de weigerachtige Friezen te teren, was dit alles niet nodig. Het
leger zou Friesland binnenvallen en daar meer dan
genoeg te eten vinden, om van de overige buit nog
maar te zwijgen. Overste Taxis zal echter net als de
Groningers gemeend hebben dat er, met een beetje
geluk, ook wel wat meer in zat.45 Niet dat ze gedacht
hebben aan het belegeren en veroveren van schansen
of steden. Tijdens een vorstperiode was het immers
onmogelijk om het daartoe benodigde graafwerk te
verrichten en het is ook niet zeker of het leger wel
artillerie bij zich had. Men zal echter gespeculeerd
hebben op de mogelijkheid dat de Friese legerleiding
een poging zou doen het platteland te beschermen
en de inval van de koninklijken te keren. In dat geval zou zij soldaten uit de garnizoenen moeten halen.
Maar, zo was de redenering, als de Staatsen de Friese
steden niet aan hun eigen, koningsgezinde, burgers
wilden prijsgeven, moesten ze daarin aanzienlijke bezettingen achterlaten en zou het hun nooit lukken
om een strijdmacht in het veld te brengen die opgewassen zou zijn tegen het koninklijke leger. In het
mooiste geval zou het Friese regiment in een veldslag
het onderspit delven en zouden de steden vervolgens
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zonder slag of stoot in handen van de koning vallen.
Voorwaar een goedkope manier om een beslissende
overwinning te behalen.
Het is hier niet de plaats om gedetailleerd verslag te doen van het gruwelijke verloop en de onverwachte uitkomst van deze inval.46 Ik volsta met de
mededeling dat de koninklijke troepen zich drie dagen lang te buiten gingen aan buitensporig geweld47
en dat zij zich, na een zwaar bevochten overwinning
op een deel van het Friese regiment bij Boxum, halsoverkop hebben moeten terugtrekken vanwege de
plotseling ingevallen dooi. Voor dit verhaal is het
van belang dat Willem Lodewijk, na het ontvangen
van het bericht over deze inval, ijlings uit Den Haag
terugkeerde en niet veel meer kon doen dan getuige
zijn van het bloedige treffen bij Boxum. Ondertussen was het kwaad echter geschied: afgezien nog van
de doden, gewonden, de gestolen goederen en aangerichte verwoestingen leken ook de overlevenden voor
de opstand verloren te zijn. Het grootste deel van de
Friese bevolking was voor de druk van de koninklijke
wapens gezwicht en was bereid met Verdugo en de
zijnen samen te werken. Zelfs kooplieden en magistraten in de steden deden daaraan mee. Er voeren
geen schepen meer uit of zij hadden vrijgeleiden of
‘sauvegardes’ van Verdugo. Dit waren documenten
die men tegen betaling van ’s konings officieren kon
verwerven en die de bezitter ervan vrijwaarden van
plundering. Degenen die zich van dit soort ‘papieren
harnassen’ voorzagen waren volgens Willem Lodewijks adviseur Everhard van Reyd al meer dan half
op weg naar volledige verzoening met de koning. Ze
dienden Filips dan wel niet openlijk, ze verzetten zich
ook niet tegen hem. De stemming was ‘flaeuhertigh’
en her en der werden oproepen gehoord om zich met
de koning te verzoenen.48

4 . 5	W i l l e m L o d e w i j k

heeft een plan

Als de gebeurtenissen van januari 1586 Willem Lodewijk één ding hadden duidelijk gemaakt, dan was het
wel dat Friesland onder de huidige omstandigheden
niets meer of minder was dan een bufferzone tussen
de kerngebieden van de opstand en de koninklijke
gewesten. Willem Lodewijks gouvernement dekte de
oostflank van Hollands Noorderkwartier en beveiligde
aldus het handelsverkeer van Amsterdam en de Westfriese havens, hetgeen voor de Hollanders uiteraard
zeer welkom was. Friesland zelf echter was blootgesteld aan invallen vanuit het oosten en het zuiden en
kon zich daartegen eigenlijk niet verdedigen. De Friese stadhouder begreep dat aan deze situatie zo spoedig
mogelijk een eind moest komen. Hij had al vaker over
het probleem nagedacht en besloot nu zijn strategische ideeën op papier te zetten en deze voor te leggen
aan de graaf van Leicester, de opperbevelhebber van de
gecombineerde Staatse en Engelse strijdkrachten.
In dit plan, dat gedateerd is op vrijdag 28 februari
1586 te Leeuwarden, wees Willem Lodewijk erop
dat de stad Groningen een sleutelpositie innam.49 De
hele wereld, aldus de Friese stadhouder, weet dat de
overgang van Groningen naar ’s konings zijde er de
oorzaak van is dat alle buurprovincies blootgesteld
zijn aan oorlog en ellende. Daarom is het noodzakelijk die stad ‘tot reden ende gehorsaemheyt’ te brengen. Het mooiste zou het natuurlijk zijn wanneer er
een groot leger kon worden uitgerust om Groningen
in te nemen. Willem Lodewijk begreep dat dat er
niet inzat. Om een groot leger vrij te maken voor de
verovering van Groningen zou Leicester zijn troepen
moeten splitsen, want in het zuiden moest hij het
hoofd bieden aan de opdringende legers van de prins
van Parma.
Er was in de visie van Willem Lodewijk echter wel
een andere oplossing. Volgens hem moest het modansen om de bruid
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gelijk zijn de stad Groningen af te snijden van alle
aanvoer van levensmiddelen en andere noodzakelijke
goederen. Door de Staatse bezetting van de schans te
Niezijl – die stond immers in rechtstreekse verbinding met de Lauwerszee – was het Reitdiep al uitgeschakeld als aanvoerroute voor de stad. De enige
waterweg die haar nog restte was die vanuit het oosten: via Delfzijl en het Damsterdiep. Van overzee en
via de Eems vanuit Westfalen werden vele goederen
in de Oostfriese havenstad Emden aangevoerd. Via
Delfzijl vond een aanzienlijk deel daarvan zijn weg
naar Groningen.
Dan waren er de landwegen. De route waarlangs
de stad Groningen voor het handelsverkeer vanuit steden als Hamburg, Bremen, Oldenburg en uit Westfalen bereikbaar was, liep over de pas door het veen
bij Bourtange. Voor de verbinding met zuidelijke
streken was er de weg over de Hondsrug en Coevorden. Deze routes zouden moeten worden afgesneden.
Indien men erin zou slagen de Eems en de Wezer te
blokkeren zouden behalve Groningen ook strategisch
belangrijke steden als Zutphen, Steenwijk, Nijmegen
en zelfs het vijandelijke leger in Brabant en Vlaanderen gebrek gaan lijden. De honger zou de steden
in die gebieden binnen vijf of zes maanden doen capituleren en ’s konings troepen dwingen het veld te
ruimen.
Mocht Leicester dit laatste al te drastisch vinden,
dan zou men kunnen beginnen met het afsluiten van
de landwegen. In de eerste plaats zou het goed zijn
een fort te leggen voor Delfzijl. Met behulp van zo’n
versterking waren ook de koningsgezinden er in 1580
in geslaagd Delfzijl te veroveren. In de tweede plaats
moest er een schans komen bij Bellingwolderzijl.50
Hier mondde de Westerwoldse A in de Dollard uit
en moesten alle bootjes passeren die de via Bourtange
over land aangevoerde goederen verder brachten. Bovendien kon vanaf deze plaats de landweg over het
dansen om de bruid

Graaf Willem Lodewijk van Nassau (1560-1620) was een oomzegger van Willem van Oranje en een neef van prins Maurits.
Willem Lodewijk werd in 1584 kolonel van het Friese regiment,
de strijdmacht van het rebellerende Friesland. Na de moord op
Willem van Oranje werd hij aangesteld als stadhouder en kapitein-generaal van Friesland.
Foto: Österreichische Nationalbibliothek.
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Oostfriese Dünebroek worden afgesloten. Dan was
er, ten derde, de grote schans te Coevorden die nu
in handen van de vijand was. Wanneer de Staatsen
deze zouden kunnen bemachtigen, zou daarmee niet
alleen de aanvoer van levensmiddelen voor de stad
zijn geblokkeerd, maar zou haar ook de mogelijkheid
ontnomen worden nog langer handel te drijven.
Het afsluiten van landwegen zou volgens Willem
Lodewijk ook voordelen hebben boven de blokkade
van rivieren als de Eems en de Wezer. Het was niet
alleen goedkoper, maar ook effectiever. De eerder
vanwege de Generaliteit ingestelde blokkade van de
Eems was weinig succesvol gebleken. Steeds weer
slaagden smokkelaars – de zogenaamde ‘hoytevaarders’51 – erin om ongezien voorbij de patrouilleschepen te komen en er waren ook verhalen over corrupte
Staatse kapiteins. Tegen betaling waren die maar al
te graag bereid de andere kant op te kijken. Bovendien had de afsluiting van de landwegen het grote
voordeel dat ze het hele jaar door gehandhaafd kon
blijven. De schepen op de zeearmen moesten bij het
invallen van de winter worden weggehaald, zodat de
vijand gedurende de winter vrij spel had. Die kon
dan over de toegevroren Eems of Dollard met paarden-wagen zijn levensmiddelen ophalen waar het hem
beliefde.
We hebben al gezien dat Willem Lodewijk niet
vrijelijk met zijn eigen Friese regiment kon manoeuvreren omdat hij daarmee de onwillige bevolking
in bedwang moest houden. Voor de uitvoering van
zijn plan had hij dus extra-strijdkrachten nodig die
door anderen (de Staten-Generaal, lees: Holland, of
de Engelsen) zouden moeten worden geleverd. Het
ging, aldus de Friese stadhouder, echter over een gering aantal soldaten. Om een begin te maken met
Delfzijl en Bellingwolde zouden 200 pioniers en 500
of 600 soldaten al voldoende zijn. Die zouden vanuit Holland kunnen worden aangevoerd onder het

mom van versterking van het Staatse garnizoen te
Oterdum. Op die manier zouden de beide plaatsen
kunnen worden bezet nog voor de vijand er lucht van
zou krijgen. Ondertussen zou Leicester een flink leger naar de grenzen van Drenthe en Twente moeten
sturen om de vijand af te leiden. Die strijdmacht zou
in één moeite door ook een poging kunnen doen om
Coevorden in handen te krijgen.
Willem Lodewijk stuurde een tweetal uitgeweken Ommelanders, de hoofdeling Johan Rengers to
Hellum en syndicus dr. Hiëronymus Verrutius, naar
Holland om dit plan aan Leicester en de Raad van
State voor te leggen. De Engelse landvoogd besprak
de zaak met de Amsterdamse burgemeester Willem
Bardesius, maar die drong er alleen maar op aan dat
men een schans zou opwerpen op de Knock52 alvorens graaf Edzard van Oost-Friesland of Verdugo dat
zouden kunnen doen. Willem Lodewijks suggesties
werden ‘in beraad genomen’, maar in de praktijk is
er niets mee gedaan.53 Ook al kwam er geen positieve
reactie op zijn plan, de Friese stadhouder hoopte toch
dat er tegen de zomer een veldleger zou komen waarmee een beslissing kon worden geforceerd. Voor het
moment volstond hij met het versterken van Frieslands defensie.54
4.6

Verraad

en ander leed

De Engelse interventie had niet de positieve effecten die de Staten-Generaal ervan hadden verwacht.
Leicester mocht dan wel de kerkhervorming zijn toegedaan, het beleid dat hij voerde bracht hem op verschillende terreinen in botsing met de vertegenwoordigers van de Hollandse steden, waar – net als in de
stad Groningen – handelsbelangen de politieke lijn
bepaalden. Hij wilde een centrale commandostructuur opzetten en alle machtsbronnen van de Staten
bundelen. Daarbij stuitte hij op de onwilligheid van
dansen om de bruid
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de bevelhebbers te velde en op de vrijheidsdrang van
de Staten. Die wilden baas blijven in eigen huis en
beschuldigden Leicester ervan ‘absoluut’ te willen regeren.
Ondertussen slaagden de koninklijke legers er
in het jaar 1586 in een aantal belangrijke steden te
veroveren: Grave, Venlo en Neuss. Leicester van zijn
kant had vergeefs geprobeerd Zutphen te overmeesteren.55 Tot overmaat van ramp besloten de door Leicester aangestelde gouverneur van de schans op de
linker IJsseloever tegenover Zutphen en die van de
stad Deventer in januari 1587 naar ’s konings zijde
over te stappen, waardoor de Staten twee strategisch
belangrijke steunpunten verloren.
Ook al hadden de leidinggevende kringen in Holland het vertrouwen in de persoon van Leicester en
de Engelse interventie al gauw verloren, zij moesten
toch nog een tijdje rekening houden met het feit dat
Leicester in de ogen van vele gereformeerden en hun
geestelijke leidslieden – ook die in Holland – een
soort Godsgeschenk was. Voor hen was de graaf de
enige die, met de macht van de Engelse kroon achter
zich, de Nederlandse calvinisten uit de klauwen van
de Spaanse inquisitie kon redden. De Staatse regering
was veel te weinig doortastend naar hun zin en ook
te weinig gemotiveerd om de Spaanse wapens tegen
te houden. De Hollandse regenten dachten alleen
aan hun handel en vergaten dat de strijd eigenlijk
om vrijheid voor de ‘ware religie’ behoorde te gaan.
Zeker buiten Holland was dit de algemene opvatting
onder het gereformeerde volk. De Friese predikanten
en ook de Groninger en Ommelander uitgewekenen
te Emden moesten niets hebben van het slappe gedoe
van de door Holland gedomineerde Staten-Generaal.
Die hadden voortdurend te weinig geld over voor de
oorlog.56 De overtuigde calvinisten konden dan ook
geen enkel begrip opbrengen voor de tegenwerking
die Leicester ondervond van de zijde van de Statendansen om de bruid

Generaal en ‘de graven’ (de stadhouders Maurits,
Willem Lodewijk en Adolf van Nieuwenaar en Meurs
en legeraanvoerder Filips van Hohenlohe), die ook
door de Staten bewust klein gehouden werden. Deze
verarmde heren57 hadden het lef om tegen de Engelsen te opponeren ‘omdat dat vreemdelingen waren’,
terwijl ze zelf ook geen Nederlanders waren.58 Daar
kwam nog bij dat Maurits veel te jong was (19 jaar),
Willem Lodewijk zich zelfs in zijn eigen gouvernement nauwelijks staande kon houden en Filips van
Hohenlohe in moreel opzicht niet deugde. Alleen de
luitenant-stadhouder en militaire commandant van
Hollands Noorderkwartier, de gereformeerde houwdegen Diederik Sonoy, was een man waarop men
kon bouwen. En die stond gelukkig aan de kant van
Leicester, de ‘sterke man’ die de slapheid terzijde kon
schuiven.59
Het vertrouwen van de gereformeerde bevolking
in Willem Lodewijk was in de jaren 1586-1587 dus
zo goed als nihil. In calvinistische kringen in Friesland en Emden deden de wonderlijkste verhalen de
ronde. De Friese stadhouder zou in het geheim zelfs
goede maatjes zijn geworden met Verdugo,60 hij bevoorraadde de vijand61 en men verdacht er hem zelfs
van dat hij zijn gouvernement aan de Spanjaarden
in handen wilde spelen.62 In mei 1587, ten tijde van
een nieuwe inval van koninklijke troepen, ging het
verhaal rond dat heel Friesland ’s konings zijde had
gekozen. De Friezen zouden massaal gezwicht zijn
voor de avances van de hertog van Parma. Die zou
voor een periode van vijftien jaar vrijheid van godsdienst hebben toegezegd en verder amnestie verlenen
aan alle uitgewekenen.63 De verdachtmakingen aan
het adres van Willem Lodewijk vonden hun oorzaak
in gebeurtenissen waarvan de achtergrond of strekking niet of verkeerd begrepen was door degenen die
er getuige van waren geweest. Hun verhalen bevestigden voor de berooide en verbitterde Ommelander

531
ballingen in Westerlauwers en Oost-Friesland – die
waren nu al voor het zevende jaar van huis en haard
verdreven – een voor hen al veel langer vaststaand
feit: ze werden door de ‘hoge heren’ in Holland en
door de stadhouders aan hun lot overgelaten.
De ballingen zullen maar weinig troost geput hebben uit het feit dat ook bij de vijand lang niet alles
naar wens ging. Parma’s leger dreigde uiteen te vallen
als gevolg van onderbetaling en hongersnood en tussen Verdugo en de stad Groningen traden in het begin
van het jaar 1587 diepgaande verschillen van inzicht
aan de dag over de manier waarop men met het fenomeen van de Staatse sauvegardes64 moest omgaan.
De stadhouder had in februari goedgevonden dat de
ingezetenen en landeigenaren van het Westerkwartier
zich onder bescherming van de Staatsen stelden. De
boeren die voor de overvallen vanuit Niezijl op de
loop gegaan waren, zouden dan kunnen terugkeren
en het land opnieuw in gebruik nemen. Wat Verdugo
betreft zouden ze plundering door de Staatsen mogen afkopen door maandelijkse betalingen te doen
aan de vijand. Dit strookte met zijn opvatting dat de
boerenbevolking zoveel mogelijk gevrijwaard moest
blijven van overlast, zodat ze door kon blijven gaan
met het agrarisch bedrijf en de economie draaiende
bleef. Bovendien was het hard nodig dat er voldoende
voedsel geproduceerd werd voor het leger. De stadsbestuurders en de ‘verordenten der Ommelanden’65
dachten hier heel anders over. Wanneer de inwoners
van het Westerkwartier sauvegardes van Willem Lodewijk kochten, betekende dit dat dit gebied vrij toegankelijk werd voor de vijand en dat men het de facto
opgaf. Ze vreesden een domino-effect: Ubbega66 en
de Marne zouden daardoor in de frontlijn komen te
liggen en het zou onmogelijk zijn de boeren daar te
verbieden ook sauvegardes van de vijand te nemen.
Op die manier zouden de koninklijken de greep op
de Ommelanden stap voor stap kwijtraken. Zelfs de

burgers van de stad zouden zich op den duur onder
bescherming van de vijand moeten stellen wanneer
ze zich buiten de poorten waagden.67
Een ander geschilpunt tussen Verdugo en het
stadsbestuur vond zijn oorsprong in de argwaan die
de stadhouder jegens de Groningers koesterde. Hij
vertrouwde deze ‘republikeins’ denkende heren, die
alleen oog hadden voor de belangen van hun stad,
voor geen cent. Sinds het begin van zijn optreden in
het noorden, in de zomer van 1581, had hij vergeefs
geprobeerd om een garnizoen binnen de stadsmuren
gelegerd te krijgen, maar dat was hem telkens beleefd
maar wel zeer beslist geweigerd. Dit voorjaar probeerde hij opnieuw een voet tussen de deur te krijgen, maar opnieuw kreeg hij nul op het rekest.
Tenslotte waren daar de geldeisen van de stadhouder. Op grond van toezeggingen van de hertog
van Parma had hij recht op bepaalde sommen gelds,
maar Stad en Lande verklaarden botweg dat ze niet
betalen konden. Volgens hen was het omgekeerd:
Verdugo moest ervoor zorgen dat er geld uit Brussel
kwam! In mei 1587 was de stadhouder persoonlijk
aanwezig op een Landdag om de jammerklachten
en noodkreten van de vertegenwoordigers der Ommelanden te aanhoren. Tijdens de nabespreking met
het dagelijks bestuur van Stad en Lande wond de
Spanjaard zich zo op dat hij kwaad wegliep.68 Dat
maakte de stadsbestuurders weer bang dat Verdugo
negatieve berichten over Groningen naar Brussel zou
doorseinen, waardoor men in het regeringscentrum
helemaal afkerig zou worden van het idee om een
dure militaire expeditie op touw te zetten om het
verre Groningen te helpen.69
Overigens was er tot halverwege de meimaand
van het jaar 1587 geen sprake van enige militaire
activiteit. Op Pinksteren (17 mei) mislukte een poging van Verdugo om Niezijl, een van de beide luizen
in de pels van Groningen, bij verrassing te nemen.
dansen om de bruid
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Overigens had Willem Lodewijk het juist in deze tijd
aangedurfd een gedeelte van zijn Friese regiment uit
de garnizoenen te laten wegtrekken, mogelijk om het
Staatse leger te versterken dat een aanval vanuit Deventer verwachtte. Verdugo’s tweede man Taxis had
een brug over de IJssel gelegd en bereidde een inval
op de Veluwe voor.70 De – in hun ellende bijziende –
gereformeerde uitgewekenen hadden er geen oog
voor dat er wel eens een verband zou kunnen bestaan
tussen Willem Lodewijks handelwijze en de oorlogsdreiging aan de IJssel. Zij zagen in het feit dat Willem Lodewijk de Friese defensie had verzwakt, uitgerekend op het moment dat Verdugo Niezijl aanviel,
een teken van ’s graven trouweloosheid. Volgens hen
had hij dit gedaan om voor Verdugo de deur naar
Friesland open te zetten.71
4.7 	V a n L e i c e s t e r

moet de redding

ko m e n

De zwakte van Willem Lodewijk was niet alleen een
gevolg van het feit dat hij aan Groningen en Verdugo
zulke lastige buren had. De belangrijkste oorzaak ervan school in het feit dat Friesland in deze jaren hopeloos verdeeld was. Het is in het kader van dit verhaal niet nodig om diep in te gaan op de partijstrijd
ten westen van de Lauwers. Wel is het van belang de
partijen voor te stellen: de steden (met uitzondering
van Franeker) waren samen met Oostergo op de hand
van Leicester, Gedeputeerde Staten, Westergo en
Zevenwolden waren de Staatse partij.72 Willem Lodewijk zat daar tussenin, maar schoof door de druk
der omstandigheden steeds verder op naar de ‘Staatse’ (=Hollandsgezinde) kant. Ook in dit conflict is
het weer erg moeilijk de rol van de religie als politieke
factor naar waarde te schatten: ofschoon een groot
deel van de Friese stadsbevolking traditioneel katholiek of indifferent was, stonden de vertegenwoordidansen om de bruid

Portret van Robert Dudley, graaf van Leicester (c. 1532-1588). De
graaf stond aan het hoofd van de Engelse troepen die eind 1585
naar de Nederlanden kwamen om de opstandige gewesten bij
te staan in hun strijd tegen koning Filips II.
Illustratie uit Wagenaar, Vaderlandsche Historie viii (Amsterdam
1753).
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gers van de Friese steden aan de kant van de partij die
het meest uitgesproken gereformeerd was. Het was
dan ook om andere dan godsdienstige redenen dat de
Friese steden tot deze keuze waren gekomen.
De overtuigde gereformeerden vonden dat de
Staten-Generaal bij de onderhandelingen met de
Engelse koningin in 1585 een veel te grote broek
hadden aangetrokken. Ze hadden Elizabeth afkerig
gemaakt van de Nederlandse zaak door hun eisen te
hoog op te schroeven. Het zou beter zijn geweest als
men haar gewoon de soevereiniteit over de Nederlanden had aangeboden, zonder mitsen en maren.
In Friesland was Hessel Aysma, sinds de verdrijving
van de katholiek Igram van Achelen president van
het Hof van Friesland, de aanvoerder van de partij
die deze opvatting huldigde. In februari 1587 lukte
het deze groepering een gezantschap naar Engeland
te sturen, waar zich toen ook de graaf van Leicester
bevond.73 Tezelfdertijd schreef Aysma aan Leicester
een brief waarin hij zijn vertrouwen in de Engelsen
een bovennatuurlijke basis gaf: ‘Ik ben er zeker van
dat de goede God Hare Majesteit en u heeft uitgekozen om Hem hier te dienen. Bovendien moeten de
wandaden van de Spanjolisten74 en van hen die alleen
hun eigen heil zoeken ten koste van het gemenebest,
voor u toch aanleiding zijn om de kerk Gods en Zijn
benarde volk te helpen.’ Wybrand van Aylva en Douwe Richaeus, de op pad gestuurde gezanten, waren,
aldus Aysma, vertegenwoordigers van het kwartier
Oostergo, ‘het eerste lid der Staten van Friesland’, en
hun opdracht behelsde eenvoudig het opdragen van
de soevereiniteit over dit land aan koningin Elizabeth
en het verzoek om de arme bevolking in bescherming te nemen. Aysma wees er verder op dat er een
oude profetie bestond volgens welke de Engelsen de
Friezen ‘in hun uiterste nood’ zouden verlossen. Die
reddersrol hadden de Engelsen trouwens ook al eens
eerder gespeeld, want het waren Engelse missionaris-

sen geweest die de Friezen hadden gekerstend.75
De Friese gezanten gingen in Holland langs bij
George Gilpin, de Engelse secretaris van de Raad van
State, die een aanbevelingsbrief meegaf voor Elizabeths Secretary of State, sir Francis Walsingham. Volgens Gilpin waren de Oostergoërs echt toegewijde
dienaren van de Engelse koningin en verdiende hun
zaak steun, tenminste, als Elizabeth werkelijk van
plan was zich nader in te laten met de Nederlanden.
Hij wees er voorts op dat, mocht de koningin inderdaad de aangeboden ongeclausuleerde soevereiniteit
over dat gebied aanvaarden, zonder twijfel andere gewesten zouden volgen. Ingaan op het verlangen van
deze gezanten zou dus een manier zijn om de andere
provincies ertoe te verlokken, ja zelfs te dwingen hetzelfde te doen.’76 ‘Het gewone volk is op onze hand,
alleen de Gedeputeerde Staten zijn tegen.’ Met dit
laatste had Gilpin ongetwijfeld gelijk, maar hij vergat even dat het in de politiek niet altijd gaat om de
gezindheid van de bevolking en de voorkeur van de
meerderheid, maar om het geld. Het waren de Staten
van Holland die de geldkraan bedienden en het waren dan ook de opvattingen van de Hollandse steden
die uiteindelijk de doorslag gaven. Dat die op hun
beurt weinig onder de indruk waren van de noden
en opvattingen van de Friese calvinisten is al eerder
meegedeeld.
Koningin Elizabeth en haar naaste adviseurs waren realistisch genoeg om dit te beseffen. Zij begrepen
dat een positieve houding van de koningin jegens de
Friezen de conflicten tussen de Engelse kroon en de
Generaliteit verder op de spits zou drijven. Dat was
geenszins in het belang van Elizabeth, die zich niet al
te diep in de Nederlandse troebelen wilde mengen en
een directe confrontatie met de Spaanse koning liever
vermeed. De Friezen werden daarom in Engeland wel
met de nodige égards onthaald – dit in tegenstelling
tot de vertegenwoordigers van de Staten-Generaal,
dansen om de bruid

534
die allerlei verwijten te horen kregen – maar meer
dan een mooie brief voor de Friese landdag kregen ze
van de koningin niet los.77
Ondanks het uitblijven van een merkbaar positief resultaat van deze Oostergoër missie, bleef bij de
noordelijke calvinisten de overtuiging ongeschokt
dat hun redding in handen lag van koningin Elizabeth.78 De Ommelander ballingen waren gefrustreerd
door de ongeïnteresseerde opstelling van de StatenGeneraal die hen, in weerwil van het feit dat de Ommelanders vanaf het eerste uur de opstand hadden
gesteund, beschouwden als een politieke en financiële
quantité negligeable. Ze wilden de vertegenwoordigers
van de Ommelanden niet eens tot hun vergaderingen
toelaten!79 Daarom zaten de Ommelander heren op
dezelfde politieke lijn als Hessel Aysma en Oostergo
en waren ook zij bereid zich onvoorwaardelijk aan de
Engelse koningin te onderwerpen. Begin mei 1587
stuurden ze een driekoppige delegatie naar de Staten-Generaal en de Engelse ambassadeur in de Nederlanden, lord Thomas Buckhurst.80 De instructie
die de gezanten meekregen geeft een goed inzicht in
de politieke positie van de Ommelander heren .81 In
hun gesprek met Buckhurst moesten de gezanten, de
hoofdelingen Eilco Onsta en dr. Johan Tjarda van
Starkenborg en syndicus dr. Hiëronymus Verrutius,
er eerst en vooral op wijzen dat de ‘Staten der Ommelanden’ zich distantieerden van de ondankbaarheid die door enkele ‘vianden van de gemene ruste
ende walvaert’ jegens de Engelse koningin aan de dag
werd gelegd. Hare Majesteit verdiende juist de grootst
mogelijke erkentelijkheid voor het feit dat zij zich het
lot van de verdrukten in de Nederlanden had aangetrokken. Ze moesten ook uitleggen waarom ze eerder
dat jaar niet met de delegatie van de Staten-Generaal
mee waren gereisd naar Engeland: de Staten-Generaal
trokken zich al jarenlang niets van de Ommelanders
aan en hadden hen niet bij die missie betrokken. In
dansen om de bruid

tegenstelling tot hen stonden de Ommelander heren
op het standpunt dat de situatie in de Nederlanden
van dien aard was, dat alleen een ‘seker absolut ende
soeverein hoefft’ uitkomst kon brengen. Vervolgens
moesten de gezanten aan de Engelse ambassadeur
opening van zaken geven over de geografische situatie van de Ommelanden en over de actuele militaire
toestand, zowel te land als te water. Het gebied, aldus
de instructie, beschikt over goede havens. Wanneer
de Ommelanden deel zouden gaan uitmaken van het
Engelse koninkrijk, zouden Elizabeth en haar onderdanen daarvan nog veel plezier kunnen hebben. Om
er profijt van te kunnen trekken moest het gebied
natuurlijk wel eerst veroverd worden. Dat betekende
vooral het bedwingen van de stad Groningen, ‘den
eenijge oerspronck van hoere ende aller umliggender quartieren verdarff ’. Veel moeite, tijd en kosten
hoefde dat echter niet te vergen. De gezanten moesten uitleggen hoe een dergelijke operatie het best zou
kunnen worden aangepakt.
Voor het overige moesten Onsta en Starkenborg
contact zoeken met de regering van Utrecht, de enigen in de Staten-Generaal die Leicester met overtuiging steunden, en een nieuwe poging doen om toegelaten te worden tot de vergaderingen van de StatenGeneraal.
Uit een tekst als de hier besproken instructie
zien we hoe ver de Ommelander heren in 1587 nog
afstonden van de kernbegrippen uit de mythologie
rond de Nederlandse opstand: er is geen sprake van
afkeer van absolute koningsmacht en ook van Neder
lands nationalisme ontbreekt elk spoor. In plaats van
de door hen als chaotisch en machteloos ervaren,
door koopmansbelangen gedicteerde koers van de
Staten-Generaal, eisten ze de duidelijkheid van een
absolute vorst – zoals Filips II er ook een was – en
tegenover de ongecoördineerde en door persoonlijke
grillen gekenmerkte strijdwijze van elkaar beconcur-

535
Over

t r o u w e n p o l i t i e k 83

Met hun streven naar vorming van een Ommelander ridderschap en uitschakeling van de stad Groningen als dominante
factor in een wijde omgeving stonden de grote Ommelander heren in een oude traditie. Reeds aan het einde van de veertiende eeuw hadden enkele hoofdelingen zich om deze redenen onderworpen aan de graaf van Holland: in 1398 hadden
Aylco Verhildema (Onsta) en Reyner Eysinga het landschap Hunsingo opgedragen aan de Hollandse graaf Albrecht van
Beieren, van wie zij vervolgens dit gebied in erfleen terugkregen.84 De beide heren wensten hun status op te krikken door
leenman te worden van de machtige Hollandse graaf. Hetzelfde deden Omeko Snelgers en Hayo Wibben in Fivelgo en
Tammo Gockinga en Menno Houwerda in het Oldambt. Deze heren namen weliswaar vooraanstaande posities in deze
landschappen in en bezaten er ook veel grond, maar of zij hierdoor over deze gebieden in hun geheel konden beschikken
is op zijn minst betwistbaar. Onderdeel van de in 1398 gemaakte afspraken was de belofte van de hoofdelingen dat zij
de graaf zouden helpen om de stad Groningen te bedwingen.85
Halverwege de vijftiende eeuw probeerden enkele niet met name bekende hoofdelingen met Filips de Goede samen
te werken tegen Groningen en even later werd aan Karel de Stoute gerapporteerd dat hij op de vriendschap van de gebroeders Van Ewsum en Onsta kon rekenen.86
In 1498 herhaalden zich de gebeurtenissen van een eeuw tevoren: de belangrijkste Ommelander hoofdelingen
(Ewsum, Ripperda, Rengers, Onsta en Tamminga) kozen partij voor hertog Albrecht van Saksen die Stad en Lande aan
zich wilde onderwerpen. Zij huldigden de hertog als hun heer en sommigen van hen, zoals Johan Rengers van Ten Post,
lieten zich door de hertog met hun eigen goederen belenen.87 Ze deden dit ook nu weer in de hoop dat zijzelf, nadat de
hertog met de stad Groningen had afgerekend, een vooraanstaande positie zouden krijgen. Vervolgens hebben vanaf het
begin van de zestiende eeuw zowel de stad Groningen als de Ommelander heren hun best gedaan om steun te verwerven
van buitenlandse machthebbers teneinde sterker te staan in de onderlinge ruzies.
Ommelander kroniekschrijvers zoals Johan Rengers van Ten Post en Abel Eppens hebben er bij herhaling op gewezen
hoe trouweloos de stad Groningen wel niet was: als ze dat nodig achtte ruilde ze met het grootste gemak de ene landsheer tegen de andere in. Dit oordeel is een gemeenplaats geworden in de beeldvorming over Groningen en werd graag
gehanteerd door iedereen die zich door de stad tekort gedaan voelde. Ook een man als stadhouder Francisco Verdugo
– die niet alleen beducht was voor gereformeerde ‘verraders’ in de stad, maar ook de ‘koningsgezinde’ Groningers voor
geen haar vertrouwde – was ervan overtuigd dat de Groningers alleen loyaal waren aan Filips II zolang ze dachten daar
beter van te worden.88
Dat Groningen enkele malen van landsheer heeft gewisseld is een onomstreden historisch feit en ook op de constatering dat het stadsbestuur consequent het stadsbelang nastreefde valt niets af te dingen. De vraag is echter of men
zich over deze dingen zou moeten verbazen of dat men ze als negatief moet beoordelen. Men dient zich te realiseren dat
de stadsbestuurders ‘in de eed stonden’, dat wil zeggen: gezworen hadden zich bij hun handelen alleen te laten leiden
door de belangen van de stad.89 Voor hen was de koning slechts een beschermer van de stedelijke vrijheid en privileges,
een verplichting die hij in de praktijk niet of in ieder geval onvoldoende nakwam. De spreekwoordelijke ontrouw van
Groningen is dus het rechtstreekse gevolg van het feit dat de stadsbestuurders hun eigen taak en die van de landsheer
serieus namen. Daar komt nog bij dat de Groninger stadsbestuurders vele generaties lang hun gang hebben kunnen gaan
zonder dat een landsheer zich met hun beleid bemoeide.
Het verwijt van de Ommelander heren over de ‘trouweloosheid’ van Groningen klinkt niet alleen wat vals omdat
zijzelf – zoals ook hun voorgangers in vroeger tijd – bereid waren buitenlandse heren te hulp te roepen als hun dat goed
uitkwam, het is ook vanuit een ander oogpunt discutabel. De Groninger stadsbestuurders traden immers op namens
en onder druk van een stedelijke gemeenschap, die zich er terdege van bewust was dat de stad niet kon bestaan zonder
een welvarend Ommeland. Over de relatie tussen de Ommelander heren en hun ‘onderzaten’ is niet veel bekend. Een
kroniekschrijver als Abel Eppens wekt echter de indruk dat de Ommelander jonkers zich in hun optreden vooral lieten
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sturen door hun eigen belang of dat van hun familie, en veel minder door dat van de inwoners van hun ‘rechtstoelen’.
Volgens Eppens was de Ommelander adel erop uit om als kleine vorsten te heersen over hun onderdanen.90
Wanneer Verdugo, zijn officieren van adellijke afkomst en Brusselse ambtenaren zich misprijzend uitlaten over
Groningens zelfstandigheidsdrang en gebrek aan ‘oprechte trouw’, moeten we ons realiseren hoe verschillend de culturele achtergronden waren van de beoordelaars en de beoordeelde. De staatkundige werkelijkheid van Verdugo en andere
dienaren van de koning was die van de hiërarchisch gestructureerde vorstenstaat waarin vooral top down werd gedacht
en eer en macht golden als emanaties van een koningschap dat bij de gratie Gods werd vervuld.
Overigens is het in dit verband zinvol te wijzen op de overeenkomst tussen de argumentatie die de Staten-Generaal
hanteerden om hun afzwering van Filips II te rechtvaardigen enerzijds en de aloude, consequente politieke praktijk van
het Groninger stadsbestuur anderzijds. In de considerans van het ‘Plakkaat van Verlatinge’ van 26 juli 1581 geven de
Staten-Generaal op stilistisch weinig fraaie, maar wel duidelijke wijze uiting aan hun staatkundige opvattingen en in het
bijzonder aan hun visie op de verhouding tussen vorst en onderdanen.91 Volgens deze opvatting is de vorst niets anders
dan de door God aangewezen beschermer van het volk, en is het volk allerminst de slaaf van de vorst. Anders gezegd:
de vorst is er voor de onderzaten en niet andersom. Dit is exact het adagium waaraan het Groninger stadsbestuur zich
steeds heeft gehouden. Wat de Ommelander critici van de stad dwarszat was daarom niet zozeer het politieke denken
dat aan de basis lag van het stedelijke beleid, maar het succes dat Groningen daarmee had. Alleen al het feit dat de stad
Groningen met deze handelwijze ‘wegkwam’ – overal elders moesten stadsbesturen buigen voor hun vorsten – moet de
Ommelander heren met afgrijzen en jaloezie hebben vervuld.

rerende Staatse legerleiders wilden ze een krachtdadig,
éénhoofdig opperbevel, uitgeoefend door een respectabel edelman als Leicester. De Ommelander heren
lieten zich dan ook door heel andere motieven leiden
dan die welke als de canonieke motor van de opstand
gelden. Het ging hun er in de eerste plaats om hun
goederen en rechten terug te krijgen die door de koningsgezinden waren geconfisqueerd. De gunst van
een machtig potentaat was daarbij onontbeerlijk: die
zou hen misschien zelfs wel willen belenen met die
goederen. Daardoor zouden ze de status van leenman
krijgen en met elkaar een echte ridderschap vormen,
zoals ook in andere gewesten de normale situatie
was.82 Daarnaast ging het uiteraard om de uitschakeling van de stad Groningen, om het vergroten van de
kansen op een voorspoedige economische ontwikkeling van hun eigen gebied – de Ommelander havens
zouden gebruikt kunnen worden door de Merchant
Adventurers – en tenslotte was er bij enkelen ook het
dansen om de bruid

oprechte verlangen om in vrijheid te kunnen leven
naar hun gereformeerde geloofsovertuiging.
4.8

Gezantschappen

Het gezantschap van de Ommelander hoofdelingen
Onsta en Tjarda van Starkenborg naar de Engelse
ambassadeur haalde niets uit. Nadat de graaf van
Leicester halverwege de maand juli 1587 met verse
troepen uit Engeland was teruggekeerd, had hij geen
tijd om aandacht te schenken aan het verre noorden.
Hij moest meteen naar Sluis omdat deze stad sinds
begin juni belegerd werd door koninklijke troepen.92
Ook in het Rijnland stonden de Staatse zaken er
slecht voor: de stad Rheinberg liep gevaar veroverd
te worden en kort voor Leicesters aankomst was Geldern door verraad in handen gevallen van ’s konings
gouverneur van Gelre en het graafschap Zutphen.93
De Staten-Generaal hadden op 15 juni besloten een
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De belegering van
Rheinberg door Parma’s
troepen, zomer 1586. Het
bezit van deze op de linker
Rijnoever gelegen stad
was van groot belang voor
de passage van de Rijn.
De route vanuit Brabant
naar het noorden liep via
Rheinberg, het tegenover
deze stad gelegen Wesel
en het Münsterland.
Zolang de Staatsen de
Nederrijn beheersten was
het voor de koninklijke
legerleiding moeilijk voldoende ondersteuning te
geven aan Groningen en
de andere koningsgezinde
streken in het noorden.
Gravure uit Bor, boek xxi
fol. 44v.

legermacht op de been te brengen die vier maanden
lang in het veld zou blijven en tot taak kreeg de opmars van de koninklijke strijdkrachten te stuiten en
de intocht te beveiligen van versterkingen die vanuit
Duitsland voor het Staatse leger werden verwacht.94
In Groningerland hadden Stadhouder en Hoofdmannen datzelfde voorjaar maatregelen getroffen tegen mogelijke Staatse aanslagen vanuit zee. Daar was
alle reden toe, want er waren niet alleen berichten
binnengekomen waaruit bleek dat de vijand iets van
plan was, maar tegelijkertijd was Verdugo bezig soldaten uit de garnizoenen in Groningerland weg te

halen om een inval te doen in Westerlauwers Friesland.95 Dit betekende dat de Ommelander bevolking
ingeschakeld moest worden bij de verdediging. Alle
redgers en richters96 kregen bevel om in hun gebied
dag en nacht goede wacht te houden, ‘zeewaarts en
Eemswaarts’, zowel op de dijken als op de wegen. De
vuurbakens op de torens en dijken moesten in gereedheid worden gebracht en men moest zorgen voor permanent contact met de in de buurt gelegen militaire
eenheden en collega-redgers. De aangeschrevenen
moesten verder betrouwbare wacht- en rotmeesters
aanwijzen en zelf toezicht houden. Indien de vijand
dansen om de bruid
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zou komen en duidelijk was dat men hem niet zou
kunnen stuiten, moest alarm geslagen worden: van
kerspel tot kerspel tot aan de stad toe moesten de
klokken worden geluid en vuurtekens gegeven.97
Gedurende de hele zomer gebeurde er echter niets
noemenswaardigs. Het mocht dan zo zijn dat een militaire inval uitbleef, Oldambt en Ommelanden kregen wel te maken met een aanval van een andere,
formidabele vijand: het zeewater. Halverwege juli
stormde het zo hard, dat de zwakke kadijk ter hoogte
van Oosterwierum (Heveskesklooster) en Wagenborgen het begaf en de lage landen ten zuiden van het
Damsterdiep, ruim 11.000 ha in totaal, onder water
liepen. Alle gewassen in de streek gingen verloren en
de boeren zochten met hun vee een goed heenkomen
in de streek rond Aduard. De landeigenaren daar
stonden de arme evacué’s uit Fivelgo toe hun beesten te weiden op de graslanden die daar al lange tijd
ongebruikt lagen en ondertussen danig verwilderd
waren – de oorspronkelijke meiers waren vertrokken
vanwege de nabijheid van het Staatse garnizoen te
Niezijl.98
Deze watersnood verscherpte de toch al crisisachtige sfeer in Stad en Lande. Zoals we hebben gezien
had de plattelandsbevolking in het voorjaar reeds aan
Verdugo duidelijk gemaakt dat ze aan het eind van
haar Latijn was. De boeren konden de contributies
en andere lasten niet langer opbrengen en stonden
op het punt het oorlogsgebied te ontvluchten. Omdat er volgens hen van Verdugo geen soelaas te verwachten was, hadden vooral de Ommelander leden
in het gewestelijke bestuur al sinds april 1587 aangedrongen op het zenden van een gezantschap naar
de hertog van Parma. Het stadsbestuur verwachtte
daar weinig heil van. Het schrok ook terug voor
de gevaren waaraan het gezantschap onderweg zou
worden blootgesteld en voor de hoge kosten die een
dergelijke onderneming met zich mee zou brengen.
dansen om de bruid

Tenslotte, had Verdugo niet onlangs zelf gezegd dat
het belangrijkste punt waarover men in Brussel wilde
praten, de buitensporige lasten waaronder Stad en
Lande gebukt gingen, in feite was opgelost? Volgens
de stadhouder was er geld onderweg.99 Daarom talmden burgemeesters en raad met het nemen van een
beslissing en hielden ze de Ommelanders nog even
aan het lijntje. Uiteindelijk kregen de Ommelanders
toch hun zin: op 19 augustus 1587 vertrok een gezantschap van Stad en Lande vanuit Groningen voor
de lange reis naar Brussel.100 Ze zouden eerst in januari van het volgend jaar terugkeren, beladen met
mooie beloften van hulp, maar ook met de opdracht
om toch vooral getrouw te zijn en maatregelen te
nemen ter bevordering van de contra-reformatie.
Terwijl dit gezantschap zich in Groningen klaarmaakte voor de reis en de klerken op het raadhuis bezig waren de voor deze missie benodigde stukken te
schrijven, bereidden ook de uitgeweken Ommelander
heren een gezantschap voor. Sinds 17 juli 1587 was
Leicester weer in het land. De gouverneur-generaal
had weliswaar zijn aandacht eerst en vooral op Sluis
moeten vestigen, maar nu die stad door de koninklijke troepen veroverd was (5 augustus 1587)101 had
hij zijn handen vrij om het Staatse leger voor iets anders in te zetten. De Ommelanders achtten daarom
de tijd rijp om hun zaak nog eens bij de Engelse opperbevelhebber te bepleiten en hem uit te leggen, hoe
eenvoudig het zou zijn om de strijd tegen ’s konings
leger in het noorden in één klap in gunstige zin te
beslissen. Misschien wilden de Engelsen, anders dan
de Staten-Generaal, de Ommelander zaak wel serieus nemen en waren zij bereid een veldtocht naar het
noorden te ondernemen.102
Op 17 augustus 1587103 kregen de gezanten,
Johan Tjarda van Starkenborg, Johan Rengers van
Ten Post en Hiëronymus Verrutius, te Harlingen een
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akte van volmacht en een instructie mee die, mede
namens de ballingen in Oost-Friesland, was getekend door de hoofdelingen Rempt Jensema, Bocko
Auwema, Johan de Mepsche sr., Henrick Clant en
Allert Gaykinga.104 In de eerste plaats zouden ze de
graaf van Leicester moeten bedanken voor het feit dat
hij naar de Nederlanden was teruggekomen, in weerwil van alle tegenstand die tegen hem was gerezen.
Vervolgens moesten ze hem ervan verzekeren dat de
Ommelanden al hun hoop hadden gesteld op God,
koningin Elizabeth en de graaf van Leicester. Alleen
God, de koningin en de graaf, aldus de instructie,
zouden de Ommelanden kunnen bevrijden van de
‘viandt der waerheit und der eeren Gods’ en de stad
Groningen tot gehoorzaamheid dwingen. Nadat de
gezanten erop hadden gewezen hoe belangrijk ‘de reductie van Groningen’ zou zijn voor de hele Generaliteit en in het bijzonder voor de provincies ‘up deser
zijde van der Mazen’, zouden ze moeten uitleggen
hoe dat het gemakkelijkst gerealiseerd kon worden.105
De precieze inhoud van het plan dat ze aan Leicester
moesten presenteren is niet bekend.
4.9 	H e t ‘ p l a n -J u l s i n g ’
Het kost weinig fantasie om ons voor te stellen dat de
Ommelander ballingen in Emden en Westerlauwers
Friesland voortdurend bezig zijn geweest met het uitdenken en bespreken van plannen die het einde van
hun beproevingen naderbij zouden kunnen brengen.
Het ligt ook voor de hand dat degenen die binnen
de bolwerken van de stad Groningen reikhalzend uit
keken naar het instorten van ’s konings gezag, eveneens hun gedachten lieten gaan over de manier waarop de koningsgezinden het beste verdreven zouden
kunnen worden. Maar het is wel verrassend dat in
het hol van de leeuw zelf, op het Groninger raadhuis,
iemand werkte die een plan voor de verovering van

de stad Groningen op papier zette. Het gaat hier om
een in het Latijn gestelde tekst, waarvan het op grond
van het handschrift zeker is dat hij geschreven is door
de gereformeerde stadssecretaris Johan Julsing.106 Of
Julsing behalve de schrijver ook de bedenker van het
plan is geweest, valt niet uit te maken. De stijl waarin
het stuk geschreven is zou aanleiding kunnen geven
tot het vermoeden dat hij ook de hand heeft gehad
in de redactie ervan, maar meer dan een vermoeden
is dat niet.107 In Julsings tijd schreven vele geleerde
lieden op deze manier. Het is daarom niet uitgesloten
dat Johan Julsing alleen een kopie heeft gemaakt van
een tekst die hem onder ogen gekomen is en die hem
interessant voorkwam. De inhoud van het plan voldoet echter geheel aan hetgeen we zouden verwachten, wanneer we ons voor de geest proberen te halen
wat overtuigde gereformeerden uit Stad en Lande in
de zomer van 1587 aan de graaf van Leicester zouden
hebben willen voorleggen.
Johan Julsing, die vermoedelijk rond 1545 geboren is, studeerde rechten te Orléans en kreeg in
1570 een aanstelling als ondersecretaris van Groningen. Hij was een overtuigde calvinist108 en bleef gedurende de ‘katholieke’ periode (1580-1594) nauwe
betrekkingen onderhouden met vrienden en verwanten die omwille van hun geloof naar Emden waren
uitgeweken. Tegelijkertijd was Julsing een toegewijd
stadjer, die door zijn familiebetrekkingen in relatie
stond met de grote ondernemers in zijn stad. Verder
was hij schrijver van het Gildrecht, het lichaam dat
onder meer zorgde voor de juiste toepassing van het
Groninger stapelrecht. Als geen ander wist hij hoezeer de stad en haar inwoners afhankelijk waren van
het ongestoorde functioneren van de koophandel.
Als calvinist en overtuigd Groninger was Johan Julsing één van die mensen voor wie het maken van een
gewetensvolle keuze in het conflict tussen de opstand
en de koning ernstig bemoeilijkt werd door de tegendansen om de bruid
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stelling tussen de stad Groningen en de belangrijkste
Ommelander heren. Voor oprechte gereformeerden
als Julsing golden de meeste van die heren echter niet
als betrouwbare medestanders, ook al beleden ze met
de mond de nieuwe leer. Zij waren, zo wisten Julsing
en zijn vrienden, slechts uit op eigen gewin, net zoals
de door Holland gedomineerde ‘Staten’.
De katholieke stadsbestuurders moeten een groot
vertrouwen in Julsings loyaliteit hebben gehad, want
ze hebben in zijn gereformeerde levensovertuiging
nooit aanleiding gezien hem van zijn functie te ontheffen. Wel is er in deze periode – voor zover mij
bekend driemaal – sprake geweest van verdenkingen
tegen hem. In 1583 werd Julsing een tijdje geschorst
omdat hij kopieën van belangrijke stukken aan de vijand zou hebben gegeven109 en later, in 1590, schreef
hij zelf in zijn dagboek dat hij zich moest verantwoorden voor zijn opmerkingen over de jezuïet Henricus
Samerius. Hij zou dingen hebben gezegd die anderen
als ‘te vrij’ ervaren hadden.110 De derde keer dat hij
zich voor zijn gedrag moest verantwoorden was in
1591. Toen hij op 2 juli van dat jaar samen met zijn
halfbroer Jelto Coene een wandeling maakte over de
stadswal, raakte hij bij de Steentilpoort in gesprek
met enkele burgers die daar wachtdienst deden. Hij
zei daarbij enkele dingen, die konden worden uitgelegd als blijk van een negatieve houding ten aanzien van het koninklijke leger en zijn bevelhebber.
Julsings woorden werden doorgebriefd aan Verdugo.
Deze vatte ze op als een bevestiging van zijn overtuiging, dat het Groninger stadsbestuur en zijn ambtenaren niet te vertrouwen waren en beklaagde zich bij
de burgemeesters over hun secretaris. Burgemeester
Egbert Upkena, die naar aanleiding van deze klacht
met Julsing sprak, zei hem dat hij zich maar niets
van de lasterpraat moest aantrekken; ook onder de
raadsheren zelf waren er enkelen tegen wie Verdugo
verdenkingen koesterde.111
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Voor het verloop van mijn verhaal is het niet nodig
om tot in detail in te gaan op dit plan, dat weliswaar
niet nader gedateerd is dan ‘1587’, maar op grond
van inwendige criteria geacht kan worden uit de zomer van dat jaar te stammen. Het opschrift van de
memorie bevat meteen al de conclusie van de overwegingen: ‘Het beste en tegelijkertijd enige dat men ter
bevordering van de goede zaak in de streken aan deze
zijde van de Maas kan doen, is het voeren van een
offensieve oorlog in dat deel van Friesland dat tussen
Eems en Lauwers ligt en gewoonlijk Ommelanden
genoemd wordt.’ Met zijn uitgebreide omschrijving
van de Ommelanden maakt de opsteller duidelijk
dat hij deze memorie – in gedachten? – voor lezers
schreef die niet op de hoogte waren van de precieze
situatie in het noorden van de Nederlanden. In overeenstemming met de instructie voor de Ommelander
gezanten begint het betoog met een uiteenzetting van
de argumenten ten bewijze van de nuttigheid van het
veroveren van de Ommelanden. Met voorbijgaan aan
de overige punten wijs ik hier alleen op het onder
het cijfer 7 genoemde argument, dat de partijstrijd
in Westerlauwers Friesland betreft. ‘We kennen’, aldus de tekst, ‘de aard van de Westerlauwerse Friezen
en weten uit ervaring dat velen daar onstandvastig
zijn en geneigd tot oproer. Er zijn er nog veel meer
die door een ziekelijke aandoening van hun in wezen niet kwalijkgezinde geest aan het wankelen raken
alsof de grond onder hun voeten glad is.’ ‘Wanneer
de Ommelanden vast in onze handen komen, zal dat
ook een doeltreffend medicijn zijn tegen de wankelmoedigheid van de Friese bevolking.’ De conclusie
van dit onderdeel van het betoog luidt dan ook dat
men nergens beter – en nuttiger – oorlog kan voeren
dan in de Ommelanden.
De memorie gaat verder – opnieuw in overeenstemming met de instructie voor de Ommelander
gezanten – met het presenteren van enkele argumen-
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D i e d e r i k S o n o y ( 1 52 9 - 1 5 9 7 )
Zo weinig de Groninger en Ommelander calvinisten moesten hebben van graaf Willem Lodewijk van Nassau, zo’n rotsvast vertrouwen hadden ze in de watergeus Diederik (Dirk) Sonoy (1529-1597). Deze edelman, die ‘geen roomse draad
aan het lijf ’ had,116 was geboortig van Kalkar aan de Nederrijn, nam in 1566 deel aan het Compromis der Edelen dat om
vrijheden voor de gereformeerde religie vroeg, en zag zich in het volgende jaar genoodzaakt uit te wijken. In 1572 werd
hij door Willem van Oranje tot gouverneur van Enkhuizen benoemd. Vandaaruit veroverde hij Medemblik, Hoorn en
andere plaatsen. Van 1572 tot 1588 was hij gouverneur van Hollands Noorderkwartier, waar hij oorlog voerde tegen
de Spanjaarden. In het ontzet van Alkmaar (‘Van Alkmaar begint de victorie’, 1573) had hij een belangrijk aandeel.
Opmerkelijk was de wreedheid waarmee hij optrad tegen de katholieken en degenen die hij ervan verdacht met de vijand
te heulen, in het bijzonder in 1572 en 1575. In deze tijd kreeg hij te maken met de Spaanse kolonel Francisco Verdugo,
die toen gouverneur van Haarlem was. Sonoy en Verdugo schreven elkaar brieven waarvan de omslachtige beleefdheid
in schril contrast staat met de schampere en bittere verwijten die deze tegenstanders elkaar tegelijkertijd maakten. Sonoy
wees er onder meer op dat Verdugo zijn naam ten volle waarmaakte. Het Spaanse woord verdugo betekent onder andere
‘beul’ en het was dan ook niet te verwonderen, aldus Sonoy, dat de Spanjaard ‘wreetheyt ende bitterheyt’ naar Holland
had gebracht.117
Tussen 1575 en 1580 diende Sonoy de graaf van Rennenberg en veroverde Kampen en Deventer voor de Staten.
Nadat Rennenberg in 1580 samen met de stad Groningen voor de koning had gekozen, bestreed Sonoy zijn voormalige
superieur. Daarbij maakte hij kennis met Groningerland. Op 14 maart 1580 stuurde Willem van Oranje hem naar
Coevorden en Wedde om de toegangen naar Groningen af te snijden voor het geval er hulptroepen uit het zuiden zouden komen. In verband hiermee begon Sonoy met de aanleg van een schans op de pas door de Bourtanger moerassen.
Nadat Staatse troepen zich bij Hardenberg door een koningsgezind hulpleger hadden laten verrassen (juni 1580), trok
Sonoy zich samen met de rest van het Staatse leger uit Groningerland terug.118
Een jaar later had Dirk Sonoy een belangrijk aandeel in de verovering van Friesland op de koningsgezinden: op 11
mei 1581 maakte hij zich meester van de stad Staveren. Alle koninklijke troepen werden uit de Friese schansen verdreven.119 Op 19 juli van hetzelfde jaar wist hij bij Visvliet een koninklijke strijdmacht te verslaan. Aan deze successen
kwam een einde door de slag bij Noordhorn (30 september 1581). In de Staatse legermacht die hier – door Verdugo!
– vernietigend werd verslagen, vochten ook negen vendels van Sonoys Noordhollandse regiment mee.120
Nadat de Hollandse landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt er eind 1585 in was geslaagd de 18-jarige Maurits
van Nassau aanvaard te krijgen als stadhouder van Holland en Zeeland en kapitein-generaal van de troepen, weigerde
Sonoy de nieuwe leider trouw te zweren. Net als de meeste overtuigde gereformeerden wantrouwde hij de Hollandse regenten en beschouwde hij mensen als Maurits, Willem Lodewijk en Filips van Hohenlohe als hun instrumenten. Dezen
heulden in het geheim met de vijand, zo was het vermoeden.121 Trouw aan deze lijn koos hij in het conflict tussen de
Staten-Generaal (en in het bijzonder Holland en Zeeland) en de graaf van Leicester voor de laatste. Als een van de meest
betrouwbare steunpilaren van de ‘Engelse partij’ kreeg hij op 28 maart 1586 van Leicester de opdracht om graaf Edzard
van Oost-Friesland de middelen te ontnemen waarmee deze de opstandige gewesten zou kunnen schaden. Met behulp
van de Oostfriese jonkers en andere aanhangers van de reformatie moest hij proberen zich meester te maken van de stad
Emden en de rest van het land. Van dit plan kwam niets terecht, mede omdat de Staten van Hollands Noorderkwartier
er weinig voor voelden om over de brug te komen met het geld dat voor de operatie nodig was.122
Terwijl door de Ommelander uitgewekenen en Willem Lodewijk – en misschien ook in Groningen zelf – plannen
werden gemaakt voor een inval in Groningerland (zomer 1587), was Leicester samen met Dirk Sonoy bezig een coup voor
te bereiden tegen de Staten-Generaal, graaf Maurits van Nassau en de Hollandse advocaat Johan van Oldenbarnevelt.123
Zoals bekend mislukte Leicesters opzet, maar ook na het vertrek van de Engelse gouverneur probeerde Sonoy zich in
het Noorderkwartier te handhaven. Maurits belegerde hem in Medemblik, maar er moest Engelse bemiddeling aan te
pas komen om Sonoy ertoe te brengen Maurits de stad binnen te laten (april 1588). Omdat de Staten van Holland van
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Sonoy af wilden en deze ook zelf niet langer in Staatse dienst wenste te blijven, kreeg hij zijn ontslag en emigreerde met
zijn gezin naar Engeland. Daar kreeg hij van koningin Elizabeth een stuk overstroomd land dat hij met kolonisten uit
Noord-Holland zonder veel succes bruikbaar probeerde te maken.
Enkele jaren later verhuisde hij naar het Oostfriese Norden, maar nadat Groningen door het Staatse leger was veroverd ging hij op de borg Dijksterhuis in Pieterburen wonen. Daar overleed hij op 2 juni 1597 aan een beroerte. Dat
Dirk Sonoy zijn laatste jaren op Dijksterhuis sleet was geen toeval: het huis Dijksterhuis of Ten Dijke behoorde toe aan
zijn schoonzoon Luert. Halverwege de zestiende eeuw was de Pieterbuurster borg in handen gekomen van de hervormingsgezinde Hayo Manninga, die van oorsprong uit Oost-Friesland afkomstig was. In het jaar 1585, hetzelfde jaar
waarin Sonoys enige dochter Emerentiana met Luert Manninga was getrouwd, was ook Dirk Sonoy zelf een (tweede)
huwelijk aangegaan met een vrouw uit Groningerland: Johanna de Mepsche, dochter van Roelof de Mepsche (van
Meyma te Rasquert) en Ode Tamminga.124
Diederik Sonoy is begraven in de kerk te Pieterburen, waar een rouwbord aan hem herinnert.125

ten die moeten aantonen dat het zeker niet moeilijk
zal zijn de Ommelanden te bezetten en bezet te houden. ‘Wanneer men deze adviezen opvolgt, zal ook de
stad Groningen stap voor stap naar onze kant gaan
overhellen.’ De stad is immers alleen trouw aan de
Spaanse koning omdat ze bang is voor ‘de ongewisse
krijgsfortuin’. Er zijn binnen de muren twee hoofdstromingen: ‘De ene is in het geheim op onze hand
en daarmee zou een uitwisseling van plannen op gang
gebracht moeten worden. De andere groep is uiterst
onstabiel en bestaat uit volk dat met alle winden
meewaait. Beide groepen zullen, wanneer ze zien dat
het ons noch aan plannen, noch aan leiding (zoals
tot nu toe) ontbreekt, in de hoop op beter succes
in opstand komen en ons helpen. Dat zal hun niet

Portret van Diederik Sonoy (1529-1597).
Sonoy heeft naam gemaakt als watergeus en gouverneur van
Noord-Holland (1572-1588). Hij werd door de hervormings
gezinden in Friesland en Stad en Lande beschouwd als de man
die het koninklijke leger zou kunnen verdrijven.
Illustratie uit P.C. Hoofts Nederlandsche Historien, II (vierde
druk 1703) 1142-1143.
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moeilijk vallen, omdat zij niet door een garnizoen
in bedwang worden gehouden.’ Vervolgens schenkt
de tekst aandacht aan de natuurlijke gesteldheid van
het betrokken gebied, de omvang van de benodigde
troepen en de te volgen tactiek. Opmerkelijk daarbij
is de rol die wordt toegedacht aan Diederik Sonoy, de
militaire gouverneur van Hollands Noorderkwartier
en een notoir aanhanger van de Leicesterse lijn. De
koningin en Leicester zouden hem in de gelegenheid
moeten stellen zijn regiment zodanig te versterken,
dat hij de aan zijn hoede toevertrouwde vestingen in
Noord-Holland voldoende bezet zou kunnen houden en tegelijkertijd in staat zou zijn de aanval op
de Ommelanden uit te voeren. Het stuk sluit met
de opmerking dat de auteur zijn plan aan een klein
aantal personen heeft voorgelegd en dat hij het graag
wil aanbieden als zijn bijdrage aan de discussie.112
Het is niet erg waarschijnlijk dat de bewaard gebleven memorie ook werkelijk de versie is geweest die
door de Ommelander gezanten medio augustus 1587
werd meegenomen op hun missie naar Leicester. Enkele punten erin doen vermoeden dat de hier besproken redactie van iets later datum is.113 Dit neemt echter niet weg dat het aan Leicester voorgelegde plan
inhoudelijk sterke verwantschap zal hebben vertoond
met de door Julsing geschreven tekst.
Het gezantschap keerde in september naar Friesland
terug en deed rapport over allerlei andere punten
van zijn instructie, maar over het aanvalsplan op
de Ommelanden had het niets te melden. Het is
daarom zeer de vraag of het wel echt aan Leicester is
gepresenteerd. Wel werd het de uitgeweken Ommelanders duidelijk dat hun zaak er slecht voor stond.
De Staten-Generaal, in het bijzonder de afgevaardigden van Holland en Friesland, waren Leicester liever
kwijt dan rijk maar kwamen daar niet openlijk voor
uit, omdat dat slecht zou vallen bij het gewone volk.

Ze wilden graag van de Engelsen af omdat ze, zoals
Eppens het zegt, op hun eigen hoogheid en profijt
uit waren. Leicester van zijn kant hield vast aan het
tractaat dat in 1585 met koningin Elizabeth van Engeland was gesloten. Tegelijkertijd was er sprake van
beschuldigingen aan het adres van Leicester en de koningin. Zij zouden in het geheim met de koning van
Spanje over vrede onderhandelen en van plan zijn de
Nederlanden weer aan de Spanjaarden uit te leveren.
Leicester had gezegd dat het allemaal gelogen was.114
Eppens kon uit eigen ervaring melden dat deze rapportage onder de uitgewekenen verslagenheid teweeg
bracht.115
4 . 1 0		E e n

kans voor

Willem Lodewijk

Noch in het ‘plan-Julsing’, noch in de Ommelander
documenten van deze periode vinden we een woord
over Willem Lodewijk. Uit de manier waarop Abel
Eppens over Willem Lodewijk schrijft, blijkt dat de
uitgeweken Ommelanders geen enkel vertrouwen in
de Friese stadhouder hadden. Er leek helemaal niets
van hem uit te gaan. In zijn al vaker geciteerde brief
van 3 juni 1587 aan Walsingham schreef Robert Gilpin dat het in het noorden stil was. ‘Graaf Willem
blijft in Friesland en de vijand doet niets. Aan beide
zijden is het rustig.’126 Eerder dat jaar had hij al laten
weten dat er over Willem Lodewijk niets te melden
was, maar dat hij begrepen had dat Verdugo de meeste plaatsen in Friesland ‘onder contributie hield’.127
Ondertussen zat Willem Lodewijk niet echt stil,
maar was hij weloverwogen bezig de defensie van zijn
gouvernement te verbeteren. Hij wilde af van de belangrijke rol die de bevolking daarin nog steeds speelde – zij was onvoldoende betrouwbaar gebleken –
en streefde ernaar de verdediging geheel in handen
van professionals te geven.128 Het realiseren van zijn
opzet werd bemoeilijkt door de partijstrijd die Friesdansen om de bruid
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land verdeelde. De stadhouder was zelf het mikpunt
van allerlei verdachtmakingen en hij durfde het nauwelijks aan zijn garnizoenen uit de steden weg te halen om ermee te velde te trekken. Dit wil echter niet
zeggen dat hij niet uitkeek naar een mogelijkheid om
in actie te komen. In ieder geval wees Willem Lodewijks vertrouweling Everhard van Reyd de Engelse
diplomaat William Herle erop dat de vijand geen
grootscheepse krijgsvoorbereidingen trof en dat het
goed zou zijn wanneer de Staten van deze gelegenheid gebruik maakten. ‘Dat zou beter zijn dan tijd te
verliezen aan onderlinge disputen.’129
Had Willem Lodewijk dus de handen vol aan de
organisatie van de Friese defensie en het overleven in
politieke zin, in de meest letterlijke betekenis is deze
uitdrukking van toepassing op een gebeurtenis die in
de zomer van 1587 plaatsvond. Toen werd in Leeuwarden een voormalig koningsgezinde soldaat ontmaskerd die van plan was een aanslag op de persoon
van de graaf te plegen. Het woord ‘ontmaskering’ is
hier eigenlijk minder op zijn plaats, want de betrokkene, Michaël Lauterbeck, had uit eigen beweging
bekend dat Verdugo hemzelf en zijn broer had uitgezonden om Willem Lodewijk om te brengen. Lauterbeck werd ter dood veroordeeld en op 17 juli 1587
onthoofd en gevierendeeld. De Spaanse stadhouder
schreef, nadat hij van de terechtstelling had gehoord,
een brief aan zijn Staatse collega waarin hij alle betrokkenheid ontkende en als zijn mening te kennen
gaf dat die Lauterbeck gek moest zijn geweest. Hij,
Verdugo, was wars van dit soort minderwaardige
strijdmethoden. Van de gelegenheid maakte hij gebruik om Willem Lodewijk te waarschuwen voor
Leicester. Die zou iets gemeens tegen hem in de zin
hebben. Dit schrijven miste zijn doel volledig. Willem Lodewijk antwoordde Verdugo afgemeten: ‘Ik
geloof u niet. Die Lauterbeck was niet gek. Ik bid
God dat ik de kans krijg om u te beoorlogen op een
dansen om de bruid

manier die een oprecht soldaat en man van eer betaamt. En wat de beschuldigingen aan het adres van
Leicester betreft: dat is de vroomste man die ik ooit
op zo’n positie heb gezien. Uw pogingen halen niets
uit.’130
Onder dergelijke omstandigheden kan men zich
voorstellen dat de moed Willem Lodewijk soms in
de schoenen moet zijn gezonken. Op 2 september
1587 stuurde hij zijn vader Jan van Nassau op de
Dillenburg een brief waarin hij klaagde dat bijna
iedereen hem in de steek liet en dat hij daar niets aan
kon doen. Hij was het mikpunt van beledigingen en
zijn eer lag te grabbel. Het ergst waren de simpele
gereformeerde predikanten (‘der – leider Gott – alle
zuviel seindt’) en materialistisch ingestelde ouderlingen. Volgens Willem Lodewijk waren dat echter
niet de ware schuldigen. Deze gereformeerden waren
simpele zielen, die zich door lieden van hogere rang
en met andere bedoelingen voor hun karretje lieten
spannen.131 Daarmee deed de stadhouder natuurlijk
onrecht aan een man als dr. Hessel Aysma, de president van het Hof van Friesland en aanvoerder van
de Leicesterse partij. Of was dat in de ogen van Willem Lodewijk juist een van die hoger geplaatsten die
eenvoudige calvinisten voor hun eigen doeleinden
misbruikten?
De tegenwerking en spot brachten Willem Lodewijk echter niet aan het wankelen. Hij was ervan
overtuigd dat hij het gelijk aan zijn zijde had en in de
tijdige ontdekking van het tegen hem gerichte complot zag hij een aanwijzing dat hij de steun van God
zelf genoot. Onder de huidige moeilijke omstandigheden – Sluis was verloren gegaan en dit verlies had
alom verbittering veroorzaakt en heftige verwijten
uitgelokt – was godsvertrouwen het enige houvast.132
Mogelijk heeft Willem Lodewijk zich door de ondervonden argwaan, kritiek en tegenwerking uitgedaagd
gevoeld om te laten zien dat hij, anders dan iedereen
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Het stroomgebied van de Eems en de situering
van Meppen en Lingen. Gedeelte van de kaart van
Friesland, Groningerland en Eemsland met omliggende streken, door Nicolaas Visscher uit 1649.
Tussen de Dollard in het noorden en het graafschap Bentheim in het zuiden ligt het uitgestrekte
Bourtanger Moor. Achter het woord ‘Bourtang’
staat te lezen: desertum, ob paludes et aquas inaccessum (‘verlaten gebied, vanwege moerassen en
water ontoegankelijk’). Verkeer van oost naar west
en omgekeerd was hier alleen mogelijk via een
‘pas’ bij Bourtange. Ten zuidoosten van het veengebied ligt het stadje Meppen aan de Eems (in de
rode cirkel). De plaats behoorde tot het staatkundig zwakke Sticht Münster. Even ten zuiden van
Meppen ligt Lingen (blauw omcirkeld), dat deel
uitmaakte van het gouvernement van Francisco
Verdugo en waar een detachement van het
koninklijke leger in garnizoen lag. De Eems was
voor de bevoorrading van de koninklijke troepen
van groot belang. Door zijn situering was Meppen
de enige plaats waarlangs verkeer over land
mogelijk was tussen de opstandige Nederlandse
gewesten en Noord-Duitsland.
Groninger Archieven, THAG 5137.

dacht, niet met de handen over elkaar zat af te wachten hoe de ruzies tussen Leicester en de Staten-Generaal zouden aflopen133 en dat hij ook zonder hulp van
buitenaf initiatieven durfde te nemen. Feit is in ieder
geval dat hij ten tijde van het schrijven van de brief
aan zijn vader (of kort daarna) begonnen is met het
organiseren van een militaire operatie tegen Groningen.

In het begin van september 1587 haalde Verdugo een
groot deel van zijn troepen uit de garnizoenen in de
Ommelanden weg en nam ze mee naar het Eemsland.
Het was zijn bedoeling om de intocht van Staatse versterkingen vanuit Duitsland te blokkeren, waarover
al een tijdlang geruchten de ronde deden. Volgens die
verhalen waren de Staatsen bezig troepen te werven
in het hertogdom Brunswijk, in de buurt van Bremen
dansen om de bruid

546
en in Holstein. Dat hadden ze ook het jaar tevoren
– vruchteloos – geprobeerd. Er zou ook Engels geld
in het spel zijn. Onder de uitgeweken Ommelanders
die deze geruchten natuurlijk ook kenden, gloorde de
hoop dat er eindelijk iets groots op handen was.134 In
augustus werden fantastische aantallen genoemd: er
zouden wel 3000 Duitse ruiters en 4000 infanteristen
op weg zijn naar Lingen en misschien ook wel naar
Groningen. Om hen te betalen en van uitrusting te
voorzien zouden vanuit Holland grote hoeveelheden
geld en wapens naar Bremen zijn gestuurd. Het was
de bedoeling, zo wilden de berichten, dat de nieuwe
troepen een aanstelling zouden krijgen op naam van
de koningin van Engeland, ofschoon de Staten toch
het grootste aandeel hadden in de financiering. De
reden daarvoor was dat de Staten-Generaal allesbehalve populair waren bij de naburige vorsten, steden
en landen. In het buitenland beschouwde iedereen,
van hoog tot laag, de Staten als rebellen. In opstand
komen tegen de ‘hoege overicheit’ was not done, hoe
tiranniek de regering ook was en wat voor privileges
je ook had.135 Een fatsoenlijk edelman verwaardigde
zich niet in dienst te treden van een rebellenregime.
Terwijl er in de buurt van Bremen onderhandeld werd
tussen de afgevaardigden van de Staten-Generaal en
de Duitse bevelhebbers die beloofd hadden soldaten
en ruiters te zullen leveren, lagen Verdugo en zijn luitenant Taxis bij Lingen op de nieuwe Duitse troepen
te wachten. Ze schreven naar het stadsbestuur te Bremen en de jonkers in het land aldaar om hen ervan te
weerhouden onderdak te verschaffen aan ’s konings
vijanden. Ze slaagden er zelfs in om soldaten die al
voor het Staatse leger waren aangeworven naar hun
eigen kant te laten overstappen.136
In Holland was op dat moment nog niet bekend
dat de werving van Duitse versterkingen ten behoeve
van een Staats veldleger opnieuw aan het mislukken
was. Daarom trok een Staatse strijdmacht onder bedansen om de bruid

vel van graaf Adolf van Nieuwenaar en Meurs de IJssel over en zette via Zwolle koers naar Westfalen. De
bedoeling was de intocht van de verwachte Duitsers
te beveiligen tegen Verdugo en Taxis die daar op de
loer lagen. Zodra de graaf van Meurs zich in beweging zette en Verdugo hiervan lucht kreeg, haalde
deze laatste zoveel mogelijk soldaten uit de garnizoenen in Groningerland en Steenwijk weg en trok
daarmee naar Coevorden.137 De graaf van Meurs nam
echter onverwachts het aan de Eems gelegen Münsterse stadje Meppen in en legde er een bezetting
(11 september 1587). Het bezit van deze plaats was
voor de Staatsen niet alleen van belang voor de passage van de Duitse versterkingen, maar had ook betekenis omdat van hieruit het handelsverkeer over de
Eems kon worden gecontroleerd. Nadat hij zich goed
en wel in Meppen had genesteld, kreeg Van Meurs
door dat de werving van Duitse troepen op niets was
uitgelopen. Hij nam daarom het besluit om zich, met
achterlating van een kleine bezetting, met het gros
van zijn troepen weer uit Meppen terug te trekken en
naar Zwolle te gaan.138 Voor Verdugo was deze situatie natuurlijk uiterst onplezierig. Het Staatse garnizoen te Meppen was een directe bedreiging voor de
verbinding van Groningen en Drenthe met Lingen,
het Münsterland en verder gelegen streken.139 De
Spaanse bevelhebber moest de Staatse bezetting door
middel van een belegering zien weg te krijgen of het
gevaar ervan neutraliseren door met zijn troepen in
de buurt te blijven hangen. Ofschoon het probleem
zich na twee maanden min of meer vanzelf oploste
doordat de Staatse bezetting van Meppen een akkoord sloot over haar aftocht, hield het Verdugo en
zijn strijdkrachten wel een flinke tijd bezig. Dit gaf
op zijn beurt Willem Lodewijk weer de mogelijkheid
zijn geluk te beproeven in Groningerland.
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4.11 	P l a n

d e c a m pa g n e

De stad Groningen stond vanouds bekend als een
zeer sterke vesting. In de jaren vijftig van de zestiende
eeuw waren de bolwerken gemoderniseerd naar de
nieuwste buitenlandse inzichten.140 De hertog van
Alva had de zuidzijde van de vesting weliswaar laten
openbreken om er een dwangburcht te leggen, maar
die schade was allang weer hersteld.141 Er was echter
wel degelijk een zwakke plek en daarvan wilde Willem Lodewijk gebruik maken.
Of het werkelijk zo gegaan is weten we niet, maar
het is niet onmogelijk dat Willem Lodewijk vanuit
Groningen is getipt. Er zou aan de westzijde van de
vesting een plek zijn waar men ’s nachts ongezien
over de gracht kon komen. Voorzichtig als hij was
had de Friese stadhouder enkele verspieders op pad
gestuurd om te kijken of dat klopte. Onder dekking
van het nachtelijke duister vonden de spionnen inderdaad een stuk wal waar de wachtposten zover uit
elkaar stonden, dat ze de gracht ter plaatse niet volledig in de gaten konden houden. Bij wijze van proef
zwommen de verspieders een paar keer op en neer de
gracht over. Ze werden niet opgemerkt.142 Het leek
een schitterende mogelijkheid om de stad zonder
grootscheepse belegering in handen te krijgen. Zeker nu Verdugo zich met het grootste deel van zijn
troepen in de buurt van Meppen ophield, was het de
moeite waard een serieuze poging te doen. Willem
Lodewijk ging bij de voorbereiding van de operatie
weloverwogen en stapsgewijs te werk. Hij begon met
het aanleggen van een lijstje van aandachtspunten.143
Hij groepeerde deze eerste aantekeningen in drie afdelingen. De eerste bestond uit een aantal prealabele
vragen, aan de hand waarvan kon worden vastgesteld
of het plan wel echt zo uitvoerbaar was als het leek.
Vervolgens kwamen enkele punten waaraan men bij
de voorbereiding moest denken en tenslotte enkele

zaken die van belang waren wanneer het tot uitvoering van het plan zou komen.
Het idee was dat een betrekkelijk kleine groep gewapende soldaten – een man of 100 – onder dekking
van de nacht op de aangegeven plaats de gracht zou
overzwemmen, de wal beklimmen, de wacht van de
Apoort besluipen en deze overmeesteren. Vervolgens
zouden ze de poort moeten openen om de hoofdmacht binnen te laten. Zouden de ‘zwemmers’ echter wel met hun wapens en munitie over de gracht
kunnen komen? Of moesten ze drijvende bakjes
meenemen, waarin ze hun wapens, kruit en gereedschappen droog konden houden? Was het misschien
nodig om nader contact te zoeken met staatsgezinde
ingezetenen van de stad Groningen, of zou dat alleen
maar slapende honden wakker maken? Over honden
gesproken, er stonden buiten de Apoort enkele huizen en daar zouden ongetwijfeld honden zijn. Die
zouden aanslaan als ze onraad bespeurden. ‘Moeten
we de bewoners van die huizen proberen voor ons te
winnen of moeten we ze wegjagen door die panden
eerst in brand te steken? Of moeten we daar helemaal
niets aan doen?’ En dan: ‘bij deze operatie zullen we
op verschillende plaatsen te maken krijgen met het
getij. Dat kan gunstig, maar ook ongunstig zijn.’
Ondertussen konden alvast wel een aantal andere
zaken bekeken worden. Beschikte het Friese regiment
over voldoende manschappen of moest er hulp van
buitenaf komen? Als het leger op pad ging zou dat
binnen de kortste keren ook in Groningen bekend
zijn. Daarom was het nodig om zolang mogelijk uiterste geheimhouding te betrachten. Verder zou het
dienstig kunnen zijn om een afleidingsmanoeuvre te
bedenken. Om te voorkomen dat de Groningers toch
op het laatste moment de opmars van het leger zouden opmerken, zouden alle wegen in het gebied tussen de stad en Friesland op strategische plaatsen bezet moeten worden. Iedereen die zich daar vertoonde
dansen om de bruid
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De eerste notities van Willem Lodewijks plan om Groningen te overmeesteren.
Tresoar, Archieven van de Friese stadhouders, inv. nr. 700.
Transcriptie
Memorie, dienlich, umb zu wissen alles was nödig zu verordoniren, domitt sulch warck zum besten verrichtet möge
werden und insonderheit das die sich uf den sekerst möge
berichtet getriben, auch für allem solche ordnung, ja im
geringsten dingen dermaßen moge gestellet werden, als
die importantie sulchs is vereyschende.
i Zu arrestiren den bestimpten dach mit den rendevous
ii Was fur praetext ahm besten zunehmen.
iii	Was fur volck zum ersten praetext ahm besten, und
auch ahm nodigsten zu gebrauchen
iiii	Was ordnung zu machen und einem jedenn zu bevhelen und uferlegen seye,
v Was für wege zu besetzen und durch wen,
vi	Was für plätzen und orter nodig zu besetzen und
durch wen,
vii	Was für instrumenten, undt gereitschaften nödig, und
wer darzu verordoniret,
viii	die quantiteit van der ammonitie, und wie sie ahm
besten mithzubrengen,
ix Was fur chonschaf zu halten, durch wen und wie,
x	So Gott glück gibet was sich mitt der statt zu halten,
zu ob si gepflundertt sall worden oder nicht,
xi Wie die victoria zu vervolgen.
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Vertaling/parafrase
Notitie.
Punten waarop beslissingen genomen moeten worden,
opdat de operatie het best en speciaal met de grootst
mogelijke kans op succes kan worden uitgevoerd en dat
vóór alles zulke regelingen – tot in het kleinste detail – worden getroffen, als het belang van de onderneming vereist.
1	De dag voor de operatie vaststellen met het rendez-vous
2 Wat het beste als dekmantel kan worden genomen.
3	Welke soldaten voor de afleidingsmanoeuvre het best
kunnen worden ingezet.
4	Welke taken en instructies aan iedereen zijn op te leggen.
5 Welke wegen bezet moeten worden en door wie.
6 Welke plaatsen moeten worden bezet en door wie.
7	Welke hulpmiddelen en gereedschappen nodig zijn en
wie daarvoor verantwoordelijk moet zijn.
8	De hoeveelheid ammunitie en hoe die het beste mee te
brengen is.
9	Welke informatie nodig is, wie die moet leveren en hoe.
10	Als God ons geluk verleent: wat we met de stad moeten
doen, of ze geplunderd zal worden of niet.
11	Wat we, nadat we de overwinning hebben behaald, verder moeten doen.

549
moest worden opgepakt en vastgehouden tot nader
order. Er moesten verder maatregelen getroffen worden opdat de bevelvoering voortdurend over actuele
en correcte informatie beschikte. Bij mensen die de
situatie ter plaatse goed kenden, moest advies worden ingewonnen over de route die het leger vanuit
Friesland het beste zou kunnen volgen. En natuurlijk moest tijdig duidelijk zijn welke soldaten konden zwemmen en als ‘commando’s’ zouden kunnen
worden ingezet. Tenslotte waren daar de operationele aandachtspunten: het vaststellen van een datum
voor de onderneming, het aanwijzen van de manschappen die op de afgesproken tijd zouden worden
samengetrokken, het uitkiezen van de officieren voor
de bevelvoering en het opstellen van de instructies.
Bepaald moest worden welke strategisch belangrijke
plaatsen in de stad Groningen zouden worden bezet en er moest een tijdschema worden gemaakt voor
de bezetting van de wegen en voor de opmars zelf.
Voorts was er behoefte aan een goede regeling voor
de aanvoer van voorraden munitie en gereedschap.
‘En als God ons geluk verleent’, zo besloot Willem
Lodewijk zijn eerste lijstje van aandachtspunten, ‘hoe
moeten we dan met de veroverde stad omgaan? Wat
moet, na een overwinning, de volgende stap zijn?’
Op basis van deze schets bereidden Willem Lodewijk en zijn staf drie onderling samenhangende
operaties voor die min of meer gelijktijdig moesten
worden uitgevoerd: een afleidingsmanoeuvre, de bezetting van strategische punten in het gebied tussen
Friesland en de stad Groningen en de aanslag zelf.
In totaal kon Willem Lodewijk beschikken over
zeventien vendels of compagnieën. Vijf daarvan lagen
in Staatse schansen in Groningerland: twee te Niezijl
en drie in Oterdum. In Friesland zelf lagen er twee
compagnieën in Dokkum, drie in Leeuwarden, in
Harlingen en Franeker samen twee, in Bolsward en
Sneek ieder twee en Sloten en Lemmer waren samen

bezet door één vendel. In totaal was de sterkte ruim
1930 man. Om deze steden en andere vestingen te
bewaken moesten ongeveer 650 man achterblijven.
Dezen vielen dus af. Een ruwe schatting wees echter
uit dat er voor de operatie toch wel 1500-1600 manschappen nodig waren, nog afgezien van de soldaten
die de strategische plekken in het grensgebied moesten bewaken. Men kwam dus nogal wat mensen tekort en Willem Lodewijk vroeg zich dan ook af of het
zinvol zou zijn hulp vanuit Holland te vragen. In een
later stadium van de voorbereiding werd er nog danig
gesleuteld aan deze schattingen. Uiteindelijk bleek de
inzet van extra-troepen niet echt nodig te zijn.
Nadat Willem Lodewijk en de zijnen tot de conclusie gekomen waren dat het plan kon worden uitgevoerd, hebben ze zich eerst gericht op de afleidingsmanoeuvre.144 Besloten werd om vanaf het wad bij
Usquert de Ommelanden binnen te vallen. Net zoals
Verdugo dat van tijd tot tijd in Westerlauwers Friesland deed, zou deze inval tot doel hebben de plaatselijke bevolking onder druk te zetten om contributie
aan het leger te betalen. Kapitein Matthijs Egberts
Knoop kreeg het bevel over de strijdmacht die deze
klus moest klaren. Deze officier was afkomstig uit
Emden en voerde in deze periode het bevel over een
van de compagnieën die te Dokkum lagen.145 De
voor deze operatie aangewezen soldaten, afkomstig
uit de garnizoenen van Dokkum, Harlingen, Bolsward, Sneek, Sloten en Lemmer, moesten zich op
20 september na de middag te Harlingen melden.
Daar zouden ze door Knoop nader geïnstrueerd worden en meteen afvaren. De soldaten uit de genoemde
garnizoenen die de zwemkunst machtig waren en dus
ingezet konden worden bij de hoofdoperatie tegen
de stad Groningen, moesten tot nader order op hun
standplaats blijven. Zij zouden later worden opgeroepen.
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Zo verzamelden zich op 20 september op de kade te
Harlingen ongeveer 700 manschappen. Daar kregen
allen, officieren en soldaten, te horen dat het om een
tegen Groningerland gerichte operatie ging en dat ze
voor de duur ervan onder bevel zouden staan van kapitein Knoop. De officieren werd op het hart gebonden dat ze goede discipline moesten houden. Elke
soldaat die in strijd met de bevelen handelde moesten
ze ter plaatse ombrengen. De officieren moesten er in
het bijzonder scherp op toezien dat de soldaten geen
vrouwen, jonge meisjes en kinderen verkrachtten of
geweld aandeden en dat er ook niet onnodig brand
gesticht werd. Eerst zou men naar Oostmahorn varen en vandaar verder naar het oosten. Bij de bevoorrading – verzorgd door twee schepen van Franeker
schippers – werd rekening gehouden met een expeditie die in totaal twaalf dagen146 zou duren. Op 24 september 1587 werden, vermoedelijk te Oostmahorn,
nadere afspraken gemaakt tussen het opperbevel en
kapitein Knoop. Deze stond toen op het punt om
met zijn manschappen in 28 schepen uit te varen
voor de uitvoering van zijn missie in Groningerland.
Afgesproken werd bij deze gelegenheid dat hij uiterlijk op zaterdag 3 oktober tegen de avond met zijn
mannen weer in Oostmahorn zou zijn en de volgende dag naar Dokkum zou komen. Op diezelfde zaterdag moest ’s nachts om twaalf uur precies een aantal
bevoorradingsschepen voor de Zijl verschijnen. Deze
moesten op zondag 4 oktober met proviand beladen
worden voor de rest van de onderneming. Die dag
zouden Knoop en zijn mannen in de schepen buiten de zijl moeten wachten op een order van Willem
Lodewijk om af te varen naar Niezijl. Daar zouden
zij zich voegen bij de hoofdmacht die over land naar
Groningen zou trekken.
Het is niet geheel duidelijk via welke route (of
routes) het leger naar Groningen moest optrekken.
Het is mogelijk dat Willem Lodewijk zich vanuit
dansen om de bruid

Kollum naar Niezijl begaf,147 maar er zijn ook aanwijzingen dat (een deel van) het leger een zuidelijker
route moest volgen. Er valt dan te denken aan de weg
vanaf Leeuwarden via Oostermeer en Kortwoude (bij
het latere Surhuisterveen) naar de grens met Groningerland, vervolgens over Doezum en Grootegast
naar Sebaldeburen en vanaf die plek wellicht naar het
noorden, naar Niezijl, of via Zuidhorn oostwaarts.
Mogelijk heeft het vanuit Leeuwarden opgetrokken
deel van het leger, enkele honderden manschappen
sterk, de zuidelijke route genomen. Zeker is wel dat
de 700 man die op zondag 4 oktober vanuit Dokkum
naar Niezijl zouden varen, zich daar bij de bezetting
van die schans zouden voegen om vervolgens gezamenlijk in oostelijke richting op te trekken. Allen
zouden de koninklijke versterkingen te Noordhorn
en Aduard moeten passeren. Vlak na Aduard kregen
ze nog eens te maken met een vijandelijke schans, die
bij de Aduardersteentil. Verder zou de route lopen
naar het Reitdiep. Daar aangekomen moest het leger
rechtsaf slaan om via de westelijke Reitdiepsdijk bij
de stad te komen.148
Ter dekking van de operatie voorzag Willem Lodewijks plan in een vrijwel complete blokkade van
alle wegen in het zuidelijk Westerkwartier vanaf de
avondschemering op 3 oktober tot het ochtendgloren van 5 oktober. We hebben al gezien waartoe
deze maatregel diende: hij moest voorkomen dat de
plaatselijke bevolking, de bezetting van koninklijke
schansen – zoals die in Nienoord, Noordhorn en
Enumatil – of voorbijgangers de kans zouden krijgen in Groningen alarm te slaan. Kapitein Gerrit de
Jonge, de garnizoenscommandant te Niezijl, werd
belast met de verantwoordelijkheid voor de afsluiting van de wegen in het Westerkwartier. Hij moest
kleine detachementen (twaalf tot dertig man) leggen
te Sebaldeburen bij de brug, bij Ipe Hayma’s huis in
Oosterzand en bij de molen te Kuzemer. Verder kwa-
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men er bezettingen in Kornhorn (‘Doezumerveen’),
op de Munnikeweg onder Grootegast, op de Balkweg
ten zuiden van Noordwijk en bij de Kortwoudertil,
even over de Friese grens. Gerrit de Jonge moest bovendien zorgen voor posten aan het Aduarderdiep: de
adelborst Christiaan (ook wel genoemd ‘Kyndt van
Maastricht’) moest Hoogkerk bezetten, Sybrand van
Groningen kreeg de steenoven149 toegewezen en Willem Hartog moest de boerderij ‘dar men oversett in
die Marne’ onder zijn hoede nemen.150
Maar ook op veel grotere afstand van de stad
moesten gedurende de kritische periode alle ‘passen’
door het veen worden afgesloten. Bij het Voorwerk
(tussen De Wilp en Bakkeveen), de Leidijk achter
Siegerswoude, de pas tussen Noorderdrachten en Tri-

munt, de weg te Frieschepalen, de Leidijk achter de
Linde (ten zuiden van Marum), de Leidijk en de weg
bij Bakkeveen, de pas bij Breeberg (bij Waskemeer)
en ten slotte de doorgang bij Haule (‘de Hawel’). Al
deze zuidelijke passen moesten worden bezet door
manschappen, afkomstig van het garnizoen van
Sneek.
Hopman Gerrit de Jonge vervulde een sleutelrol in de onderneming. Dat had uiteraard te maken
met het feit dat hij het bevel voerde over een van
de compagnieën te Niezijl en als zodanig ook vertrouwd was met de omgeving. Behalve het uitzetten van controleposten in het Westerkwartier en een
hoofdrol in de aanslag op Groningen zelf – waarover
straks meer – kreeg hij enkele dagen voor de geplande
Het grensgebied tussen
Groningerland en Friesland
met de routes die het Staatse
leger nam (oranje gemarkeerd). Niezijl was het punt
van rendez-vous, waar de
verschillende groepen bijeen
zouden komen.
Kaart door Henk Kampen.
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De Aduardersteentil vanuit het zuidwesten.
De huidige Steentil is in de zeventiende eeuw gebouwd ter vervanging van een oudere stenen brug. Bij deze passage van het
Aduarderdiep bevond zich een schans die in 1587 bezet gehouden werd door soldaten van het koninklijke leger.
Eigen foto (oktober 2005).

aanslag nog een aantal extra-opdrachten. Hij zou op
donderdag 2 oktober enkele verspieders, de gebroeders Moyvogel – dezen woonden bij Noordhorn en
dienden onder hopman Knoop in Dokkum – en een
zekere Jacob Schut, naar Groningen moeten sturen
om zich te vergewissen van de situatie in de stad. Ze
zouden zich op zondag 4 oktober rond het middaguur weer in Niezijl bij de hopman moeten melden.
Verder moest De Jonge zorgen dat er op diezelfde
dansen om de bruid

zondag te Niezijl 30 sterke boerenpaarden met zadels klaar stonden en kreeg hij opdracht om schuiten
en paarden te regelen om het leger de oversteek over
het Aduarderdiep te laten maken.151 Tenslotte kreeg
De Jonge ook de verantwoordelijkheid voor iets wat
enkele dagen later cruciaal zou blijken te zijn: het leggen van een (schip)brug ‘over de Leek’152 bij Niezijl.
Ook dit moest op zondag 4 oktober gebeuren, en wel
‘een uur vóór het vallen van de avond’. Speciaal bij
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Op deze uitsnede uit een zeventiende-eeuwse kaart is een aantal wegen en waterlopen ten westen van Groningen schematisch
weergegeven. De wegen zijn met rode onderbroken lijnen geaccentueerd.
De weg van Aduard (‘Adwert’)naar Groningen kruist via de Aduardersteentil (‘Stientil’) het Aduarderdiep. Wie van deze weg gebruik
maakte kon daarna noordelijk of zuidelijk Dorkwerd passeren om via de ‘Hogeweg’ langs de Reitdiepsdijk de stad te bereiken.
Een wat verder naar het zuiden gelegen route, afkomstig van Zuidhorn, Enumatil (niet op het kaartje) en den Horn, kruiste bij
de Nieuwebrug (‘Niebrugge’, nu Nieuwbrug), even ten westen van Leegkerk, het Aduarderdiep. Vandaar voerde de Legeweg
(‘Leegewech’ of Lageweg) naar de stad. Deze Legeweg was een zogenaamde ‘zomerweg’: door zijn lage ligging was hij in de
wintermaanden niet bruikbaar. Ten oosten van Leegkerk stak men via de Woltil of Woldtil het Oude Maar over en kwam zo
op de Hogeweg uit. Op het kaartje zijn de (huidige) Kerkstraat te Hoogkerk, de Nootweg en Zijlvesterweg niet ingetekend.
Laatstgenoemde weg kruiste via de Slaperstil ten zuiden van Gaaikema een tochtsloot, die westwaarts in het Aduarderdiep uitkwam. Ook de merkwaardige dubbele knik in de Legeweg ten westen van de Woldtil is niet getekend. Zie daarvoor de afbeelding op
p. 256.
Groninger Archieven, stamnummer 1052.
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De Legeweg tussen Leegkerk en Nieuwbrug
De foto toont het tracé van de Legeweg ten westen van Leegkerk. Aanvankelijk moet hier een brug over het Peizerdiep of de
Hunsinge gelegen hebben. Na de aanleg van het Aduarderdiep, een eindje verder naar het westen, is een nieuwe brug gebouwd
(de zogenaamde Nije brugge). De herberg bij de brug behoorde in eigendom toe aan de stad Groningen. Eind zestiende eeuw
bevond zich bij de Nieuwebrug de steenoven van Doe Ticheler. Ingevolge bevel van graaf Willem Lodewijk moest Sybrand van
Groningen begin oktober 1587 deze plaats bezetten om vandaaruit de passage over de Nieuwebrug te bewaken. De bosschages op
de achtergrond vormen de ‘aankleding’ van een slibdepot langs het Aduarderdiep.
Eigen foto (september 2006).
Zie voor de Legeweg en Nieuwbrug ook de afbeeldingen op pp. 256 en 553 met de bijschriften daarbij.

dit punt werd hem op het hart gebonden dat dit zeer
zorgvuldig moest gebeuren.
Op 19 september 1587, daags voordat het door hopman Knoop geleide legertje vanuit Harlingen naar
Oostmahorn en Groningerland vertrok, werd een
gedetailleerde opzet gemaakt voor het belangrijkste
onderdeel van de operatie, de overval op de stad Grodansen om de bruid

ningen zelf. Deze moest in de nacht van zondag 4
op maandag 5 oktober plaatsvinden. Het plan diende
als basis voor de instructies die aan de verschillende
bevelhebbers werden verstrekt. De plannenmakers
gingen ervan uit dat het leger onopgemerkt tot aan
de stad Groningen zou kunnen optrekken en dat de
strijdkrachten zich ondertussen zouden hebben gegroepeerd naar de taken die zij te verrichten hadden.
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Huizen aan de Brugstraat.
Ter weerszijden van het westelijke
uiteinde van de Brugstraat hebben
huizen gestaan. Het noordelijke
huis is gesloopt in 1766, het zuidelijke huis bestaat nog altijd. Op de
vogelvluchtplattegrond van Egbert
Haubois (1637) is de situatie van
1587 nog te zien.

De toegang tot de stad zou geforceerd moeten
worden door de 100 zwemmers die vanuit alle beschikbare garnizoenen waren geselecteerd. Deze
‘commando’s’ stonden onder bevel van kapitein Gerrit de Jonge, de luitenant van hopman Sybrand van
Kamminga en een sergeant uit het vendel van Doeko
Martena. ‘Omdat alle overwinningen, geluk en heil
van God komen’ moest iedereen, alvorens aan de
onderneming te beginnen, ‘einen ootmoudigen foutfal vor den ansschijen des Allerhougesten’ doen en
Hem om hulp vragen. Wanneer men eenmaal op pad
was, moesten allen muisstil blijven, zich desnoods
op handen en voeten voortbewegen en niets anders
doen dan hun bevelhebbers gehoorzamen. Eenmaal

over de gracht en de wal zouden ze zo heimelijk en
handig mogelijk de wacht van de Apoort en de corps
de garde daar moeten uitschakelen. Meester Sibold,
een genist of technicus die ook verantwoordelijk was
voor de gereedschappen, zou hen helpen om de poort
zo snel mogelijk open te krijgen. Daarna moesten ze
de poort voorlopig bezetten. Hopman Tako Hettinga
moest daar zolang het commando voeren totdat zijn
eigen compagnie in de stad zou zijn aangekomen.
Zodra die zou zijn gearriveerd, zou Hettinga met zijn
eigen mannen naar de voor hen aangewezen plaats
gaan. Nadat de bemanning van het wachthuis bij de
Apoort overmeesterd was moest Gerrit de Jonge zelf
met 50 man de binnen-Apoort153 bezetten en aandansen om de bruid
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Het aanvalsplan voor de stad Groningen.
1

Residentie van Verdugo

4

Schuitenschuiversschans

2

Raad- en wijnhuis op de Brede Markt

5

Route van hopman Tako Hettinga

3

Vismarkt

6

Route van hopman Lambert Berntsen

Naar een reproductie van de stadsplattegrond door Jacob van Deventer, uitgegeven door J.B. Wolters, in 1949 geproduceerd ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de vereniging Stad en Lande.
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stonds een twintigtal anderen de brug154 oversturen
om de beide ter weerszijden gelegen huizen155 te bezetten. Voor de ‘zwemmers’ gold hetzelfde wat ook
aan alle andere deelnemers aan deze operatie werd
opgelegd: niemand zou de plaats mogen verlaten die
hem was aangewezen om inbraken te plegen, te gaan
plunderen of iets te beschadigen. Nog veel minder
zou men zich mogen vergrijpen aan ‘einige frawen,
junge dochtern, kindern offte eenige ander perssonen’. Men zou geen enkele overlast mogen veroorzaken alvorens de vijand geheel ontwapend en overwonnen was en Willem Lodewijk zelf anders zou bevelen. De officieren mochten geen enkel mededogen
tonen: wie in strijd met dit bevel handelde moest ter
plekke met zijn eigen wapen worden gedood.156 Was
getekend: ‘Wilhelm Ludwig graff zu Nassaw’.
Als de zwemmers in hun opzet slaagden zou nu
de Apoort open zijn en waren de binnen-Apoort alsmede de strategisch gelegen huizen aan het westelijke
einde van de Brugstraat bezet. De ingenieur meester
Joost was belast met het openen van de hamei voor
de Apoort en – zo nodig – het in brand steken van de
obstakels in de buurt. Hij had voor dit werk de beschikking over twaalf helpers. Wanneer dit alles was
gelukt, kon de hoofdmacht naar binnen: 800 man

Handtekening van Willem Lodewijk van Nassau (‘Wilhelm
Ludwig graff zu Nassaw’).

onder aanvoering van de kapiteins Peter van Sedlnitzky, Michiel Hogelcke, Michiel Hacq, Caspar van
Ewsum, Assuerus Adriani, Sybrand van Kamminga
en Doeko Martena. Allen moesten zich onmiddellijk
naar de Grote Markt reppen en zich meester maken
van het raad- en wijnhuis en het wachthuis. Vervolgens zouden de manschappen van de Deen Clas Maltes157 en hopman Tjaart Wederspan, 120 man ongeveer, naar de Vismarkt moeten gaan om de Akerk,
de corps de garde en enkele hoekhuizen te bezetten.
Dan kwam de beurt aan hopman Lambert Berntsen
met zijn mannen. Zij moesten langs de wal rechtsaf
slaan en de poorten bezetten die ze tegenkwamen:
de Herepoort en Oosterpoort elk met 50 man en de
Steentilpoort met 100. Hopman Tako Hettinga zou
met zijn soldaten linksaf slaan en de andere poorten
bezetten: 25 man op de Boteringepoort, 35 op de
Ebbingepoort en 30 op de Poelepoort.
Na Berntsen en Hettinga zou Matthijs Knoop,
de man van de inval bij Usquert, volgen. Hij moest
met zijn detachement via de kortste weg naar Verdugo’s residentie aan het Sint Walburgkerkhof158 en het
ammunitiehuis of arsenaal aan wat nu de Hofstraat
heet. Hij zou zijn manschappen gelijkelijk over beide
objecten moeten verdelen. De hoplieden Gerrit de
Jonge en Willem Willemsen moesten met de hunnen
de natte zwemmers in de Apoort aflossen en de Kranepoort in bezit nemen met respectievelijk 40 en 30
man. Tenslotte moest de sergeant van hopman Kamminga met 20 man de Schuitenschuiversschans ten
oosten van de Steentilpoort bezetten.
Als alles goed ging zouden hiermee alle strategische punten in handen van de aanvallers zijn. De gerichtsschulte Hermannus Abeli en de provoost Johan
Ippes159 waren voor deze onderneming belast met
de zorg voor de munitie. Zij moesten nu de meegevoerde voorraden aan kruit, lood en lonten laten
overbrengen naar de Apoort en zorgdragen voor de
dansen om de bruid
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bewaking ervan. Ze konden daarbij rekenen op de
hulp van de barbiers, ‘hospikken’ en oppassers van de
officieren.
Tenslotte zou de ruiterij, 40 combinaties, de stad
moeten binnenrijden. Haar taak was het vooral om
de stadjers te intimideren. De ruiters moesten de
hoofdstraten op en neer rijden om de burgerij ervan
te weerhouden uit hun huizen te komen en op straat
samen te scholen.
Willem Lodewijk had in een van zijn eerste aantekeningen genoteerd dat hij ook bedacht moest zijn
op de vraag wat hem te doen stond nadat hij de stad
Groningen in handen zou hebben gekregen. Onder
zijn papieren ontbreken echter sporen van een plan
voor dat geval. Achteraf bleek zo’n plan ook niet nodig, want de onderneming is, ondanks de gedegen
voorbereiding, mislukt. Het is goed om, na zoveel
aandacht te hebben geschonken aan de planning,
nog even te kijken naar wat er in werkelijkheid is gebeurd.
4.1 2		W at

e r va n d e p l a n n e n t e r e c h t

k wa m

Het duurde vrij lang voordat men in Groningen in
de gaten had dat er een aanval op til was. Halverwege de maand september had Verdugo – we hebben
gezien dat die zich in de buurt van Meppen ophield
– te horen gekregen dat zich te Amsterdam een aantal
soldaten had ingescheept. Hij wist niet zeker of het
om een actie tegen Groningerland ging, maar nam
liever het zekere voor het onzekere en waarschuwde
het stadsbestuur. Hij was wellicht bang dat het Staatse leger hem van Groningen wilde afsnijden door iets
te ondernemen in de buurt van de Dollard. Burgemeesters en raad namen de zaak serieus en droegen
de stadsfunctionarissen in het Oldambt en de hopman te Delfzijl op om extra waakzaam te zijn. Op
dansen om de bruid

aanwijzing van Verdugo liet het stadsbestuur verder
50 man van het garnizoen van Delfzijl naar Wedde
trekken en legde 50 andere soldaten in Farmsum. De
militairen werkten hieraan niet van ganser harte mee.
Het handjevol soldaten dat in Groningerland was
achtergebleven moest volgens hen veel te veel objecten bewaken.160
Vijf dagen later, het was inmiddels 25 september
1587, noteerde stadssecretaris Egbert Alting in zijn
protocol dat er een bericht was binnengekomen over
troepenconcentraties in Westerlauwers Friesland. Er
werden soldaten uit de garnizoenen in de steden en
schansen gelicht. De bedoeling was waarschijnlijk
een inval te doen in Drenthe of de Ommelanden,
maar het kon ook zijn dat ze Meppen wilden ontzetten. ‘Dies docebit exitum.’161 Het bericht was afkomstig van overste-luitenant Antonie de Cocquel,
de garnizoenscommandant van Steenwijk, die ongetwijfeld zal hebben gemerkt dat er soldaten waren
gelicht uit de garnizoenen bij hem in de buurt: Slijkenburg, Lemmer, Sloten en Terband bij het latere
Heerenveen. Het waren de soldaten die van Willem
Lodewijk het bevel hadden gekregen om zich op
20 september te Harlingen te melden voor de inval,
die onder leiding van Matthijs Knoop in NoordGroningen zou worden gedaan. Het Groninger stads
bestuur alarmeerde onmiddellijk per brief stadhouder Verdugo: ‘We hebben gehoord dat de vijand zich
in Friesland aan het samentrekken is, maar weten
nog niet wat hij van plan is. Vermoedelijk is het hem
bekend dat hier maar weinig soldaten achtergebleven zijn. We verwachten daarom een aanval. Neem
maatregelen ter bescherming van dit arme land.’162
Daags daarna (zondag 27 september 1587) herhaalden de stadsbestuurders hun waarschuwing nog eens:
‘De vijand trekt in Friesland soldaten samen. Ze zijn
een groot aantal zwarte jassen aan het maken en die
worden aan de soldaten uitgereikt. We moeten dus
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rekening houden met een nachtelijke aanslag op dit
gebied waar nu vrijwel geen soldaten meer liggen.
Stuurt in ieder geval de soldaten terug die hun geld
van Stad en Lande krijgen, opdat ze de arme ingezetenen van de Ommelanden tegen aanslagen kunnen
beschermen.’163
Ofschoon Verdugo naar aanleiding van deze
waarschuwing meteen een bestand sloot met de door
hem te Meppen ingesloten Staatse troepen en zo de
handen vrij kreeg om met zijn eigen strijdmacht naar

Groningerland terug te keren, kwam hij te laat om
nog iets tegen de inval van Matthijs Knoop te kunnen doen. We hebben hierboven gezien dat Knoop
op donderdag 24 september te Oostmahorn de laatste instructies had ontvangen voor zijn inval in de
Ommelanden. In de vroege ochtend van maandag
28 september landden hij en zijn mannen achter Usquert.164 Veel konden ze niet doen in de dorpen die
aan de zeekant lagen, omdat vrijwel iedereen daar onder sauvegarde van Willem Lodewijk stond. Daarom
Het operatiegebied van Matthijs
Knoop, ingetekend op een kaart
van Friesland, Groningerland en
Eemsland met omliggende streken,
door Nicolaas Visscher uit 1649.
Staatse troepen onder bevel van
Matthijs Knoop landden op 28 september 1587 vanaf het wad achter
Usquert en plunderden Usquert,
Rottum, Kantens, Middelstum en
Huizinge.
Groninger Archieven, THAG 5137.
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Westerwijtwerd vanuit het westen.
Westerwijtwerd was het dorp waar Johan Krithe, de syndicus van de koningsgezinde Ommelanders, pastoor was. Als de Staatse
soldaten die bij Usquert Groningerland waren binnengevallen, zich niet hadden overgegeven aan plunderingen, hadden ze in
Westerwijtwerd een goede slag kunnen slaan. Daar werd op 28 september 1587 een bruiloft gevierd waar de upper ten van de
koningsgezinde Groningers en Ommelanders aanwezig was. Wanneer de invallers enkelen van hen hadden kunnen oppakken, zou
hun dat ongetwijfeld grote bedragen aan losgeld hebben opgeleverd.
Eigen foto (augustus 2006).

moesten ze verder landinwaarts trekken, naar dorpen
als Kantens, Toornwerd, Middelstum en Huizinge.
De boeren sloegen massaal op de vlucht, zodat de
Staatsen een grote hoeveelheid buit wisten te bemachtigen. Het bericht daarover verspreidde zich als
een lopend vuurtje door het hele land.
In het rapport dat hopman Knoop daags daarna ‘vanaf het wad’ aan Willem Lodewijk schreef, deelde hij
zijn opperbevelhebber mee dat zijn mannen hier en
daar ook nog wat brand hadden gesticht in dorpen
die nog niet onder sauvegarde stonden. ‘We twijfelen
er daarom niet aan of ze zullen ook wel om bescherming komen vragen.’ Het was precies hetzelfde als
dansen om de bruid

wat Verdugo anderhalf jaar tevoren in Westerlauwers
Friesland had gedaan. Knoop meldde voorts dat hij
vrij spel had gehad doordat Verdugo met zijn mensen nog bij Meppen lag. Het liefst was hij daarom
nog wat langer in het land gebleven en hij zou dat
ook zeker gedaan hebben, als hij zijn manschappen
van plundering had kunnen weerhouden. Omdat hij
bang was dat ze door hun ongedisciplineerde gedrag
in ernstige problemen zouden kunnen komen, en
ook omdat hij toch niets zinnigs meer kon uitrichten, had hij voor alle zekerheid maar het bevel gegeven terug te gaan naar de schepen. Daarbij hadden
ze nauwelijks vee mee kunnen nemen. Maar in ieder
geval was het wel gelukt de Groningers flink de stui-
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pen op het lijf te jagen. Terwijl Knoop aan boord van
zijn schip zijn rapport aan Willem Lodewijk zat te
schrijven, waren zo’n 200 man koningsgezinde troepen aan de dijk bij Usquert verschenen. Meer was
het niet dat het centrale commando in Groningen
ter verdediging van Groningerland bij elkaar had
weten te krijgen. Knoop had ook gehoord dat de
Groningers vanuit Leeuwarden gewaarschuwd waren
voor een inval van 2000 Engelsen vanuit Amsterdam;
maar het fijne wisten ze er niet van. In dezelfde brief
kondigde Knoop aan dat hij reeds op 2 oktober in
Oostmahorn zou aankomen en zich daags daarna te
Dokkum zou melden.
Knoops verhaal komt aardig overeen met wat
anderen ons weten te melden, met dien verstande
evenwel dat Knoop wat luchtig doet over de aangerichte schade, terwijl uit de andere berichten valt
op te maken dat het er toch wel hevig moet zijn
toegegaan. Volgens deze zegslieden plunderden de
Staatsen het benedictijnenklooster te Rottum en dat
van de johannieters in Wijtwerd onder Usquert. Ze
staken deze gebouwen in brand, alsook de wemen165
te Kantens, Toornwerd en Middelstum. Ook enkele
particuliere huizen moesten het ontgelden, omdat de
eigenaren ervan hadden geweigerd sauvegardes van
de Staatsen te kopen. Verder roofden ze de nodige ossen, koeien, paarden en schapen. De actie – waaraan
volgens stadssecretaris Alting 600-800 man166 deelnamen – speelde zich af tussen zeven uur ’s morgens en
drie uur ’s middags, het moment waarop de invallers
weer scheep gingen. Ook de Ommelander edelman
Caspar van Ewsum167 zou van de partij geweest zijn.
Men had hem horen zeggen dat hij alles tot aan de
poorten van Groningen zou platbranden als de Ommelanders geen contributie betaalden en sauvegardes
kochten, ‘quod Deus avertat.’168
Doordat de invallers – ondanks het strikte verbod
– zich toch aan ‘moeskopperij’ (plundering) overga-

ven, misten ze op een haar na een opgelegde kans
om een nog veel grotere buit binnen te halen en de
vijand een nog veel zwaardere psychologische slag toe
te dienen. In Westerwijtwerd, op slechts één kilometer ten zuiden van Middelstum waar de Staatsen aan
het plunderen waren, werd die dag toevallig een rijke
bruiloft gevierd. Daar waren vele Groningse burgers en prominenten te gast, zoals Popco Everardi,
de secretaris van de Hoofdmannenkamer, en Ayso
to Wartum, die voor het Groninger stadsbestuur de
functie van ambtman in het Klei-Oldambt vervulde.
De sobere calvinist Abel Eppens tekent hier misprijzend bij aan dat de bruidegom in peperduur zwart
en rood fluweel gekleed ging. Als de Staatsen hun
aanval serieus hadden doorgezet zouden ze alle bruiloftsgasten hebben kunnen aanhouden en als gevangenen meeslepen. In dat geval hadden ze een groot
bedrag aan losgeld kunnen vragen. Door de roofpartijen konden de hoge pieten echter naar Groningen
ontkomen. Tegen het bevel van kapitein Knoop in
werd in Wijtwerd zelfs een begijn doodgestoken. De
kerspels stuurden in allerijl boden naar de Staatsen
om geld aan te bieden en zodoende plundering af te
wenden.169 Van de koningsgezinde soldaten die her
en der in kleine versterkingen lagen, hadden de invallers niets te vrezen gehad: die waren meteen op de
vlucht geslagen naar de grote schansen, zoals Zoutkamp, Delfzijl en Reide. De Groninger stadspoorten
bleven de hele nacht open om de talrijke vluchtelingen op te kunnen nemen.
Deze Staatse invasie bracht het zelfvertrouwen
in Stad en Lande een flinke deuk toe, maar droeg
weinig bij tot verbetering van de reputatie van Willem Lodewijk. Volgens de uitgeweken Ommelanders
had de Friese stadhouder juist een schitterende kans
op verovering van de Ommelanden laten lopen. Het
enige dat de Staatsen met deze ongedisciplineerde inval hadden bereikt, was dat ze de bevolking nog erger
dansen om de bruid
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van zich hadden vervreemd dan al het geval was.
Wanneer de zaak goed was aangepakt, aldus Abel Eppens, zou het land gemakkelijk zijn veroverd en zou
Verdugo Groningen hebben moeten verlaten. Voor
hem was de zaak duidelijk: als het zo simpel is om
contributie op te leggen is het ook goed mogelijk om
het hele land te beheersen en te behouden. De Groningers wilden immers geen koninklijk garnizoen
binnen de stadsmuren toelaten en hadden kunnen
worden gedwongen te onderhandelen. De graanzolders in de stad waren zo goed als leeg en de Staatse
bezetting te Meppen sloot de aanvoerroute af. Verdugo en Taxis lagen vast in het Eemsland en zouden
ook zelf in het nauw gekomen zijn wanneer Willem
Lodewijk nu de Ommelanden met schansen bevestigd had.
Het feit dat de Friese stadhouder deze mooie kans
had laten liggen bevestigde de negatieve gevoelens die
de uitgewekenen jegens hem koesterden. Het bericht
over de veeroof in de buurt van Usquert verlokte
sommigen tot de honende opmerking dat Willem
Lodewijk die ossen kennelijk nodig had voor zijn
bruiloft met zijn nichtje.170 Anderen zagen in de halfhartigheid van deze inval een bewijs voor de juistheid
van hun vermoeden dat Willem Lodewijk het in het
geheim op een akkoordje had gegooid met Verdugo
om op deze manier van Leicester af te komen. Minder cynische en achterdochtige lieden dachten dat de
inval een manoeuvre was geweest om Verdugo uit
Westfalen weg te lokken en naar Friesland te laten
trekken.
Twee dagen na de inval bij Usquert, op donderdag
1 oktober 1587, arriveerden Verdugo en de soldaten
die hij begin september uit de Ommelanden had
gelicht vanuit Lingen in Farmsum. Het opgeluchte
stadsbestuur schreef hem meteen een welkomstbrief:
‘We danken u voor uw komst met de troepen. De vijdansen om de bruid

and zal ongetwijfeld van uw aankomst op de hoogte
zijn en zal het nu wel laten om opnieuw een inval te
doen.’171 Verdugo van zijn kant probeerde meteen het
stadsbestuur onder druk te zetten door erop te wijzen
dat hij over berichten beschikte dat er zich binnen de
stad nog steeds lieden ophielden die niet te vertrouwen waren. Het stadsbestuur zou zich in de ogen van
de regering te Brussel onmogelijk maken wanneer
het daartegen niet streng optrad.172
Het weekend van 3-4 oktober 1587, de dagen
waarop het Staatse leger de posten in het Westerkwartier moest bezetten en vanuit Dokkum via Niezijl naar Groningen moest optrekken, ging in Groningen voorbij zonder dat iemand iets vreemds bemerkte. De wachten waren opgekomen en afgegaan
zonder dat er iets bijzonders gebeurde. Alleen had
het op zondag stevig gewaaid. Pas enkele dagen later
kregen de Groningers in de gaten aan welk gevaar ze
waren ontsnapt. Het was uitgerekend een fout van de
garnizoenscommandant van Niezijl, Gerrit de Jonge
– we hebben al eerder gezien dat hij een sleutelrol
speelde in de hele onderneming – die de hele operatie
op losse schroeven zette. Of was het geen fout maar
domme pech? In de nacht van zondag op maandag,
toen het leger bij Niezijl over de Leek moest worden
gezet, bleek het springtij nog eens opgestuwd te worden door een harde noordenwind. De schipbrug die
hopman De Jonge had laten leggen – hij was toevallig ook nog timmerman van zijn vak, kende de stroming als geen ander en had al eerder zo’n schipbrug
gelegd – bleek niet bestand tegen het natuurgeweld,
zodat het leger de oversteek niet kon maken en de
hele onderneming moest worden afgeblazen.173 Gerrit de Jonge werd op beschuldiging van nalatigheid
gearresteerd en de Staatse troepen keerden na verloop
van enige tijd alle weer terug naar hun eigen garnizoenen.174 Weken van planning en organisatie waren
voor niets geweest.
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Uit de manier waarop de tijdgenoten melding maken
van deze gebeurtenis en uit het commentaar dat zij
erop geven, blijkt hoezeer zij in het duister tastten
over het verband tussen de dingen die er in hun tijd
gebeurden. Zo schrijft Eppens (correct!) dat Willem
Lodewijk in eigen persoon met 1500 man naar Groningen opmarcheerde, maar door het hoge water bij
Niezijl werd gestuit. Hij ondernam deze operatie, aldus Eppens, omdat de inval van Matthijs Knoop zo
goed was gelukt en dit hem hoop had gegeven dat hij
de stad door middel van een beter opgezette invasie
zou kunnen overmeesteren, mede door verstandhouding met lieden daarbinnen.175 We hebben in het
voorgaande gezien hoelang Willem Lodewijk bezig
is geweest met de voorbereiding van deze aanslag en
hoeveel er geregeld moest worden alvorens een dergelijke ingewikkelde operatie kon worden uitgevoerd.
Dit en ook het feit dat de inval van Knoop bij Usquert een onderdeel was van een groter geheel, is Eppens volledig ontgaan. De veronderstelling dat contacten tussen Staatsgezinde Groningers en Willem
Lodewijk ook een rol zouden hebben gespeeld – ook
een stokpaardje van Verdugo – vindt geen bevestiging in andere bronnen, maar hoeft natuurlijk niet
onjuist te zijn.
Niet alleen Eppens, ook de Groninger stadssecretaris Alting zat er met zijn interpretatie van de gebeurtenissen helemaal naast. Hij deelt mee dat Verdugo,
bij wijze van represaille voor de inval van Matthijs
Knoop en Caspar van Ewsum bij Usquert, een overval heeft laten uitvoeren bij Oostmahorn.176 Volgens
Alting had graaf Willem Lodewijk op zijn beurt deze
actie weer willen wreken en had hij daarom via Niezijl naar de stad willen trekken.
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gevolgen

Korte tijd later hebben de Groningers zich gerea
liseerd wat de opzet van de Staatsen was geweest.
De maatregelen die ze later in het najaar van 1587
– mede onder druk van Verdugo – troffen ter versterking van de vesting, zouden erop kunnen wijzen
dat hun ook de details van Willem Lodewijks plan
bekend zijn geworden. Het zou te ver voeren om alle
extra-verdedigingsmaatregelen in extenso te behandelen. Ik vermeld alleen die welke een direct verband
vertonen met het tot dusver vertelde.
Zoals gezegd maakte Verdugo direct na zijn terugkeer uit het Eemsland gebruik van de situatie door
het stadsbestuur onder druk te zetten. Hij verweet
de heren dat ze te weinig doortastend waren in het
verwijderen van ‘wederdopers’ en andere verdachte
lieden. Zolang de magistraat deze mensen de hand
boven het hoofd hield, kon men erop rekenen dat er
heimelijke aanslagen werden georganiseerd, zo hield
hij de stadsbestuurders voor. Niemand zou daarvoor
bang hoeven te zijn wanneer er in de stad een koningsgezind garnizoen lag dat ondergeschikt was aan
Verdugo zelf of zijn plaatsvervanger. Door zijn slappe
optreden en het niet accepteren van een garnizoen
kon het niet anders of het Groninger stadsbestuur
moest op de Brusselse regering een onbetrouwbare
indruk maken.177 Mede naar aanleiding van deze opmerkingen nam het stadsbestuur op 10 oktober 1587
een aantal besluiten ter verzekering van de veiligheid.
Daar was alle reden toe, want door de Staatse inval
in de Ommelanden was het aantal plattelanders dat
zijn toevlucht tot de stad had genomen erg groot en
men kon er niet zeker van zijn dat al die buitenlui te
goeder trouw waren. Besloten werd daarom dat de
namen van alle vreemdelingen die de nacht in de stad
doorbrachten ’s avonds schriftelijk moesten worden
gemeld en dat alle herbergen werden gecontroleerd.
dansen om de bruid
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Er was ook twijfel aan de betrouwbaarheid van de
huurlingen. Alle weerbare burgers en ingezetenen
waren verplicht wachtdienst te doen, maar in de
praktijk lieten velen deze dienst tegen betaling door
anderen, huurlingen, verrichten. Het zou goed zijn
deze huurlingen een eed van trouw op het stadsbestuur af te laten leggen. Ook fysieke maatregelen werden overwogen, zoals het aanbrengen van slagbomen
of kettingen ter afsluiting van belangrijke straten.178
Ondertussen lagen enkele vijandelijke schepen
nog altijd voor de kust. Er waren dergelijke meldingen uit Pieterburen (Dijksterhuis), Uithuizen en Watum. Om te verhinderen dat de Staatsen opnieuw een
poging zouden doen aan land te komen, werd een
vendel uit Farmsum naar de noordkust overgeplaatst.
Verdugo legde het commando over de kustverdediging in handen van graaf Frederik van den Berg, die
hij tevens als zijn plaatsvervanger aanwees toen hij
zelf op 11 oktober weer uit Groningen vertrok.179
Op het Groninger stadhuis vroeg men zich ook
af wat al die honderden Staatse soldaten te betekenen hadden die bij Niezijl gesignaleerd waren. De
Groningers wisten op dat moment nog niet dat de
Staatse plannen al verijdeld waren en verkeerden in
de veronderstelling dat de vijandelijke troepen zich
daar bevonden omdat ze in de naaste toekomst een
aanslag in de zin hadden. Was het dan toch terecht
dat Verdugo had gewaarschuwd voor een ‘vijfde kolonne’ binnen de stadsmuren? Er deden voortdurend
geruchten de ronde over verraad. Burgemeesters en
raad klaagden daarover in een brief aan de gezanten
die zij in augustus naar Brabant hadden gestuurd en
die zich nog altijd aan het Hof ophielden. Ze opperden het vermoeden dat al die verhalen over verraad
rondgestrooid werden om Groningen in diskrediet
te brengen. Alle controlemaatregelen, huiszoekingen en ondervragingen hadden niet één verdachte
persoon opgeleverd. De conclusie moest volgens de
dansen om de bruid

stadsbestuurders dan ook zijn dat hier sprake was van
een doelgerichte en achterbakse lastercampagne. Vijanden van de stad probeerden met dit soort verhalen
de regering in Brussel ervan te overtuigen dat de stad
Groningen zo onbetrouwbaar was dat ze het niet verdiende om voor de koning behouden te blijven!180
Als de koning Groningen in de steek liet zouden de
Staatsgezinde Ommelander heren vrij spel krijgen.
Dat was, zo wisten de Groningers, de arglistige opzet
achter deze laster.
Dat in hofkringen te Brussel inderdaad verhalen
circuleerden over de ‘wantoestanden in Groningen’
is een feit dat later deze maand werd bevestigd door
de gezanten ten Hove. Het bericht daarover moet
op het raadhuis tot grote ontsteltenis hebben geleid.
Als de regering in Brussel aan de goede trouw van
Groningen twijfelde was alles verloren, ook als de geruchten klopten dat er vredesonderhandelingen op
komst waren. Als het werkelijk zover zou komen, was
het voor de stad Groningen van de grootst mogelijke
betekenis dat haar punten door de Brusselse onderhandelaars werden ‘meegenomen’ in het eisenpakket
dat aan de tegenpartij werd voorgelegd. Bovendien
zouden de koninklijke diplomaten ook echt hun
best moeten doen om die punten binnen te halen.
De Ommelanders van hun kant zouden zonder enige twijfel hetzelfde proberen te doen via de StatenGeneraal.181 In zo’n situatie zou het uiteraard wel heel
ongelukkig zijn als men in Brussel een verkeerde kijk
op Groningen had. Overigens, zo wist men op het
stadhuis, was de kans op serieuze vredesonderhandelingen erg klein. Burgemeester Joachim Ubbena, een
van de gezanten die zich op dat moment in de Brabantse hoofdstad bevonden, had signalen opgevangen die daarop wezen en had dit aan het thuisfront
doorgegeven.182 Misschien was het in de stad ook bekend dat er bij de andere partij, de Generaliteit, evenmin sprake was van echte vredeswil. Integendeel, dit
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najaar groeide, onder aanvoering van Holland, het
verzet tegen de Engelse politiek. De oorlogspartij die
onderhandelingen met de regering in Brussel afwees,
was aan de winnende hand.183
Wanneer de barometer op oorlog stond was het
echter evengoed een ramp wanneer ‘Brussel’ twijfelde
aan de loyaliteit van de Groningers. Dan zou er uit
die richting geen steun te verwachten zijn en moest
de stad op eigen kracht zich de vijand van het lijf
zien te houden. Des te belangrijker waren dan ook
de weerbaarheid en trouw van de ingezetenen en de
kwaliteit van de vestingwerken. Daarom werden dit
najaar de eigen strijdkrachten (het ‘burgerregiment’)
kritisch onder de loep genomen en oplossingen bedacht voor de zwakke plekken in de vesting. Stadhouder Verdugo adviseerde de stadsbestuurders om
onmiddellijk een palissade te laten slaan vanaf de
Kranepoort in de noordwesthoek tot aan de Drenkelaarstoren in het zuidoosten. Een rij van rechtopstaande, gevlakte balken, op korte afstand van elkaar
in de gracht geheid aan de voet van de wal, moest
voorkomen dat de vijand ooit nog eens zou proberen
om langs deze weg binnen te komen. In een poging
Verdugo’s gunst toch weer een beetje terug te winnen
lieten burgemeesters en raad de stadhouder weten dat
ze allang van plan waren om zo’n ‘staketting’ aan te
brengen en dat dit ook allang gerealiseerd zou zijn
als ze over het benodigde hout hadden beschikt. Zou
Verdugo niet kunnen helpen om aan hout te komen?
Het stadsbestuur was bereid te betalen – ongeacht het
feit dat de oorlog toch al zo duur was.184 Ondertussen
waren de eerste voorbereidingen voor de bouw van
een palissade al in gang gezet en was stadsbouwmeester Gerrit Kistemaker erop uit gestuurd om in de omgeving van de stad geschikte bomen te zoeken.

de veiligheid, besprak begin november een speciale
vergadering van burgemeesters en raad, gezworen
meente, hoofdmannen en oude raad Verdugo’s adviezen ter verbetering van de defensie van de stad.
Behalve op het slaan van een palissade drong de stadhouder aan op het leggen van fortificatiewerken buiten de stadspoorten. De verzamelde heren stonden
weliswaar positief tegenover dat idee, maar aarzelden
vanwege de hoge kosten. Uiteindelijk besloot men
toch maar tot (gedeeltelijke) uitvoering ervan over te
gaan. Van schansen voor alle poorten wilden ze niets
weten, maar aan de westkant van de stad, voor de
A- en Kranepoort, zou een voorschans komen.185 Dat
de dreiging serieus te nemen was bleek aanstonds. In
de nacht die volgde op deze vergadering (3-4 november 1587) was er alarm en het hele burgerregiment
werd te wapen geroepen. Achteraf bleek het mee te
vallen: vijf losse soldaten van de vijand hadden zich

Palissade in de gracht, voorbeeld Coevorden.
Van de palissade die in het late najaar van 1587 in de Groninger
stadsgracht werd aangebracht zijn geen afbeeldingen bewaard
gebleven. Op deze gravure van de vesting Coevorden is te zien

Nadat het dagelijks bestuur van de stad zelf al een
aantal besluiten had genomen ter verhoging van

hoe men zich een dergelijke palissade moet voorstellen.
Groninger Archieven, THAG 3313.
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De schans voor de Kranepoort en Apoort.
De poging die Willem Lodewijk in de nacht van 4 op 5 oktober
1587 deed om zich van Groningen meester te maken, had duidelijk gemaakt dat Groningen aan de westzijde kwetsbaar was.
Om dit manco te verhelpen werd op advies van stadhouder
Verdugo een voorschans gelegd voor de Kranepoort en de ten
zuiden daarvan gelegen Apoort. De schans is afgebeeld op een
stadsplattegrond, die gemaakt is ter herinnering aan de verovering van Groningen in 1594.
Groninger Archieven, THAG 4661.

voor de Apoort laten zien en de reactie van de stadjers
op dit alarm was voorbeeldig geweest. Er was geen
spoor van verraad of zelfs maar aarzeling geweest. Iedereen was naar behoren opgekomen en de bolwerken, wegen en stegen waren alle meteen en volgens
voorschrift bezet.186 Toch nam het stadsbestuur de
volgende dag opnieuw een hele serie besluiten ter
beveiliging van de stad. Onder andere werd bij deze
gelegenheid besloten dubbele bomen te leggen bij de
kraan in het Reitdiep en bij de zogenaamde Volendansen om de bruid

kamers in het Schuitendiep. Ook zouden er aan de
stadspoorten klokken komen te hangen die in geval
van alarm zouden worden geluid.187
De stadsbouwmeester had inmiddels rapport uitgebracht over het voor de palissade benodigde hout.
Volgens hem waren er wel geschikte bomen in de
bossen (‘holtingen’) te Eelderwolde en Kropswolde,
maar die behoorden wel toe aan particulieren, zowel
geestelijken als leken. Omdat de stad zelf niet over
een voldoende grote voorraad hout beschikte, zouden
er dus bomen van anderen geveld moeten worden.
Per brief wezen burgemeesters en raad Verdugo erop
dat hij maar geen acht moest slaan op de klachten die
hem daarover zouden bereiken. Het stadsbestuur zou
de om te halen bomen laten taxeren en de eigenaars
te zijner tijd netjes schadeloos stellen. De gerichtsschrijver van het Gorecht, Hendrick Galinge, kreeg
opdracht om te zorgen voor de levering van de benodigde bomen.188
Wat de aanleg van de schans buiten de Apoort
betreft – Verdugo had aanbevolen de huizen buiten
de Apoort door een bolwerk te laten omringen en er
vijftig reguliere soldaten te leggen, net zoals het geval was in de schans op het Schuitendiep – , konden
burgemeesters en raad de stadhouder meedelen dat
de nodige voorbereidingen al getroffen waren. De
bewuste plek was reeds geïnspecteerd en opgemeten,
zodat het werk binnenkort van start kon gaan.189
In de loop van de maand november werd met de
landeigenaren en ingezetenen van Eelderwolde
Wolfsbarge, Kropswolde en Westerbroek onderhandeld over de levering van bomen. In verband daarmee werden diverse malen raadsheren afgevaardigd
die bij deze bezoeken wijn meekregen en geld om de
boeren op bier te tracteren.190 Uit lijstjes van de secretaris en de rentmeester blijkt dat de conventen te
Aduard, Warffum, Selwerd en Assen, het Geestelijke
Maagdenconvent en het Fraterhuis te Groningen,
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het kerspel Kropswolde en enkele particulieren maar
liefst 471 bomen schonken voor het goede doel.191
Er bleken in Groningen niet genoeg houtzagers en
timmerlieden te zijn om deze enorme massa stammen binnen redelijke tijd te verwerken. Daarom riep
het stadsbestuur de hulp in van de drost te Coevorden. Ze vroegen hem alle professionele houtzagers in
Drenthe te bevelen naar Groningen te komen en uit
de gevelde bomen ‘ribben’ te zagen van de vereiste
maat: 240 cm lang en 7,5 cm dik.192 Iedereen zou
goed betaald krijgen.193 Korte tijd later blijken werklieden bezig te zijn met het plaatsen van de palissade
waarbij gebruik gemaakt werd van schuiten en een
heistelling.194 Voor de financiering van deze onderneming werd een afzonderlijke regeling getroffen.195
Ofschoon reeds begin november gemeld werd dat de
aanleg van een versterking buiten de Apoort spoedig
zou kunnen beginnen, duurde het toch nog een paar
weken eer men daar begon te graven. Deze vertraging is mogelijkerwijs te wijten aan het verzet van
de gilden. Deze waren niet bij de besluitvorming betrokken geweest en het is niet ondenkbaar dat de gildebroeders zich daaraan zo gestoord hebben, dat ze
de uitvoering van het besluit hebben geblokkeerd. In
Groningen was het de gewoonte dat het stadsbestuur
bij ingrijpende maatregelen, zeker wanneer die tot
lastenverzwaring van de bevolking aanleiding konden
geven, eenieder de gelegenheid gaf zijn standpunt in
te brengen. Abel Eppens, die melding maakt van het
dwarsliggen van de gilden, noemt het hier opgegeven motief niet, maar wel twee andere. Volgens hem
waren de gilden tegen, omdat ze in de aan te leggen
voorschans een gevaar zagen voor de stedelijke autonomie. Vanuit zo’n versterking zouden koninklijke
soldaten wel eens een poging kunnen doen om de
stad binnen te komen. Eppens oppert ook de mogelijkheid dat het verzet tegen deze fortificatie afkom-

stig was van burgers die in correspondentie met de
vijand stonden, want Willem Lodewijks aanslag was
– naar hij meende te weten – ook gebaseerd geweest
‘up enigen burgeren’.196 De eerste verklaring is ongetwijfeld juist: de vrees voor een garnizoen binnen
de muren zat er bij alle lagen van de bevolking diep
in. Als de nood echt aan de man kwam konden fanatiek koningsgezinde stadjers wel eens in de verleiding
komen om, tegen de zin van hun medeburgers in,
soldaten binnen te laten. De kans daarop was des te
groter naarmate de troepen dichter bij de poorten gelegerd waren. Eppens’ tweede verklaring geef ik voor
wat ze waard is.197
Eind november waagden enkele soldaten van de
Staatse bezetting van Niezijl het toch nog weer om
aan de westkant van de stad een aanslag te plegen.
‘Gisteravond (23 november 1587) tussen elf en
twaalf uur is de vijand met twintig tot vijfentwintig
man per schip voor de Apoort opgedoken. Ze hebben
enkele kleine, met riet gedekte hutten en wat hooi in
brand gestoken. Ze hebben ook een van de soldaten
en bewoners die daar wacht hielden gevankelijk meegenomen en een soldaat gewond. De burgers hebben
zich echter uiterst waakzaam en dapper betoond en
zijn onmiddellijk naar de voor hen bestemde plaatsen
opgekomen. De vijand is meteen op de loop gegaan.
Omdat de aanvallers in het licht van de brandende
hutten goed zichtbaar waren, konden onze burgers
hen vanaf de vesten gericht onder vuur nemen.’198
Wie er tot dusver ook mocht hebben getwijfeld aan
de zin van het opwerpen van een extra-bolwerk buiten de Apoort, deze gebeurtenis brak het laatste verzet
daartegen. De daadwerkelijke aanleg van de schans
– onder leiding van de stadsbouwmeester – vond
plaats in de eerste weken van december. Daarbij waren doorgaans tussen de dertig en veertig arbeiders
tegelijk aan het werk. De werkzaamheden, die aan
dansen om de bruid
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de noordzijde bij de kraan op de Reitdiepskade begonnen, vlotten goed, zodat reeds aan het einde van
de maand een borstwering op de nieuwe wallen kon
worden aangebracht.
Zoals hierboven is opgemerkt besloot het stadsbestuur niet alleen tot versterking van de vesting
Groningen, maar wilde het ook de sterkte van het
burgerleger controleren en zonodig verbeteren. Een
tweetal raadsheren monsterde eind oktober de acht
burgervendels en stelde vast dat men op dat moment
de beschikking had over 1.145 man. Dit getal was
exclusief het negende stadsvendel dat tien jaren tevoren was opgericht en waarin de weerbare mannen
dienden die in de ‘schuitenschuiversschans’ buiten
de Steentilpoort woonden. Deze laatsten hadden
tot taak de eigen schans te bewaken. De burgervendels waren verantwoordelijk voor de stedelijke vestingwerken die zij telkens met drie vendels tegelijk
bewaakten. Omdat de omvang van het burgerregiment voor een dergelijke intensieve inzet toch wat
krap was, besloot het stadsbestuur het burgerleger uit
te breiden. Daarom werden begin december ook de
vrijgezellen en jongens vanaf 18 jaar, die tot dusver
buiten de wachtdienst waren gebleven, opgeroepen.
Ofschoon het ook mogelijk was geweest om de jongemannen in te delen bij de bestaande burgervendels
werd uiteindelijk toch een apart vendel opgericht,
met een eigen vaandel, eigen officieren en een eigen
taak. Op 30 december 1587 verzamelde het nieuwe
vendel zich voor de deur van zijn vaandrig Luert
Upkena op de Vismarkt. Daarna trokken ze naar de
Sint Walburgkerk, waar ze door burgemeesters en
raad, in aanwezigheid van de kapiteins der acht burgervendels en hun eigen hopman Roelof de Mepsche,
op de rij af in het koor werden gemonsterd. Daarna
werden ze officieel toegesproken en werd hun op het
hart gebonden hun hopman en andere officieren gehoorzaam te zijn.199 Het vrijgezellenvendel kreeg tot
dansen om de bruid

taak het raadhuis te bewaken gedurende de nachtelijke uren, dat wil zeggen van negen uur ’s avonds tot
vijf uur ’s morgens, en moest eenmaal per veertien
dagen op zondagavond de nachtwacht betrekken.200
4 . 1 4	V e r r a a d , ‘ s p i n ’
C l e o pat r a

e n d e n e u s va n

Wanneer we op het bovenstaande terugkijken moeten we vaststellen dat de in 1587 gesmede plannen
om Groningen te veroveren vooral een averechts
effect hebben gesorteerd: ze hebben geleid tot een
grotere waakzaamheid van de Groningers en een
verbetering van de stedelijke defensie. Ofschoon het
een hachelijke zaak blijft uitspraken te doen over de
gezindheid van de bevolking, lijkt het me toch wel
gerechtvaardigd vraagtekens te zetten bij het wantrouwen dat Verdugo bij voortduring jegens de Groninger autoriteiten aan de dag legde en dat zijn – even
dubieuze – tegendeel heeft in het vertrouwen dat de
uitgeweken calvinisten hadden in de bereidheid van
de gereformeerde stadjers om hun stad de Staatsen
in handen te spelen. In de vele en diverse bronnen
die over de gebeurtenissen van deze jaren bewaard
gebleven zijn, is nauwelijks iets te vinden over verraad. Op zichzelf hoeft dat geen verbazing te wekken:
verraders lopen nu eenmaal niet met hun plannen te
koop. Toch is het ontbreken van aanwijzingen voor
het bestaan van een serieuze veranderingsgezinde oppositie opmerkelijk.201 Ik vermoed dat we de oorzaak
hiervan moeten zoeken in de machtsverhoudingen
die in deze jaren in de stad heersten. Het lijkt erop
dat de gereformeerde ingezetenen hun kansen, of liever het ontbreken daarvan, beter hebben ingeschat
dan degenen die de wijk hadden genomen. Ze waren er blijkbaar van overtuigd dat de koningsgezinde
partij nog veel te stevig in het zadel zat en dat het
onverstandig zou zijn om nu al hun nek uit te ste-
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ken of gevaarlijke dingen uit te halen. Hadden de
uitgewekenen wel een realistisch beeld van wat er
in Groningen aan de hand was? Wie zich een beetje
inleeft in de destijds heersende omstandigheden kan
zich voorstellen dat hoopgevende berichten van het
thuisfront tot overspannen verwachtingen en wishful thinking hebben geleid bij de uitgewekenen, die
in Westerlauwers Friesland of aan gene zijde van de
Eems zaten te wachten op het moment dat zij naar
huis konden terugkeren.
Dit brengt mij tot enkele andere opmerkingen.
De politiek wordt weliswaar gemaakt in de top van
de samenleving, maar verstandige bestuurders doen
er goed aan de stemming onder de bevolking voortdurend in de peiling te houden. Dat is nu zo en was
in de zestiende eeuw niet anders. Wel zijn er grote
verschillen te constateren in de mate waarin de autoriteiten rekening hielden met ‘het volk’. Het Groningse stadsbestuur had er meer oog voor dan stadhouder Verdugo en, afgezet tegen Filips II, lijkt de
hertog van Parma wel een democraat. Het Groninger
stadsbestuur was bij voortduring op zoek naar ‘draagvlak’ voor het te voeren beleid. Daarbij werd ook ‘het
lagere volk’ niet geschuwd, ofschoon dat naar het
oordeel van geleerde schrijvers uit die tijd toch vooral
achterlijk, instabiel en kortzichtig was. Groningen
was in deze periode eigenlijk nog een middeleeuwse
stad, waarin de handelingsruimte van de magistraat
meer bepaald werd door de stemming van de eigen
bevolking dan door het beleid van de nog altijd
uiterst zwakke staat.
Net als nu waren de stemming van de bevolking
en de mogelijkheden van de autoriteiten om een verantwoord beleid te voeren in niet geringe mate afhankelijk van de beschikbare informatie. Uiteraard
waren de middelen (de media dus) van informatievoorziening in de zestiende eeuw heel wat simpeler
dan die van nu en trager werkten ze zeker. Men was

voor nieuwsberichten afhankelijk van brieven, boden, schippers, kooplieden en andere reizigers. De
markt en de jachtweiden (gelagkamers) van de herbergen waren de plaatsen waar nieuwtjes en geruchten werden opgevangen, aangedikt en doorverteld.
Het feit dat niet alleen de zenders en overbrengers
van het nieuws, maar ook de ontvangers ervan het
hunne bijdroegen aan de vervorming van de informatie kan men herhaaldelijk bevestigd zien in de
verhalen die Abel Eppens in zijn kroniek vastlegde.
De uitgeweken Ommelanders – het milieu waarin
de schrijver zich te Emden bevond – interpreteerden alles wat hun ter ore kwam op zo’n manier dat
het paste bij het beeld dat zij zich hadden gevormd
van het verleden en van de verhoudingen die aan de
overkant, ten westen van de Eems, heersten. Nieuws
werd zodanig opgevat – en doorverteld – dat het als
een bevestiging ervaren kon worden voor de overtuigingen die men toch al koesterde; het idee dat er
wellicht ook andere manieren waren om de dingen
te bekijken kwam hooguit sporadisch op. De in het
bovenstaande opstel beschreven houding van de gefrustreerde ballingen jegens Willem Lodewijk is een
sprekend voorbeeld van deze manier van omgaan
met informatie.
Public relations en image building zijn gewichtige
instrumenten in het moderne maatschappelijk leven. Ondernemers of politici die wat willen bereiken
kunnen – een enkele uitzondering daargelaten – het
niet meer af zonder professionals op dit terrein. Dit
verraadt niet zozeer het toegenomen belang van deze
fenomenen, als wel de toegenomen complexiteit van
de samenleving die speciale methoden vereist voor het
bewerken van de publieke opinie. Immers, de heden
ten dage gebruikte middelen mogen modern zijn, de
zaak zelve bestaat al zo lang het succes van mensen afhankelijk is van het oordeel van anderen. Wie wat gedaan wil krijgen moet zorgen dat zijn imago klopt en
dansen om de bruid
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wie een tegenstander wil uitschakelen heeft er belang
bij dat zijn opponent op een kwalijke manier in de
schijnwerpers komt te staan. Spin, gerichte informatievoorziening en desnoods een stukje desinformatie
kunnen daarbij goede diensten bewijzen, zeker wanneer de afstanden groot zijn en effectieve controle
van de berichtgeving moeilijk of zelfs onmogelijk is.
Het is een verschijnsel waarvan we in het voorgaande
een voorbeeld hebben gezien, toen het ging over de
verhouding tussen ‘Brussel’ en Groningen. Er zou
een dik boek over te schrijven zijn.
‘Als de neus van Cleopatra wat korter was geweest
zou het hele aangezicht van de aarde zijn veranderd.’
Met deze allerbekendste van zijn pensées wilde de
zeventiende-eeuwse Franse denker Blaise Pascal vooral de ijdelheid van de menselijke liefde aan de kaak
stellen. Als de neus van Cleopatra korter was geweest
zou de Egyptische koningin wellicht niet de bruid geworden zijn om wie de Romeinse grootheden Caesar
en Antonius dansten en zou de hele wereldgeschiedenis een andere loop hebben genomen. Tegelijk is deze
gedachte natuurlijk ook – en vooral – een cultureel
verantwoorde versie van ons eigen spreekwoord ‘kleine oorzaken grote gevolgen’ en als zodanig een verre
voorloper van het butterfly effect¸ het verhaal dat de
meteoroloog Edward Lorenz in 1979 gebruikte om
de wereld kennis te laten maken met de chaostheorie:
‘Does the Flap of a Butterfly’s Wings in Brazil Set off
a Tornado in Texas?’202 Toegepast op ons verhaal:
wat zou er gebeurd zijn wanneer het in de nacht van
4 op 5 oktober 1587 nu eens niet had gestormd? Dan
zou het leger bij Niezijl wel over het diep gekomen
zijn en was het misschien doorgedrongen tot Groningen. Misschien hadden de ‘zwemmers’ inderdaad
hun geheime missie kunnen uitvoeren en zou de stad
in Staatse handen zijn gevallen!
Ik denk dat het in ieder geval voor Willem Lodansen om de bruid

dewijk zelf een geluk is geweest dat die ene vlinder
aan de evenaar op het beslissende moment niet stil is
blijven zitten, maar net wel dàt beweginkje met zijn
vleugel heeft gemaakt dat een cascade van natuurverschijnselen teweeg bracht die uiteindelijk voor het
hoge water bij Niezijl zorgde. Het is zeer de vraag
of Willem Lodewijk in 1587 werkelijk in staat zou
zijn geweest om zijn gezag in de stad Groningen te
vestigen, laat staan of hij de problematiek die Stad
en Lande kenmerkte – en al zo lang geteisterd had
– had kunnen oplossen. Zoals ik al aangaf: de positie van de koningsgezinden was nog veel te sterk.
Zij waren er nog veel te vast van overtuigd dat de
machtige koning van Spanje werkelijk in staat en
bereid zou zijn hen te helpen. In 1587 stonden de
beide strijdende partijen, de stadsbestuurders en de
Ommelander prominenten, nog veel te vijandig tegenover elkaar, de over en weer toegebrachte wonden
waren nog te vers, de wraakgevoelens te hevig en de
kelk van het leed – een bitter maar krachtig medicijn – was nog zeker half vol. Een ‘bijltjesdag’ zou
onvermijdelijk zijn geweest. Daarbij komt dat Willem Lodewijk in 1587 nog altijd te maken had met
een hopeloos verdeelde achterban in Friesland en bij
het oplossen van de problemen in Stad en Lande ook
geen enkele steun had kunnen verwachten van de
Geünieerde Provincies. Ook die verkeerden nog al
te zeer in onzekerheid over de te volgen koers. Pas
in de hierna volgende jaren zou zich geleidelijk een
duidelijker lijn gaan aftekenen, mede als gevolg van
het feit dat de Spaanse koning in de praktijk toch
minder machtig bleek dan men vreesde.203 Zeven jaar
later, toen de politieke situatie grondig was veranderd en de Republiek een echte staat was geworden,
lagen de kaarten anders. Toen was ook de bevolking
van Groningen voldoende murw door de jarenlange
oorlog en kon het staatsgezag – belichaamd in inmiddels ervaren en erkende autoriteiten als prins Maurits
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en Willem Lodewijk, de Raad van State en een aantal
knappe adviseurs – worden ingezet om een oplossing te vinden voor de complexe problematiek van
Stad en Lande. Desondanks zou de vorming van de
nieuwe provincie Stad Groningen en Ommelanden
een lastige opgave blijken.
Noten
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4
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B&R aan Verdugo, 1 mei 1592 (MH ii 107).
Nu beschreven als inv. nr. 700 in de Archieven van de
Friese stadhouders. Zie A.P. van Nienes en M. Bruggeman, Archieven van de Friese stadhouders, Inventarissen
van de archieven van de Friese stadhouders van Willem Lodewijk tot en met Willem V, 1584-1795 (Hilversum-Den
Haag-Leeuwarden 2002).
Zie hiervoor ook Hagedorn, Ostfrieslands Handel
(1912), 100-101. Er bestaat helaas geen goed boek over
de economische geschiedenis van de stad Groningen in
deze periode. De studie van H.A. Wijnne uit 1862 is
sterk verouderd en wordt terecht nauwelijks meer gebruikt (Wijnne, Handel en ontwikkeling). Bij gebrek aan
beter baseert nu al een eeuw lang elke historicus zich
vrijwel uitsluitend op het werk van P.G. Bos over het
Gild- en Stapelrecht (Bos, Stapelrecht). Dit boek is echter geen studie over de stedelijke economie, maar gaat
vooral over een oude gewoonte die het Groninger stadsbestuur als een stedelijk recht beschouwde en over de
politieke perikelen die daaruit voortvloeiden. Bos’ werk
lijdt helaas aan een storend gebrek aan distantie tot de
kwestie Stad-Ommelanden en een te beperkte keuze uit
de beschikbare bronnen. Zie voor de betrekkingen met
Holland ook de kadertekst Groningen en Holland op p.
521.
Dat niet alleen de inwoners, maar ook de stedelijke organisatie als zodanig in hoge mate van de door het stapelrecht geschraagde Groninger markt afhankelijk was,
blijkt uit de stadsrekeningen. Zo bedroegen in het jaar
1587 de met de markt samenhangende inkomsten van
het stadsbestuur maar liefst 83% van de totale ontvangsten! (Stadsrekening over 1587, fol. 207 en 208).
Art. 45 van het tweede boek van het ‘Oldermansboek’
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(Feith, Het Oldermansboek, 18). Zie ook ‘Een stad
apart’, §1.2.4.
Stadsarchief rvr 1233.
Op de landdag die op 4 januari 1579 te Winsum werd
gehouden kregen Eiso Jarges en Egbert Clant opdracht
om naar Utrecht te reizen en namens de Staten van de
Ommelanden de Nadere Unie te ondertekenen. De ondertekening van de Unie van Utrecht had vervolgens op
23 januari 1579 plaats (Formsma, Ommelander strijd,
105 en 107).
Voor zover mij bekend is de Duitser Bernhard Hagedorn
de enige historicus die een kleine eeuw geleden begrip
opbracht voor Groningens positie en zelfs meer dan dat.
De manier waarop Willem van Oranje en de Generaliteit omgingen met de belangen van de stad Groningen
getuigt volgens hem van ‘een ongelooflijke lichtvaardigheid’ en van een ‘kortzichtigheid, die eenvoudig geen
notitie nam van de werkelijke machtsverhoudingen’
(Hagedorn Ostfrieslands Handel (1912), 69).
Reint Alberda was een van de drijvende krachten achter de arrestatie van de Ommelander heren in november 1577 (AE ii 731). Zie hierover C.P.L. Rutgers, ‘De
gevangenschap der Ommelander heeren in 1577’, in:
GVA 1896, 192-223, en Formsma, Ommelander strijd,
89 evv.
Rogier heeft in Hotzo Aexma’s Conscriptio exulum Frisiae 626 Friese katholieken, geestelijken en leken geteld.
Onder hen zijn 139 priesters, 60 monniken en nonnen.
Bij 140 leken wordt aangetekend dat zij met vrouw en
kinderen zijn gevlucht. Geschat wordt dat het totale
aantal uitgewekenen boven de 1000 ligt (L.J. Rogier,
Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland,
3 dln. (Amsterdam, 1945-1947), hoofdstuk vii). Zie
A.J.J. Hoogland, ‘Conscriptio exulum Frisiae, de Friesche
vlugtelingen in 1580’, in: Archief voor de geschiedenis van
het Aartsbisdom Utrecht, xvi (Utrecht 1888) 321-371.
Mijn voorstelling van zaken lijkt voor wat betreft de
volgorde van de gebeurtenissen enigszins in tegenspraak
met die van J.J. Woltjer. Volgens deze auteur bezorgde
het ‘verraad van Rennenberg’ de ‘linkerzijde’ (= de gereformeerden) de overwinning in de partijstrijd die Friesland al vele jaren verdeeld hield. De grootscheepse en
georganiseerde anti-katholieke gebeurtenissen in Friesland waren volgens hem een reactie op de overgang van
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de stadhouder en stad Groningen naar het koninklijke
kamp (J.J. Woltjer, Friesland in hervormingstijd (Leiden
1962) 308-301). Dit mag in grote lijnen juist zijn, zeker
is echter wel dat de ‘incidentele aanvallen’, die aanstonds
na de Staatse overname van het Leeuwarder blokhuis
(1 februari 1580) plaatsvonden en – in de woorden van
Woltjer – het voorspel waren tot die systematische antikatholieke maatregelen, een eerste vluchtelingenstroom
naar Groningen op gang hebben gebracht. Dit blijkt uit
een schrijven van Gedeputeerde Staten van Friesland
van 11 februari 1580, waarin zij er bij het Groninger
stadsbestuur op aandringen de onlangs uit Friesland
naar Groningen uitgeweken ‘vijanden van het vaderland’ uit Groningen uit te wijzen en dergelijke personen
in de toekomst niet meer toe te laten (stadsarchief rvr
1462.300). Ook de Groninger stadssecretaris Egbert
Alting wijst er in zijn dagboek op dat anti-katholieke
maatregelen in Friesland voorafgingen aan Rennenbergs
coup (DA 498): ‘Den iii martii 1580 is de apprehensie der gereformeerden durch sijn Gen. [=Rennenberg]
ende den catholijcken gescheet, nadat de catholijcken
eerst durch de gereformeerden edder guesen allenthalven in Westerlandt [=Friesland] verdreven, de blockhuser voert kercken ende cloesteren geplundert ende
destrueert gewest. O furor hominum [o dwaasheid der
mensen].’ Overigens moet hierbij worden aangetekend
dat deze notitie naar alle waarschijnlijkheid niet op
3 maart 1580 zelf is geschreven. De secretaris was sinds
28 februari 1580 ziek thuis en keerde pas op 8 maart
terug op zijn werk. Echter, onafhankelijk van het tijdstip waarop Alting zijn notitie schreef, de inhoud ervan
geeft aan dat men in Groningen verband zag tussen de
gebeurtenissen in Friesland en de dramatische stap van
Rennenberg en de Groningse katholieken.
Zie voor deze geschiedenis Ros, Rennenberg.
Abel Eppens geeft hun namen (AE i 47-49).
Johan Rengers van Ten Post meldt dat er 400 families
uit de Ommelanden zijn vertrokken (JR ii 208).
Eppens heeft nog geen behoefte aan verhullend taalgebruik. Hij vestigt er juist de aandacht op dat de wederzijdse haat tot gewelddaden leidde die erger waren
dan men in geval van een vijandelijke bezetting kon
verwachten en dat er in deze tijd vijandschappen zijn
ontstaan die niet spoedig zouden kunnen worden bij-
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gelegd: ‘In dusse uproer und borgelicke twist hefft men
gesien wat onenicheit van religion doet in een stadt, dat
kindt tegens den vader, nabuer tegens nabuer, borger up
borger sick laeten verhessen. Want het vreder affgegaen
ys dan offte daer besettinge yn gewest weere und neit
balde weder to versoenen sal wesen’ (AE i 271).
Vermoedelijk zijn er niet meer dan drie jezuïeten in
Groningen geweest! (zie: Van den Broek, Het geheime
dagboek 158.
In het kader van de Hollandse belangstelling voor het
Friese kustgebied en de stad Groningen past de akte van
3 augustus 1365, waarbij hertog Albrecht van Beieren
als ruwaard over Holland, Zeeland, Henegouwen en
Friesland de privileges bevestigde die graaf Jan (II) van
Henegouwen en Holland aan de Groningers had toegekend (stadsarchief rvr 79).
Hier is de nummering gebruikt die te vinden is in De
Rhoers uitgave van het Groninger stadboek uit 1828
(De Rhoer, ‘Stadboek van Groningen van het jaar
1425’).
Zie ‘Een stad apart’, pp. 60 evv.
Stadsarchief rvr 1462.254.
Zie voor het hier behandelde: Formsma, ‘De middeleeuwse vrijheid’ en ‘De landsheerlijke periode’ en F.J.
Bakker, ‘Velerlei gezag tot 1536’, in: Boekholt, Rondom
de Reductie, 47-63.
Patrick Williams, Philip II,176.
Israel, De Republiek, 244-245.
Ze heeft zelfs op het punt gestaan om Leicester terug te
roepen (Williams, Philip II, 188). Zie over het optreden
van de graaf van Leicester en de achtergronden daarvan:
Oosterhoff, Leicester and the Netherlands.
Zie M.E.H.N. Mout, ‘Van arm vaderland tot eendrachtige Republiek. De rol van politieke theorieën in de Nederlandse Opstand’, BMGN 101 (1986), 345-365, hier
358; zie ook Israel, De Republiek, 250-251.
Stadsarchief rvr 1173.3.1: Antwoord van Filips II op
het memorandum van de stadsgezanten Ubbena en De
Gouda; ‘decretos sobre el memorial de los de Groninge’,
31 oktober 1582.
De stad Groningen telde vier kluften die onderverdeeld
waren in rotten. Deze indeling vormde de basis voor
vrijwel alle andere vormen van organisatie binnen de
stadsmuren. Omdat er nogal wat verwarring is over de
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wijkindeling van de stad noem ik hier de namen van
de kluften: met de klok mee en startend ‘op twaalf uur’
noteren we de Ebbingekluft, de Oosterkluft (ook wel
Gaddinge-, Haddinge- of Gelkingekluft genoemd), de
Akluft en de Boteringekluft. Elke kluft leverde twee vendels voor het burgerregiment.
In 1581 hebben burgemeesters en raad een serieuze poging gedaan om dit gerealiseerd te krijgen. Ze instrueerden hun gezanten ten Hove dat zij moesten vragen
of de stad niet bekleed kon worden met de jurisdictie
en gerechtigheid te Delfzijl, opdat men het stapelrecht
beter zou kunnen handhaven; een en ander naar het
voorbeeld van de jurisdictie van Delft over Delfshaven
(6 december 1581, MA ii 283-284 en DA 541).
Ofschoon we allemaal wel denken te weten wat een
burger is, realiseren we ons niet steeds wat burgerschap
eigenlijk inhoudt. Dat geldt voor nu, maar zeker ook
voor het burgerschap zoals men dat zag ten tijde van
de gebeurtenissen die hier aan de orde zijn. Het kan
daarom geen kwaad om kennis te nemen van de destijds geldende Groningse burgereed. Ik geef deze hier in
geparafraseerde vorm weer: ‘Ik zweer dat ik een trouw
burger van deze stad zal zijn en het stadsbestuur nu en
in de toekomst naar vermogen met lijf en goed zal bijstaan; dat ik naar mijn kunnen en nadat de raad daartoe
toestemming heeft gegeven mee zal helpen de vijanden
van de stad te bestrijden; dat ik al mijn medeburgers en
de andere ingezetenen van Groningen zal steunen tegen
onverschillig welke vreemdeling, wanneer het erom gaat
hen aan hun recht te helpen; dat ik elke bedreiging voor
de belangen van de stad die mij ter ore komt aan het
stadsbestuur zal melden en, tenslotte, dat ik met niemand afspraken zal maken die kunnen leiden tot partijstrijd binnen de stad of de goede verhouding tussen het
stadsbestuur en de ingezetenen in gevaar kunnen brengen, maar steeds behulpzaam zijn. Zo helpe mij God’
(stadsarchief rvr 26, fol. 100v). Zie voor de burgereden
van Deventer, Kampen en Zwolle: F.C. Berkenvelder,
Stedelijk burgerrecht en burgerschap; een verkennende inventarisatie in Deventer, Kampen en Zwolle (1302-1811)
(Zwolle 2005) 413, 418-419 en 428. Ook in Keulen
moesten de burgers zweren de magistraat op de hoogte
te zullen stellen van dreigend gevaar (Berkenvelder, ib.
435).
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Zie Van den Broek, Het geheime dagboek, 62 en de verwijzingen aldaar.
Zie ‘Een stad apart’, p. 43.
Deze opsomming is niet volledig.
Dit klinkt nogal boud en past niet bij het beeld dat we
doorgaans van de Nederlandse opstand hebben. Ik hoop
in ander verband uitvoerig op dit thema te kunnen ingaan.
Het bestond uit zeventien vendels, waarvan de sterkte
varieerde van 150 tot 200 man. Daarnaast had Willem
Lodewijk de beschikking over een vaan van 100 Nederlandse ruiters en kwam er in 1584 versterking in de
vorm van een afdeling Franse cavalerie. Tenslotte lagen
er te Harlingen twee Hollandse vendels waarvan hij in
geval van nood 100 man mocht gebruiken (Van Reyd,
Historie iv 63).
Willem Lodewijks adviseur en vertrouweling Van Reyd
– een in dezen bij uitstek geloofwaardige bron – schrijft
dat de garnizoenen in de Friese steden noodzakelijk
waren, ‘bykans soo seer teghens d’inwoonders als den
vyandt’ (Van Reyd ib). Ook een man als Abel Eppens
wist dat Willem Lodewijk niet in staat was de Staatse
garnizoenen uit de Friese steden weg te halen omdat
de bevolking ervan zo verdeeld was (AE i 434 en AE ii
258). Ofschoon Willem Lodewijk zijn Friese regiment
dus hard nodig had om Friesland voor de Geünieerden
te behouden, kon hij soms wel wat soldaten missen om
elders op campagne te gaan. Zo treffen we hem in het
najaar van 1586 aan bij de belegering van Zutphen (zie
p. 530, noot 55).
Met uitzondering van Zevenwolden was Friesland, net
als de Ommelanden, het grootste deel van het jaar ontoegankelijk voor de ruiterij. Alleen in vorstperioden en
wanneer het ’s zomers gedurende lange tijd droog was,
kon de cavalerie er wat uitrichten.
Feith, Phebens, 108.
AE ii 260.
Eppens’ verhaal dat Taxis door de Groningers is getipt,
is via Pieter Bor in de ‘officiële’ vaderlandse geschiedenis
terecht gekomen (Bor xxi 10).
Neven van Willem Lodewijk.
Lonchay, Commentario Verdugo, 73.
AE ii 260. Ook uit Delfzijl werden soldaten gelicht. Om
de opengevallen plaatsen aldaar te bezetten werd een de-
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tachement uit het Groningse burgerregiment ter grootte
van 122 man (inclusief hopman Claes Varwer, een
vaandrig en een sergeant) naar Delfzijl gestuurd. Het
detachement werd begeleid door de raadsheren Habbe
Aldringa en Derck Draper. De burgersoldaten moesten
op donderdag 23 januari 1586 ’s morgens om 6 uur op
pad gaan (DA 655-656; zie ook de stadsrekening over
1586 fol. 537).
Een deel van het leger trok vanuit Steenwijk via de Wolden en Lemsterland naar Westergo (Wagenaar, Willem
Lodewijk, 72).
Eppens noemt Spanjaarden, Albanezen en Walen. De
uit Delfzijl opgeroepen soldaten waren echter Nederlanders. Het feit dat ze zichzelf ‘Duitsers’ noemden, mag
wat dit aangaat geen verwarring scheppen.
Daarop lijkt de wens te slaan waarmee stadssecretaris Alting zijn aantekening over de op handen zijnde inval in
Friesland besloot (DA 656): ‘Dii coepta secundent’ (mogen de goden deze onderneming steunen).
Zie voor verslagen: Feith, Phebens, 108-109, Bor xxi 10,
AE ii 260, Van Reyd, Historie iv 68-69, Wagenaar, Willem Lodewijk, 69-80 en F.R.H. Smit, De slach by Boksum (Leeuwarden 1986). De prins van Parma meldde
de koning – uiteraard op basis van een rapport van
Verdugo – dat deze slag van grote betekenis was. Het
Staatse krijgsvolk dat in Friesland bijeen was, had ernstige schade aan ’s konings positie kunnen toebrengen
(Alexander Farnese aan Filips II uit Brussel, 28 februari
1586, CPH iii 91 nr. 205 en het uittreksel in [Fuensanta
del Valle en Jose Sancho Rayon, eds.], Comentario del
coronel Francisco Verdugo de la guerra de Frisia en XIV
años que fué gobernador y capitan general de aquel estado
y ejército por el Rey don Felipe II, nuestro Señor (Madrid
1872) 274-275).
Niet geremd door de noodzaak politiek-correcte taal te
gebruiken weet Eppens te melden dat ’s konings leger
zich op zo’n barbaarse manier aan de weerloze bevolking
vergreep, dat men zelfs Joden, Turken of ‘Moscoviteren’
daartoe niet in staat zou achten (AE ii 260).
Van Reyd, Historie iv 69. Zie over Everhard van Reyd
E.H. Waterbolk, ‘Terug naar Everard van Reyd (15501602), in: Van Berkel, Nederland en het noorden, 2746.
Het stuk draagt de datum 18 februari 1586. Zoals be-
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kend, werd in 1582 op aanwijzing van de paus de kalender hervormd omdat de jaartelling niet meer in de pas
liep met de kosmische cycli. De gereformeerde gewesten
wilden niets van dit pauselijke decreet weten en hielden
vast aan wat ze gewend waren. Sindsdien liepen ze tien
dagen achter bij degenen die wel met de kalenderhervorming waren meegegaan. Ik geef Willem Lodewijks plan
hier weer naar de tekst bij Pieter Bor (Bor xxi 14v-15),
aangevuld met wat opmerkingen van mijn kant ter verduidelijking van de gedachtengang.
De plaats van het latere Oudeschans.
Het woord ‘hoytevaarder’ is afgeleid van ‘heude’: een
platboomd vaartuig met één mast dat voor de binnenvaart werd gebruikt. In plaats van ‘heude’ treft men onder meer ook de vormen ‘heu’, ‘hoei’ en ‘hoede’ aan.
Een hoytevaarder is dus iemand die met een ‘heude’
vaart. Merkwaardigerwijs wist ook in de zestiende eeuw
niet iedereen wat de herkomst was van het woord ‘hoytevaarder’. Een anonieme kroniekschrijver weet te vertellen dat het teruggaat op het Friese ‘heit’, dat ‘vader’
betekent, maar ook gebruikt zou worden om er elke willekeurige andere man mee aan te duiden. Volgens deze
zegsman zouden Friese schippers bij het werven van passagiers voor Emden gewoonlijk de vraag stellen: ‘Heit,
wilt ghij mit varen?’ (Bergsma en Waterbolk, Kroniekje
57). Bergsma vermeldt deze absurde verklaring zonder
commentaar en wekt daarmee de indruk haar serieus te
nemen (Bergsma, De wereld van Abel Eppens, 119).
Aan de Oostfriese kant van de Eems, tegenover Delfzijl.
Of het moet zijn dat het door Leicester afgekondigde
embargo tegen de handel met gebieden die zich in
’s konings handen bevonden (28 maart en 14 april
1586) mede is ingegeven geweest door Willem Lodewijks plan.
Van Reyd, Historie vi 69-70.
Aan deze operatie (herfst 1586) nam Willem Lodewijk
met een deel van het Friese garnizoen deel. In Groningen had men begin september berichten ontvangen dat
Willem Lodewijk met 300 man te voet en 100 man te
paard te velde was. Men wist op dat moment niet of de
toebereidselen die ten westen van de Lauwers werden
getroffen, wezen op een aanslag op de Ommelanden of
dat men er andere bedoelingen mee had. De mogelijk-
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heid dat het om een operatie in Gelderland ging werd
ook geopperd (MA ii 481v-483v). Verdugo – die persoonlijk betrokken was bij de verdediging van Zutphen
– vertelt dat de Friese stadhouder aan de oostzijde van
de IJssel een sterk gelegen schans bezet hield, terwijl de
hoofdmacht van het Staatse leger zich op de Veluwse
oever bevond (Lonchay, Commentario Verdugo, 80).
Overigens was het nog maar enkele jaren geleden dat
ditzelfde verwijt gemaakt werd aan de gereformeerde
uitgewekenen zelf. Toen Wigbold van Ewsum en Azinge
Entens met door hen geworven troepen Oterdum hadden bezet, was er geen geld geweest om het garnizoen
fatsoenlijk te onderhouden. Voor de betaling van de soldaten werd daarom ook een beroep gedaan op financiële
steun door de ballingen en vluchtelingen. Dezen gaven
niet thuis, zodat zich bij de achtergeblevenen het beeld
vormde dat de uitgeweken Ommelanders wel graag in
hun bezit en waardigheid hersteld wilden worden, maar
daar zelf niets voor over hadden. ‘Ze gedroegen zich als
een kat die wel vis wil eten maar bang is natte poten te
krijgen’ (AE i 502).
In de ogen van Leicester stelden de heren van Nassau
niets voor: ze waren ‘mervellous poor and in little regard
by the States’ (Israel, De Republiek, 215). Dat laatste was
natuurlijk ook de bedoeling van de Staten. Die hadden
geen enkel belang bij stadhouders met een sterke persoonlijke machtsbasis.
AE ii 506-507.
Zie de kadertekst Diederik Sonoy (1529-1597) op p. 541
ev.
Van Reyd, Historie vi 103.
AE ii 466-467.
AE ii 479, 503, 515.
AE ii 503.
Zie p. 527, waar het gaat om door Verdugo afgegeven
sauvegardes.
Zo werden de Ommelander heren (enkele kloosteroversten en hoofdelingen) genoemd die in de jaren 15801594 samen met het Groninger stadsbestuur en de
Hoofdmannenkamer het gewestelijk bestuur vormden.
Het gebied tussen de stad Groningen en Winsum.
Stadsarchief rvr 25.1 (RF 1587.66), MJ i 191a, 192194, en AE ii 428-429, 436.
Brieven van B&R en verordenten van Stad en Lande
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aan syndicus/luitenant De Gouda, 16 en 24 mei 1587
(MJ i 191a, 192-194).
Zie voor de Groningse angst voor een slecht imago ook
‘Een stad apart’, pp. 46 en 91 en ook 564.
AE ii 496.
AE ii 502.
Zie over de partijstrijd in Friesland ook Oosterhoff, Leicester, 74 evv.
Wagenaar, Willem Lodewijk, 99. In een brief van 23
januari 1587 had George Gilpin, de Engelse secretaris
van de Raad van State, de graaf van Leicester erop gewezen dat de vertegenwoordigers van Oostergo ontevreden waren met het feit dat Wytse van Camminga deel
zou uitmaken van een gezantschap dat namens de Staten-Generaal naar Engeland zou gaan. Van Camminga
stond aan de kant van de Staten-Generaal en zou niet
het gevoelen van de Friese bevolking overbrengen, die
graag ‘ye absolute gouvernment without exception’ aan
de koningin zou willen opdragen. Daarom wilden de
Oostergoërs een eigen gezantschap sturen en dat een officiële commissie van de Staten van Friesland meegeven
(CRD ii 36-41).
De tekst heeft ‘les Espagnolloses’, een woord dat door
de uitgever, H. Brugmans, met de voetnoot ‘sic’ wordt
voorzien. Ik denk dat Aysma hier niet echte Spanjaarden
bedoelt, maar koningsgezinde landgenoten, de mensen
dus die door de kroniekschrijver Johan Rengers ‘spanjolisten’ genoemd worden. Echt verwarrend is het woordgebruik van de Ommelander kroniekschrijver Abel Eppens. Bij hem dient het woord ‘Spangerden’ (waarbij
de ‘g’ als een weergave van de j-klank dient) soms om
echte Spanjaarden aan te duiden, maar vaak bedoelt hij
er koningsgezinde Ommelanders of stadjers mee. Men
merke op dat deze manier van zeggen bijdraagt tot versluiering van het onwelkome feit dat de opstand tegen
de koning van Spanje weliswaar voor een deel van de
bevolking der Nederlandse gewesten een vrijheidsstrijd
was, maar door alle tijdgenoten toch in de eerste plaats
als een burgeroorlog werd ervaren (zie p. 520). Een
buitenlander als George Gilpin had op dit punt minder last van scrupules en noemde het beestje gewoon bij
zijn naam. In een aan sir Francis Walsingham gerichte
brief van 3 juni 1587 omschreef hij de situatie van dat
moment als gevaarlijk: ‘De mensen zijn uitgeput als ge-
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volg van de zware lasten die op hen drukken en de hoge
prijzen die ze voor alles moeten betalen, de rampspoed
die de armen treft en waarvan zij getuige zijn, zowel aan
onze kant als aan die van de vijand, bij hun voormalige vrienden die nu hun gedwongen vijanden zijn, de
slechte betaling voor de soldaten, en tenslotte – “besides
the miseries, that follow civill warres” – het gebrek aan
uitzicht op verbetering’ (CRD ii 289-292).
Hessel Aysma aan Leicester, 6 februari 1587 (CRD ii
82-83).
De Friese gezanten komen [naar Engeland] met het doel
‘to offer to Her Majestie the souveranitie or protection
absolutely withowt restrictions, and nodoubtedlye but
the other will followe, yf Her Highnes accepte these.
Their good willes desarve well, and may be a meane to
provoke, yea and force other provinces to the lyke’ (Gilpin aan Walsingham CRD ii 73-74).
Wagenaar, Willem Lodewijk, 100. Toen de gezanten
met de brief van Elizabeth terugkeerden werd deze niet
geaccepteerd. De tegenstanders van Oostergo beschuldigden de gezanten ervan hun missie op eigen houtje
te hebben ondernomen (verslag van Thomas Wilkes,
Engels lid van de Raad van State, over zijn handelingen
tijdens de afwezigheid van de graaf van Leicester, mei
1587; CRD ii 421-472, hier 465-466).
In april 1587 namen de Staten-Generaal kennis van een
brief die Hessel Aysma op 18 maart 1587 (8 maart oude
stijl) aan zijn geestverwant Gerard Prouninck te Utrecht
schreef. Hij bekende daarin uiterst ongelukkig te zijn
met de impasse van dat moment die, naar zijn opvatting, een gevolg was van het feit dat het civiel en militair
gezag in de Geünieerde Provincies van elkaar gescheiden
waren. ‘Als de macht niet wordt overgedragen, of wanneer het burgerlijke gezag niet wordt gecombineerd met
de militaire bevelvoering, zie ik nauwelijks hoop op een
goede afloop. Het Romeinse volk wist dit ook en gaf
de macht daarom aan een dictator. Er is niets zo verderfelijk voor de Verenigde Nederlanden als het gebrek
aan autoriteit.’ In dezelfde brief wees Aysma ook op de
gevaarlijke stemming onder het volk: ‘Het grootste deel
van de bevolking bestaat uit mensen die de koning van
Spanje met uitgestoken armen opwachten, uit lieden die
gek zijn geworden door honger naar macht en uit mensen die de langdurige oorlog meer dan beu zijn. Niet

dansen om de bruid

79

80

81

82
83
84

85

86
87
88
89
90
91

alleen de boeren, maar ook zeer vele burgers hebben zich
met de vijand verzoend of hebben met hem gepacteerd
en betalen hem een maandgeld’ (P. Winsemius, Chronique ofte Historische geschiedenisse van Vrieslant (Franeker
1622) fol. 781-782). Zie ook Resoluties Staten-Generaal (RGP grote serie 47) 749.
Zie Resoluties Staten-Generaal 8 januari 1585 (RGP
grote serie 47) 5-6 en Formsma, Ommelander strijd,
133.
Het was natuurlijk beter geweest wanneer men de graaf
van Leicester zelf te spreken had kunnen krijgen. Deze
keerde echter pas op 17 juli 1587 uit Engeland terug.
Dit stuk (OA 273) werd op 3 mei 1587 te Harlingen bezegeld door de hoofdelingen Rempt Jensema en Bocko
Auwema. Omdat de uitgeweken Ommelanders de ‘oude
stijl’ gebruikten is het gedateerd op 23 april 1587.
AE ii 493. Zie Alma, ‘De Ommelander ridderschap’.
Zie ook de kadertekst Een onbetrouwbare stad in ‘Een
stad apart’, p. 30.
Zie voor dit thema, maar dan vanuit een ander perspectief, ook de kadertekst Groningen en Holland op p.
521. Zie ook ‘Een stad apart’, p. 57, en ‘Groningen en
de voorbijvaart van Emden’, p. 446, noot 229 (over de
identieke handelwijze van Oostfriese hoofdelingen).
Zie de oorkonden van 11 en 12 september 1398, afgedrukt in het OGD ii 242-251, nrs. 995-1008. Met
name het laatstgenoemde stuk behelst de belofte van de
hoofdelingen dat zij hun best zullen doen om de hertog
door Groningen als heer geaccepteerd te krijgen en dat
zij hem, in het geval Groningen zich tegen de wensen
van de hertog zou verzetten, zullen helpen de stad gewapenderhand te veroveren. Zie Alma, ‘Ommelander
ridderschap’ 48-49.
Zie Formsma, ‘De middeleeuwse vrijheid’, 101.
RF 1499.31 en 1503.32 (OA 27). Zie voor deze episode
JR i 174 en 69.
Zie ‘Een stad apart’, p. 43.
Zie Stadboek, boek i art. 3 en boek viii art. 5 voor de eed
der raadsheren en die der burgemeesters.
Zie bijvoorbeeld AE i 347-348, 370, ii 389.
‘Also een yegelick kennelick is dat een Prince van de
Lande van Gode gestelt is hooft over syne ondersaten,
om deselve te bewaren ende beschermen van alle on
ghelijck, overlast ende gewelt, gelijck een herder tot be-
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warenisse van zijn schapen, ende dat d’ondersaten niet
en zijn van Gode geschapen tot behoef van den Prince
om hem in alles wat hy beveelt, weder het goddelick
oft ongoddelick recht ofte onrecht is, onderdanich te
wesen ende als slaven te dienen, maar den Prince om
d’ondersaten wille, sonder dewelcke hy egeen Prince en
is, om dezelve met recht ende redene te regeren, voor
te staen ende lief te hebben als een vader syne kinderen
ende een herder syne schapen die syn lijf ende leven set
om deselve te bewaren ....’ Zie voor tekst, vertaling en
commentaar Mout, Plakkaat van Verlatinge, hier in het
bijzonder 94-95 (tekst en vertaling) en 40-46 (commentaar).
De aanval op Sluis paste in de strategie die de hertog
van Parma in opdracht van Filips II moest volgen. Het
bezit van deze haven was noodzakelijk in verband met
de grote onderneming die in het geheim tegen Engeland
werd voorbereid: de bekende Armada van 1588. Nadat
deze onoverwinnelijke vloot de passage zou hebben
vrijgemaakt, zou vanuit Vlaanderen een expeditieleger
naar Engeland worden overgezet. De haven van Sluis
was weliswaar niet geschikt om de diepstekende schepen
van de Armada te herbergen, maar kon wel, net als de
kusthavens Nieuwpoort en Duinkerken, dienen als de
plaats vanwaaruit soldaten met kleine bootjes konden
worden overgebracht naar de vloot die op de rede voor
anker lag (Williams, Philip II, 194). Zoals bekend was
Parma geen voorstander van deze onderneming; hijzelf
was er veel meer op uit een vrede met de opstandelingen
en Engeland te bewerkstelligen. De koning dwong hem
echter tot dubbelspel. Op 13 mei 1587 schreef Filips II
aan Alexander Farnese uit Aranjuez (CPH iii 205-206,
nr. 462): ‘Ga maar door met de onderhandelingen met
Elizabeth en laat haar maar hoop krijgen op een accoord, als u denkt dat het mogelijk is op die manier haar
krijgsvoorbereidingen te vertragen.’
Bor xxii 94v-95. Claude de Berlaymont, heer van Haultepenne (1555-1587); als gouverneur van Gelderland
was hij de koninklijke tegenspeler van de Staatse gouverneur Adolf graaf van Nieuwenaar en Meurs.
J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche Leger (hierna:
SL), deel I (Breda 1911) 91.
Nienoord was de verzamelplaats waar 1200-1500 man
koninklijke troepen uit de schansen in de Ommelanden
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werden samengetrokken en van waaruit ze Friesland
binnentrokken (AE ii 503 en 515).
In Hunsingo en Fivelgo werden de bedieners van de
rechtstoelen ‘redgers’ genoemd, in het Westerkwartier
heetten ze ‘richters’.
HJK inv. nr. 610; 26 mei 1587 (ChvdH vi 539).
DA 697. De evacué’s moesten de landeigenaren een
daalder per koe betalen die ze daar lieten grazen. Voor
henzelf waren er geen fatsoenlijke onderkomens. Ze
moesten zich behelpen met tenten en provisorisch gebouwde hutten (AE ii 523).
VH i 1v (6 augustus 1587).
Het gezantschap bestond uit burgemeester Joachim Ubbena, die dat jaar zitting had in de Hoofdmannenkamer,
presiderend burgemeester Johan Wyfrink, de hoofdeling jonker Abeko van Ewsum, Taco Haringius, proost
van het Praemonstratenserklooster te Schildwolde, en
de nieuwe stadssyndicus dr. Willem Hammonius, die
kort tevoren (20 juli 1587) in dienst was getreden.
SL i 93.
AE ii 544.
7 augustus 1587 oude stijl.
RF 1587.4 (=OA 273).
De instructie bevat ook nog enkele andere punten, maar
die zijn voor dit verhaal niet van betekenis.
OA 274.
Julsings Latijn is nogal gekunsteld. Zijn woordkeus suggereert geleerdheid en grote belezenheid in allerlei klassieke schrijvers. Zie over Johan Julsing verder: Van den
Broek, Het geheime dagboek.
Na de Reductie lieten Julsing en zijn vrouw, Geertruida
van Coevorden, zich registreren als lidmaten van de
Groninger gereformeerde gemeente en namen deel aan
de eerste Avondmaalsviering die te Groningen werd gehouden nadat de stad door prins Maurits en graaf Willem Lodewijk was veroverd (W.G. Doornbos e.a., eds,
Lidmatenboek van de gereformeerde kerk van de stad Groningen 1594-1660. Groninger bronnen en toegangen
28 (Groningen 2001) 206).
AE i 481.
Van den Broek, Het geheime dagboek, 53.
Ib. 121.
De volledige tekst van het ‘plan-Julsing’ en een vertaling
ervan vindt men als bijlage bij deze studie (pp. 582 evv.
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113 In de tekst wordt erop gewezen dat het aantal grazen
land dat door recente overstromingen onder water is
komen te staan 46.000 bedraagt (ruim 21.000 ha). Dit
is veel meer dan de ruim 11.000 ha die als gevolg van
de overstromingen van medio juli blank stonden (zie p.
538). We weten echter dat het in de tweede helft van
september 1587 opnieuw enkele etmalen lang hard
heeft gestormd. Opnieuw braken op vele plaatsen de
dijken door en raakte het land overstroomd. Het Oosterkwartier stond tot aan Oosterhoogebrug onder het
zoute water. Burgemeesters en raad deelden dit mee
aan hun gezanten ten Hove om de noodzaak van lastenverlichting nog meer kracht bij te zetten. Onder deze
omstandigheden kon er natuurlijk geen sprake van zijn
dat de plattelandsbevolking de gebruikelijke contributie
voor het onderhoud van het leger – elke week enkele
duizenden guldens – kon betalen (MJ ii 214v; geschreven door Johan Julsing!). Een tweede argument voor een
datering op eind september 1587 kan men vinden in de
mededeling dat de vijand een groot deel van zijn soldaten uit de garnizoenen in de Ommelanden heeft weggehaald. Dit slaat vermoedelijk op de acties die Verdugo
ondernam ter indamming van de Staatse operaties in het
Eemsland. Ik kom daarop in de tekst nog even terug.
114 Leicesters ontkenning was zelf in strijd met de waarheid. Er was wel degelijk sprake van contacten tussen
de Engelsen en Parma’s regering. Eerder (in noot 92 op
p. 577) is reeds meegedeeld dat Parma van Filips II toestemming had gekregen om met de Engelsen over vrede
te onderhandelen teneinde hen minder bedacht te doen
zijn op de noodzaak hun verdediging te organiseren.
115 Ondanks de ontkenning van Leicester zullen deze berichten over geheime vredesonderhandelingen toch wel
twijfel hebben gezaaid bij de uitgewekenen. Zij waren
er rotsvast van overtuigd geweest dat die verhalen over
vredesbesprekingen vuige lasterpraat waren. In het planJulsing heet het letterlijk: ‘Er zijn in deze tijd vele perverse lieden, die, belust op eigen gewin en de begeerte
om de baas te spelen, het volk opruien met valse geruchten. Ze strooien het verhaal rond dat Hare Koninklijke
Majesteit van Engeland en de heer gouverneur, de graaf
van Leicester, na het sluiten van een vredesovereenkomst met de Spanjaard er alleen maar op uit zijn om
de Nederlanden, die zij dan in hun macht zullen hebben
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verkregen, uit te leveren aan de koning van Spanje. Met
deze sinistere inblazingen hebben ze heel wat simpele
zielen die de buik meer dan vol hadden van de Spaanse
tirannie misleid. Het gevolg is dat dezen hun energie nu
tegen de Koninklijke Majesteit en de graaf van Leicester
inzetten.’ Zie voor de rapportage van de gezanten: AE ii
563-564.
A.Th. van Deursen, Maurits van Nassau (Amsterdam
2000) 37.
Bor xxviii 39v.
Feith, Phebens, 67-68, 71.
MA ii 256.
Bor xvi 42.
AE ii 487 en 491.
Bor xxi 12-12v en Hagedorn Ostfrieslands Handel
(1912), 145.
Israel, De Republiek, 256.
Zie Formsma, De Ommelander borgen en steenhuizen,
335, DA 122 en Groninger Archieven, RA iiia.
A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814 (Assen/Amsterdam
1977) 580. Een deel van de informatie in deze kadertekst is ontleend aan het artikel ‘Sonoy’ in het Nieuw
Nederlandsch biografisch woordenboek, vijfde deel (Leiden 1921) 774-775.
CRD ii 289-292.
Brief van 23 januari 1587 (CRD ii 36-41).
Van Reyd, Historie vii 135 en Ubbo Emmius, Willem
Lodewijk, 97.
Brief van 28 april 1587. Zie E.H. Waterbolk, ‘Met Willem Lodewijk aan tafel’, in: Verspreide Opstellen (Amsterdam 1981) 307 (noot).
Zie voor deze episode: Van Reyd, Historie vii 122, Bor
xxiii 8 en AE ii 520. Zie ook Archieven van de Friese
stadhouders, inv. nr. 299. Behalve Verdugo zaten ook
de Overijsselaar dr. Georgien van Westendorp (raadsheer in het Hof van Friesland), de Brabander dr. Igram
van Achelen (president van hetzelfde Hof tot 1578) en
de Friese edellieden Tiete van Camminga en Jarich van
Liauckama (beiden dienden als kapitein in het koninklijke leger) achter de aanslag. Deze vier personen waren
allen in 1580 naar Groningen uitgeweken. Het complot
was opgezet in samenwerking met enkele Leeuwarder
burgers die na de bekentenis van Lauterbeck werden op-
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gepakt. Voor Eppens toonde dit geval aan dat er overal
verraad loerde en dat er veel te veel lieden waren die de
lakens meenden te moeten uitdelen. Het was volgens
hem veel beter om een sterke man (‘een hoefft als dictatorem und gubernuer’) te hebben (AE ii 520 en 531).
Wagenaar, Willem Lodewijk, 107-108.
Wagenaar, Willem Lodewijk, 110-111.
AE ii 544.
AE ii 483, 504 en 517 (mei-juli 1587).
AE ii 522.
AE ii 550.
Lonchay, Commentario Verdugo, 91. Zie ook AE ii 562.
SL i 92. Op 19 september 1587 concludeerden de Staten-Generaal dat de werving mislukt was en riepen hun
vertegenwoordigers te Bremen op om terug te keren
(Resoluties Staten-Generaal (RGP 47) 657).
Zie ook Lonchay, Commentario Verdugo, 94. Vanwege
de oorlogssituatie aan de Nederrijn liepen de handelsen postroutes in deze tijd vanuit Groningen naar Keulen
en Brabant via het Münsterland. Ook de graaf van Leicester begreep dat het bezit van Meppen wel degelijk van
strategische betekenis was, maar twijfelde aan de mogelijkheid de stad te kunnen houden, gelet op het feit dat
de Staatsen geen enkel steunpunt in de buurt hadden
(brief van Leicester aan de Engelse thesaurier Burghley
d.d. 21 september 1587; CRD ii 109-123). Iedereen, zo
meldt Eppens, was verbaasd over deze actie van de graaf
van Meurs. Had hij Meppen ingenomen omdat hij zijn
eigen bezittingen was kwijt geraakt en op compensatie
uit was? Of was het een afleidingsmanoeuvre, bedoeld
om de hertog van Parma uit Brabant weg te lokken? Anderen gisten dat de Staatsen wellicht van plan waren om
met behulp van de stad Meppen de verbindingen tussen
het Sticht Münster, Twente en Friesland af te sluiten
en de stad Groningen in het nauw te brengen. Feit is in
elk geval dat de Groninger veehandelaren bang waren
dat hun belangrijkste handelsweg nu was geblokkeerd.
De ossenweiders hadden deze zomer rond de 5000 ossen onbekommerd kunnen weiden in de graslanden
rondom de stad en tot aan Winsum toe; ze waren van
plan om, zoals de gewoonte was, deze dieren in de herfst
via het Eemsland naar het zuiden te drijven. Door de
Staatse bezetting van Meppen kwam deze opzet in gevaar (AE ii 561-562). Zie voor de (oudere) geschiedenis
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van de Groninger ossenweiderij: Benders, ‘Over ossen
en keurslagers’.
Zie Parker, The army of Flanders, 1 evv. en Charles van
den Heuvel, ‘Papiere Bolwercken’ De introductie van de
Italiaanse stede- en vestingbouw in de Nederlanden (15401609) en het gebruik van tekeningen (Alphen aan den
Rijn 1991). Zie voor Groningen: Menno van der Laan,
‘Het versterkte Groningen; de verdedigingswerken van
Groningen, 1527-1577’ (onuitgegeven doctoraalscriptie, 1985).
Zie Paul Baks, ‘Tot rust ende welfaert van den getrouwen ondersaten. De dwangburcht van de hertog van
Alva in de stad Groningen, 1568-1577’, in: Brood, Van
Beeldenstorm tot Reductie van Groningen, 27-52.
Van Reyd, Historie vii 135.
Het volgende is in hoofdzaak gebaseerd op het dossier
dat beschreven is als inv. nr. 700 in de Archieven van
de Friese stadhouders. Zie Van Nienes en Bruggeman,
Archieven van de Friese stadhouders.
Niet alle stappen in de voorbereiding zijn gedocumenteerd. Het hier vertelde verhaal is een reconstructie aan
de hand van de bewaard gebleven stukken.
Abel Eppens vertelt dat Matthijs Knoop geen oog had
voor de gecompliceerde situatie in Groningerland. Voor
deze Staatse officier kon je alleen maar vriend of vijand
zijn. Knoop vond dat mensen die de opstand gunstig gezind waren het land moesten verlaten en alle contacten
met de vijand moesten verbreken. Ze moesten ook geen
eigendommen achterlaten. Elders in de Nederlanden
was het ook zo gegaan. Eppens kan voor dit zwart-wit
denken geen begrip opbrengen. Hij wijst erop dat de
ene situatie niet te vergelijken is met de andere. ‘Stedelingen kunnen hun goederen in een schip laden en
wegvaren, maar de Ommelanders hebben te maken met
landerijen en grote bezittingen en die kun je niet zomaar
verschepen. Het is onmogelijk om zomaar een-twee-drie
op te breken.’ Het is daarom niet terecht dat het Staatse
leger de eigendommen van de Ommelanders aan zich
trekt (AE i 386).
Drie dagen voor de verplaatsing naar Oostmahorn en
negen dagen voor de missie zelf.
AE ii 573.
Het is ook mogelijk dat een zuidelijker koers was voorzien. Er is wel een notitie bewaard gebleven waaruit
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blijkt dat de weg tussen de Aduardersteentil en Groningen moest worden bezet. Dit had uiteraard tot doel te
voorkomen dat de bezetting van de schans bij Steentil in
de stad alarm kon slaan.
Deze moet bij de Nieuwebrug hebben gelegen, op het
driehoekige terrein ten westen van Leegkerk, dat nu
omsloten wordt door de Zuidwending, het Aduarderdiep en de Aduarderdiepsterweg. In 1589 en 1590 is er
sprake van de bewaking van ‘Doe Tichelers steenovens’
en het opwerpen van een kleine verschansing ter plaatse
om te voorkomen dat Staatsen vanuit Enumatil (sinds
19 maart 1589 in handen van de vijand) het vee van
Groninger burgers weghalen (8 juni 1589; DA 762, VH
ii 83, 11 en 12 mei 1590).
Uit de context blijkt dat hier het Washuis bedoeld wordt,
dat op ruim ½ km ten zuiden van Nieuwklap aan het
Aduarderdiep gelegen was. De betreffende polder heette
vroeger ‘Polder Waschhuizen’. Het huis is nu verdwenen, maar in het veld en op luchtfoto’s is de locatie ervan nog goed te herkennen. Omdat het Aduarderdiep
niet onderhevig was aan eb en vloed vormde dit kanaal
de beste scheepvaartverbinding tussen Groningen en de
Marne. Zie de kadertekst Washuis en Wasingehuis op p.
261.
Dit wijst erop dat men vanuit Aduard niet via de Steentil trok, maar ten zuiden daarvan het diep wilde passeren.
De Leek is hier de benaming van de afwatering van het
Leekstermeer (het ‘lekwater’ uit de Nienoordse venen;
nu bekend onder de namen Lettelberterdiep, Hoendiep
en Niezijlsterdiep).
Gelegen ten westen van de A.
De Abrug.
Op de vogelvluchtplattegrond van Braun en Hogenberg
(1575) en de plattegronden van Nicolaas Geelkerken
(1616) en Egbert Haubois (1637) is de situatie nog duidelijk te zien. Het noordelijke huis is gesloopt in 1766
(Resoluties van burgemeesters en raad van 20 en 21
maart 1765 en 28 mei 1766), het zuidelijke huis bestaat
nog altijd. Deze beide ter weerszijden van het oosteinde
van de Abrug gesitueerde huizen hebben oudtijds vlak
bij de stadsmuur gestaan, die op de oostelijke oever van
de A was opgetrokken. Tussen de huizen en de muur
bevond zich slechts een smalle gang.
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156 Dit was een destijds algemeen gebruikelijk voorschrift.
157 Een broer van Stein Maltes, die fungeerde als luitenant
van Willem Lodewijk en tijdens de slag bij Boxum door
het koninklijke leger gevangen was genomen.
158 Het latere ‘Prinsenhof ’.
159 De gerichtsschulte en provoost zijn functionarissen die
taken vervulden ter handhaving van recht en discipline
binnen het leger. De schulte was belast met de rechtspraak en de taak van de provoost is die van de moderne
militaire politie.
160 Brief van het stadsbestuur aan Verdugo, 20 september
1587 (MJ i 213v).
161 ‘De tijd zal ’t leren’ (DA 702).
162 MJ ii 216-216v.
163 MJ i 217v.
164 De betrokken Staatse bevelvoerders waren, behalve
Matthijs Knoop zelf, Tako Hettinga, Caspar van Ewsum, Tjaart Wederspan en Clas Maltes.
165 Pastorieën.
166 Een opmerkelijk correcte schatting. Eppens’ schatting
(400) is veel te laag (AE ii 570).
167 Een zoon van Wigbold van Ewsum. Deze laatste was
samen met Azinge Entens verantwoordelijk voor de bezetting van Oterdum in 1583. Caspar was in augustus
1586 als hopman te Oterdum gelegd, maar werd na een
jaar afgelost door Doeko Martena. Met ingang van augustus 1587 lag Van Ewsum te Sneek.
168 ‘Wat God verhoede’ (DA 703).
169 AE ii 570-572.
170 Willem Lodewijk trouwde op 2 november 1587 met
Anna, dochter van prins Willem van Oranje – een broer
van Willem Lodewijks vader – en hertogin Anna van
Saksen.
171 MJ i 218 (2 oktober 1587).
172 DA 703-704.
173 AE ii 573. Zie ook Van Reyd, Historie vii 135 en Bor
xxiii 20v [1626]. Bors verhaal is een vrijwel letterlijke
vertaling van hetgeen Ubbo Emmius vertelt (Ubbo Emmius, Willem Lodewijk, graaf van Nassau (1560-1620),
Stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe. [1621;
vertaald door P. Schoonbeeg] (Hilversum 1994) 97.
174 DA 705.
175 AE ii 573.
176 Dit feit wordt door verschillende bronnen bevestigd.
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Eppens deelt mee dat Engwierum het slachtoffer was; de
koninklijken zouden daar enkele huizen in brand gestoken hebben, ofschoon de boeren onder sauvegarde van
Verdugo zaten en hun contributie betaald hadden (AE ii
572). Volgens Phebens vond deze strafactie op zaterdag
3 oktober plaats, op dezelfde dag dus dat Knoop en de
anderen met hun schepen voor de Zijl te Dokkum lagen
(Feith, Phebens, 112)!
AE ii 583.
DA 705.
Ib.
Groningen aan de gezanten, 12 oktober 1587 (MJ i
218v-219v).
Dat gebeurde inderdaad, zij het veel later. Op 30 december 1587 bezegelden de hoofdelingen der Friese Ommelanden een commissiebrief voor Johan Tjarda van
Starkenborg en Hiëronymus Verrutius ten behoeve van
hun missie naar de Staten-Generaal en de Engelse ambassadeur: ‘We hebben vernomen dat de koningin van
Engeland via de graaf van Leicester en haar ambassadeur
bij de Staten-Generaal heeft laten aandienen dat zij van
plan is te bemiddelen tussen de koning van Spanje en de
Staten der Nederlandse provincies, opdat de landen hun
privileges kunnen behouden en de vrije uitoefening der
ware religie gegarandeerd wordt.’ De instructie die de
heren meekregen telt veertien artikelen die vrijwel alle
gedetailleerde eisen betreffen gericht op het beteugelen
van de stad Groningen (RF 1587.5, OA 273).
AE ii 583.
Eind november schreef Leicester vanuit Vlissingen aan
thesaurier William Cecil Burghley dat het door de Hollanders geleide verzet tegen de Engelsen en de vredesonderhandelingen de overhand leek te krijgen. ‘Die belhamels (=de Hollanders) hebben alleen hun eigen belang
voor ogen. Het zijn ofwel verraders die op deze manier
de Nederlanden in handen van Filips II willen spelen,
of het zijn de blindste ezels die ooit aan het hoofd van
een regering hebben gestaan. Immers, door het in hun
eentje te willen opnemen tegen zo’n machtige koning
als de Spaanse monarch storten ze zich halsoverkop in
het verderf ’ (CRD iii 307-311).
B&R aan Verdugo, 19 oktober 1587 (MJ ii 220-221).
DA 707 van 3 november 1587 (zie ook RF 1587.49).
Pas enkele jaren later (in 1593) werden ook voor andere

stadspoorten aanvullende versterkingen aangelegd.
186 B&R aan Verdugo, 4 november 1587 (MJ i 226v228).
187 DA 707-708.
188 DA 707.
189 B&R aan Verdugo, 4 november 1587 (MJ i 226v228).
190 Stadsrekening over 1587 fol. 431-432, 511-513.
191 DA 709 en de stadsrekening over 1587 fol. 180v. Op
25 november 1587 reisde de stadsbouwmeester met
tien timmerlui naar Wolfsbarge (het ‘Warffumerbos’)
en Westerbroek, waar ze 432 bomen hebben gekapt en
ingekort (Stadsrekening over 1587 fol. 389).
192 ‘Een vorndell holtvoet kantich ende achte derselver
voeten langk’.
193 Brief van B&R aan drost Evert van Ensse, 3 december
1587 (MJ ii 236).
194 Stadsrekening over 1587 fol. 393-396.
195 DA 712.
196 AE ii 587.
197 Zie voor de politieke betekenis van de gilden in de stad
Groningen ook ‘Groningen en de Groningers: “Volksrepubliek Groningen”’, pp. 99 evv.
198 B&R aan Verdugo, 24 november 1587 (MJ i 230v231).
199 DA 713.
200 Zie J.A. Feith, Uit Groningens verleden, 243 en H.O.
Feith, ‘Vaandel van de vrije gezellen en jongelingen,
opgerigt in 1587’, in: BGOG iv (Groningen 1867), 7380.
201 Zo er al sprake is van oppositie tegen het beleid van het
stadsbestuur, dan vindt men deze in conservatief-katholieke hoek.
202 James Gleick, Chaos (Londen 1993) 322.
203 Zie R. Fruin, Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog,
1588-1598 (Amsterdam 1861).
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Bijlage
Aanhef van het ‘plan Julsing’.
Transcriptie:
Optima unicaque bene gerendae rei ratio
in hisce Cismosanis erit tractibus, si
belli sedes in eam Frisiae partem, quae
Amasum Laubacumque flumina interjacet (vulgo Umblandia dicta), statuatur.
De term belli sedes (letterlijk ‘de “zetels” van de
oorlog’) verraadt de belezenheid van de auteur in de klassieke literatuur. Hij is gebruikt door Marcus Annaeus Lucanus (39-65) in
het tweede boek van zijn geschiedenis-in-verzen over de Romeinse burgeroorlog (Bellum civile sive Pharsalia, boek II, regel 394) en
door de bekende geschiedschrijver Cornelius Tacitus (c. 55-na 115) in het derde boek van zijn Historiae (cap. 32).

Het ‘plan-Julsing’.1
Transcriptie
[1]
Optima unicaque bene gerendae rei ratio in hisce Cismosanis erit tractibus, si belli sedes in eam Frisiae partem, quae
Amasum Laubacumque flumina interjacet (vulgo Umblandia dicta), statuatur.
Hoc ipsum sicut extra controversiam a cunctis sanioris juditij ponitur ita etiam ex adversariorum consilijs eorumque successu
iampridem comprobatum est.

1

Groninger Archieven, T2 (Ommelander Archieven) inv. nr. 274 (RF 1587.56). De inventarisator van de archieven der
Ommelander Staten, W.J. Formsma, heeft – wijselijk – niet de onjuiste beschrijving overgenomen waaronder het stuk in
het Register Feith is vermeld, maar eenvoudig het Latijnse opschrift gekopieerd. Bij Feith vindt men: ‘Ontwikkeling der
redenen voor de Spanjaarden (mijn cursivering) om de oorlog in de Ommelanden te beginnen’ (RF 1587.56). Feith heeft
het stuk waarschijnlijk niet gelezen en zich voor zijn beschrijving gemakshalve gebaseerd op de notitie van een achttiendeeeuwse inventarisator. Deze heeft echter niet begrepen dat het hier om een plan gaat dat tot doel had de Ommelanden in
handen van ’s konings rebellen te brengen en heeft op de achterkant van het stuk aangetekend: ‘Reden om den oorlogh in
de Ommelanden tusschen d’Eems ende Lauwers te beginnen voor de Spanjaarden. 1587’.

dansen om de bruid

583
Anno enim 1576, cum omnes Belgij provinciae tijrannidis Hispanicae pertesae in libertatem avitam se vindicassent, hoc unum
tum Johannes Austriacus – quamvis non tali quem sperarat exitu – molitus est, ut Bileij dominus Umblandicam provinciam
tueretur, hanc unam oportunam fore existimans reliquis omnibus in regiam potestatem reducendis.
Et Parmensis etiam, qui illum in imperio secutus est, predecessoris sui vestigijs insistens rem eandem meliori successu anno 1580
per Rennenbergiae comitem tentavit et perfecit.
Utrum vero haec postmodum salutaria hosti consilia extiterint nec ne, experientia ipsa per continuam septennij infoelicitatem
magistra nobis fuit.
[1v]
Sequitur ergo ut et nos tandem, veterno isto heu nimio excusso, si non rationibus adversariorumque exemplo edocti, saltem
malis iugis fatigati, melioribus consilijs locum demus.
Hanc autem consiliorum viam ingressis, plurima commoda accedent nobis, hosti vero auferentur.
Utilitas2
1 Principio enim nos tam divitis provinciae accessione ditabimur et hostis ea amissa infirmabitur.
2	Nam non solum proventibus reliquisque tolerandae vitae necessarijs rebus (quas illa affatim terra prebet) carebit, sed etiam
omni collatione menstrua quam tum Frisii Occidui tam etiam Trentini in belli usum liberaliter conferunt, destituetur. Unde
etiam paulo post consequi necesse erit, ut hostis extra hanc provinciam exclusus et belli nervo et commeatu deficere incipiet,
siquidem, Parmensi parcius stipendia pre˛bente, et reliqua hosti parentia loca per se arida, infructuosa ac vastata fundendis
alimentis militumque praebitione nullo pacto sufficient.
3	Tertio a fortalitijs duobus, scilicet Oterdummano Neosilianoque, confestim liberabimur, quae ipsa iam non offendendis
damnique quid hostibus inferendi causa, sed in solam finium defensionem septem signorum presidio alijsque non contemnendis inpensis exiguo cum fructu vix tuemur.
[2]
4	Etiam quindecim navium bellicarum classis milesque nauticus quem et commeatu sumptuque incredibili ad negotiantium
securitatem contra hostium ex Umblandia excursiones maritimas necessario alimus, inutilis esset.
5	Quinto cessarent omnes querelae principum civitatumque sancti Romani Imperij, quas illi de commerciorum impedimentis
sine fine et modo et de militum nostrorum nimia licentia non sine causa effundunt se˛pius.
6	Neque in extremis ponemus sextus hic fructus: Notum est Frisiae Orientalis comitem Edzardum plus nimium adversae parti
iampridem favisse. Quodipsum quamvis alij potentis nimisque vicini hostis metu, alij aut animi inclinatione quadam, aut alteratione ex ataxia nostrorum concepta, alij etiam spe Jeveranae ditionis potiundae fieri affirmant, non desunt tamen qui metuant
ne quando ille superiorum qua causa incitatus portum suum Embdanum Hispano tradat et sic ex dissimulato apertum se hostem declaret. Malum autem hoc omne superioribus parendo preveniri avertique poterit, occupata enim Umblandica provincia
et potentia ei etiam vel volenti auferetur et armorum nostrorum conversione a subditis suis in hostes nobis pacificabitur.
7 Notus etiam Frisiorum Occiduorum est status, quorum multos inconstantes inque novitatem pronos experti sumus,

2

Dit kopje staat, net als alle volgende, in de marge.
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[2v]
	plures etiam aliqui non mali animi quadam infirmitate, quasi in loco stantes lubrico, nutare incipiunt; utrisque occupata
Umblandia omnique belli impetu in hos conversa medela esset. Nam et hi derivato periculo in vicinos confirmarentur et alij
occasione quid tentandi pre˛repta a tam noxijs consilijs arcerentur.
8	Quantum autem roboris duarum harum provinciarum coniunctio adferret, superiorum temporum nos satis edocuit disiunctio. Praeter enim id quod vires subito in unum collatae varias bene gerendae rei occasiones preberent, etiam adversarij undique hostem a tergo linquendo non temere harum alteram ingrederentur, cum propter potentiam tum etiam periculum.
9	Pre˛cipuum autem inter alia minimeque negligendum erit: Multos hoc tempore homines perversos, proprio commodo ac
regendi cupidine accensos, vulgus commovere falsisque inspirationibus inducere, serenissimam Regiam Majestatem Angliae
atque dominum gubernatorem illustrissimum comitem Licestriae, iam pacis conditionibus cum Hispano completis, hoc
solum modo agere, quo Belgiam in suam potestatem redactam regi Hispaniae tradant. Qua sinistra inductione homines quidam simplices decepti tirannidisque Hispanicae pertaesi, perverso zelo et Regiae Majestati et illustrissimo comiti Licestriae
se opponunt.
[3]
Si autem pre˛dicta ratione Hispanus a serenissima Regia Majestate Angliae armis serio petitus, Umblandia ac Groninga tanquam
sacra sua anchora, atque omni et commeatus et contributionum oportunitate spolietur, hij certo sese seductos falsaque opinione
inbutos agnoscent, culpanque [sic] deprecantes Regiae Majestatis comitisque Licestriae fidei tuto concredent.
Supradicta itaque omnia, ut vera, hortari nos merito debent ut in hanc potius quam aliam ullam provinciam belli molem tranferamus, non dubitantes quin talibus initijs et processus et exitus respondebit brevi.

Facilitas in occupando et retinendo
Neque difficultas ulla ab hoc nos negotio terrebit, quin contra ex ijs quae sequuntur planum fiet, neque in occupanda neque in
conservanda ea provincia ullam difficultatem futuram, modo consilio locus detur et serio res agatur
1	Nam principio hostis quasi omni solutus metu dimissis distractisque militibus suis presidio defensioni iustae necessario
Umblandiam totam nudavit, ita ut prorsus difficilis periculosusque ingressus futurus non sit.
2	A popularibus etiam tantum abest ut hostile quid metuendum sit, ut etiam iampridem adversariorum impotentem dominatum execrantes, nosque ut communis libertatis vindices cum desiderio expectantes ce˛ptorum nostrorum adiutores eos
experturi simus.
3	Fortalitiorum porro in hostico erectorum omnium excepto uno Delfsilio tanta est infirmitas, ut vel ad paucos etiam dies
tueri se nequeant.
[3v]
4	Delfsilium vero etsi mœniis, propugnaculis presidioque instructum sit modico, tamen objectis duobus aut ad summum tribus munitionibus et in earum tutelam trecentis admodum militibus, ita coarctari potest ut milite intercluso nullus omnino
commeatus advehi ipsis que˛at. Et hoc si in duos continuetur menses non ulterius obsidionem tollerare poterunt propter
requisitorum subito defectum, quorum nulla apud eos est affluentia.
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5	Contra a nostris provinciam illam tenentibus et terra ex Frisia Occidua marique circumcirca aperto commeatus aliaque
bello necessaria supportari possunt et alioquin Umblandia per se foecunda alimentorum inque omnia frugum genera hoc
praesertim anno foeracissima usui nostro non mediocriter serviet.
6	Sic autem institutis rebus nostris non dubium foret quin etiam ipsa urbs Groninga, quam solus dubiae belli fortunae metus
in fide tenet paulatim iuris nostri fieret. Duo enim in ea principua sunt hominum genera. Unum partibus nostris occulte
studet, cum quibus consiliorum commertia instituenda essent. Alterum vero et maximum est mutabile, inque se omnes cum
fortuna formas mutans vulgus. Utrique videntes quod neque consilio, neque capite (ut hactenus) res nostrae carerent, in
spem melioris successus erecti non dubiam nobis operam navarent, neque difficile hoc ipsis esset, cum nullo intus presidio
coarceantur.
[4]
In retinendo
Atque haec de occupandis Umblandis dicta sufficiant. Sequitur ut etiam paucis de retinendi conservandique modo adiungamus.
Non enim minor est virtus parta tueri quam querere.
1	Frisia Umblandica declivis est undique fossis aquis in profundum ducendis conscissa, lijmosa et idcirco etiam hiemis presertim tempore equitatui inepta. Hoc autem solo cum hostis nos semper prevaluerit pedite alioqui longe nobis inferior,
efficietur ut hic, loci natura pro nobis pugnante, adversus robore suo carentem exercitum pares futuri simus.
2	Omitto etiam quod loca plurima arcendis hostibus aptissima firmari possint, ita ut aditibus interclusis3 temere belli fortunam experiri necessarium non esset nostris.
3	Neque his oppugnandis diu immorari poterit hostis tum propter varias quas hijems locorumque iniquitas difficultates parit,
tum etiam periculum quod ei a nostris immineret et omnium necessariorum propediem defectum.
Expositis itaque his liquet, neque opus neque laborem provinciae Umblandicae aut potiundae aut etiam conservandae futurum
modo praemissa sequendo pronam ad illam viam ingrediamur.
[4v]
Militum numerus et alia ad hanc expeditionem necessaria
1	Militum autem 3000 numerus equites vero quadringenti ad hanc expeditionem sufficerent. Nam si ingruentibus hostibus
copiae maiores requirerentur Frisij Occidui belli metu liberati subsidio esse possent.
2	Omnimodo autem necessitatis postularet habitus ut copijs ijs aliquod caput rei militaris peritum cautum, strenuum ac manu
promptum cum imperio proponeretur.
3	Militari etiam consilio, eoque ex paucis personis constante opus esset, prudente locorum Umblandicarumque rerum non
ignar eaque authoritate fulto ut sine eo praefectus nil posset aut faceret.
4	Aliqua etiam castrorum forma in confinio opus esset, quae ipsa in hoc servirent, ut hostem distinerent ne quando in ultionis
solatium intentus omnem belli impetum in Umblandos convertere posset.

3

De originele tekst heeft ‘interclusus’.
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5	Metari autem haec circa Coverdiam optimum foret, per quam unam, Buertange clauso, iter ei in Umblandos patet, atque sic,
aditu illo angustissimo occupato, non solum supradicta sine periculo effecta dare, sed etiam opera eadem arcem Covordiensem obsidione cinctam premere, urgere et sic pedetentim ad deditionem compellere possemus. Et hoc utilius foret quam ut
in pagis urbibusque non sine fructu
[5]
	tantum, sed cum offensa etiam damnisque agresstium [sic] civiumque otiosus in hibernis alatur miles; in hoc adversariorum
exemplum sequentes, qui in omnes vel quovis etiam tempore occasiones intenti nonquam non promovendae causae suae
materiam amplectuntur.
Miles expeditioni destinatus unde petendus
Copiarum supraposita quantitas quam ad hanc expeditionem Umblandicam requiri signavimus, si nobis non suppetat propterea
quod urbes castellaque debitis suis presidijs labefactari non expediat, etiam quod castra circa Covordiam locanda non exiguam
equitum peditumque manum poscerent, novus miles legendus esset.
Idque hac ratione commodissima fieri posset. Satis enim constat colonellum Didericum Senoij, gubernatorem Borealis Hollandiae, Regiae Majestatis Angliae fidelissimum et finium Frisiae Umblandice expertum. Si ergo serenissime Suae Majestati placeat
in hunc finem predicti praefecti Senoij opera uti ipsique permittere ut undecim signa vel vexilla sua militaria quae plerumque ex
centum 50 militibus constant, ad numerum 300 capitum impleat, hoc modo prefectus Senoijus civitates et fortalitia sibi a Regia
Majestate concredita satis amplo presidio tueri et nihilominus cum reliqua parte suorum militum hostem adoriri poterit. Cui
etiam Regia Majestas vel illustrissimus comes Licestriae alias auxiliares copias pro discretione ac libitu adiungere poterint.
[5v]
Ad eum vero armis, instrumento bellico primoque menstruo stipendio instruendum bona argenti summa requireretur primitus.
Quam si ordines nobilesque Umblandici aliunde mutuari possent cum foenere aliquando debitaque gratitudine patria tectisque
restituti refunderent.
Sequentibus vero mensibus ex Umblandorum proventibus collectisque maxima ex parte sustentari posset, nisi humillima
quaeque loca quadraginta sex graminatorum millia conficientia, aquis maris tecta, et aliquae eius provinciae regiones ferro flammisque vastatae essent.
Colligendum vero ex Umblandis foret quantum pro facultatum suarum modulo conferre possent provinciales quod vero iustae
deesset summae supplendum foret ex impensis sumptibusque qui alioqui alendae classi tuendisque duobus fortalitijs requiruntur.
Curandum interim esset ut nostrorum in provinciam accessus pacatus, amicus et absque ulla populatione fieret, ne illa perderentur unde post belli sumptus petendus esset.
Atque sic paucis transferendi belli in Umblandos consilium, fructus, facilitatem modumque aperui. Quae ipsa tamen salvo
aliorum juditio dicta esse velim.
Anno Domini 1587.
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Vertaling
[1]
Het beste en tegelijkertijd enige dat men kan doen ter bevordering van de goede zaak in de streken aan deze zijde van
de Maas is het voeren van een offensieve oorlog in dat deel van Friesland dat tussen Eems en Lauwers ligt en gewoonlijk
Ommelanden genoemd wordt.
Dit wordt door alle oordeelkundigen zonder discussie erkend en vindt ook bevestiging in het reeds lang door de vijand gevoerde
beleid en zijn handelingen. Immers, in het jaar 1576, toen alle Nederlandse provincies, walgend van de Spaanse tirannie, zichzelf
hebben bevrijd,4 is dit precies datgene geweest wat Don Juan van Oostenrijk5 heeft geprobeerd, zij het niet met het door hem
gewenste resultaat. Hij wilde dat de heer van Billy6 de Ommelanden onder zijn hoede zou nemen omdat hij ervan overtuigd
was dat dit de enige gelegenheid zou zijn om alle andere provincies onder de macht van de koning terug te brengen. Ook de
hertog van Parma, die hem in de regering is opgevolgd, heeft deze zelfde lijn gevolgd. Hij heeft het opnieuw en met meer succes
geprobeerd: in het jaar 1580 lukte het hem met behulp van de graaf van Rennenberg. Of dit beleid vervolgens de vijand al dan
niet tot voordeel heeft gestrekt hebben we gedurende zeven jaar van ellende aan den lijve kunnen ondervinden.
[1v]
	Hieruit volgt dat ook wij – zoniet wijs geworden door het voorbeeld van de vijand, dan toch uitgeput door de ellende
– eindelijk uit onze slaap moeten ontwaken en moeten kiezen voor een beter beleid. Als we deze weg inslaan zullen we grote
voordelen boeken en deze aan de vijand ontnemen.
Het nut van het plan
1	In de eerste plaats zal onze welvaart toenemen doordat we toegang krijgen tot een rijke provincie, terwijl die van de vijand
zal worden verzwakt.7
2	Immers, niet alleen zal hij de inkomsten en andere voor het levensonderhoud benodigde zaken (welke voldoende door die
provincie verschaft worden) missen, hij zal ook beroofd worden van de maandelijkse contributie die de Westerlauwerse Friezen en ook de Drenten hem ten behoeve van de oorlogvoering in ruime mate betalen. Wanneer de vijand uit deze provincie
wordt buitengesloten, zal dit kort daarna tot noodzakelijk gevolg hebben dat hij gebrek zal krijgen aan de ‘zenuw van de
oorlog’8 en proviand. De hertog van Parma komt maar mondjesmaat met soldij over de brug en de overige streken die aan
de vijand gehoorzamen, zullen onvoldoende proviand en voorraden voor de soldaten kunnen leveren, omdat ze van zichzelf
een droog en onvruchtbaar karakter hebben en bovendien verwoest zijn.
4

5

6
7

8

Het gaat hier om de Pacificatie van Gent, waarbij de protestantse en katholieke gewesten elkaar vonden in de eis dat
vreemde troepen de Nederlanden zouden moeten verlaten.
Don Juan van Oostenrijk (1547-1578), werd op 3 mei 1576 door zijn halfbroer Filips II tot landvoogd van de Nederlanden benoemd. Zijn positie in de Nederlanden werd onmogelijk toen hij een aanslag op Namen (juni 1577) uitvoerde
en men voor een herhaling van de Spaanse Furie vreesde. Op 1 januari 1578 werd hij te Groningen officieel tot vijand
verklaard.
Caspar de Robles, baron van Billy, stadhouder van Groningen, Friesland en Drenthe in de jaren 1572-1576.
De opsteller van het plan beschrijft de materie vanuit het gezichtspunt van de (‘Nederlandse’ en Engelse?) supporters van
de man die over de uitvoering ervan moest beslissen, de graaf van Leicester. Zie §4.7.
Geld.
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3	In de derde plaats zullen we van de twee forten, te weten dat te Oterdum en dat te Niezijl,9 worden verlost. We kunnen deze
met hun bezetting van zeven vendels en niet te verwaarlozen kosten ternauwernood in stand houden, en dat terwijl ze geen
offensieve betekenis hebben of de vijand schade berokkenen, maar alleen dienen ter verdediging van de grens.
[2]
4	Ook zal de vloot van vijftien oorlogsschepen met de bijbehorende opvarenden overbodig worden, welke wij met een ongelooflijke hoeveelheid proviand en kosten onderhouden ter noodzakelijke bescherming van het handelsverkeer tegen de
uitvallen die de vijand vanuit de Ommelanden onderneemt.
5	In de vijfde plaats zouden de vorsten en steden van het Heilige Roomse Rijk ophouden met hun eindeloze – overigens niet
ongegronde – klachten over de grenze- en mateloze handelsbelemmeringen en de buitensporige losbandigheid van onze
soldaten.10
6	Laten we niet op de laatste plaats dit zesde voordeel noemen: het is bekend dat graaf Edzard van Oost-Friesland al lange
tijd de tegenpartij steunt. Sommigen zeggen dat hij bang is voor een te krachtige vijand in de buurt, anderen zeggen dat hij
persoonlijk van inzicht is veranderd als gevolg van de tuchteloosheid van onze soldaten, terwijl weer anderen zeggen dat hij
misschien vlast op het verwerven van de heerlijkheid Jever.11 Er zijn er echter ook die bang zijn dat hij op enig moment, op
grond van een van de hierboven genoemde redenen, de haven van Emden aan de Spanjaard overdraagt en zich zo van een
heimelijke tot een openbare vijand verklaart. Al dit onheil kan voorkomen en vermeden worden door gehoor te geven aan
het bovenstaande. Wanneer de provincie der Ommelanden is bezet zal hem de mogelijkheid ontnomen worden iets dergelijks te doen en, omdat wij onze wapens niet meer tegen zijn onderdanen maar tegen de vijand richten, zal hij jegens ons
vreedzaam gestemd worden.12
7	We kennen de aard van de Westerlauwerse Friezen; we weten uit ervaring dat velen onstandvastig en tot oproer geneigd
zijn,
[2v]
	en dat een nog groter aantal van hen door een soort van ziekte van hun in wezen niet kwalijkgezinde geest aan het wankelen
raken alsof ze op een glibberige bodem staan. Voor beide groepen zou de bezetting van de Ommelanden een medicijn zijn.
De wankelmoedigen zullen gesterkt worden doordat het gevaar naar naburige streken wordt afgeleid en de oproerigen zullen, wanneer hun de mogelijkheid wordt ontnomen om iets te ondernemen, ervan worden weerhouden dergelijke schadelijke plannen te smeden.

9
10

11

12

Het Staatse leger hield sinds juli 1581 de schans te Niezijl bezet, sinds september 1583 Oterdum.
Abel Eppens maakt hiervan in zijn kroniek veelvuldig melding; men zie hiervoor ook Hagedorn, Ostfrieslands Handel
(1910) passim.
Jever was een twistappel tussen graaf Edzard van Oost-Friesland en graaf Johan van Oldenburg. De gunst van de koning
van Spanje zou de Oostfriese graaf in dit conflict van voordeel kunnen zijn.
Graaf Edzard van Oost-Friesland probeerde een neutrale politiek te voeren, maar dit kwam hem te staan op verwijten van
beide partijen. De Staatsen beschuldigden hem ervan in het geheim de koning van Spanje te dienen en de koningsgezinden meenden dat hij te weinig krachtig optrad tegen de rebellen. In feite was Edzard meer lijdend voorwerp dan acteur.
De strijdende partijen ontzagen Oost-Friesland en zijn graaf slechts in zoverre zij een botsing met het Duitse Rijk wilden
voorkomen (Schmidt, Politische Geschichte 202).
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8	Hoeveel de vereniging van deze beide provincies in termen van toegenomen potentie zou kunnen betekenen, kan men
genoegzaam leren uit hetgeen de afgelopen periode van scheiding heeft laten zien. De plotselinge bundeling van krachten
schept niet alleen gelegenheden voor het voeren van een goed beleid, ze zal de vijand er ook van weerhouden om zomaar
één van beide provincies binnen te vallen. Hij zou dan immers het risico lopen van alle kanten zijn tegenstanders in de rug
te krijgen. Voor zulke confrontaties beschikt hij over te weinig militair potentieel en het gevaar zal voor hem te groot zijn.
9	Uiterst belangrijk en temidden van al deze punten allerminst te verwaarlozen zal het volgende zijn: Er zijn in deze tijd vele
perverse lieden die, belust op eigen gewin en de begeerte om de baas te spelen, het volk opruien met valse geruchten.14 Ze
strooien het verhaal rond dat Hare Koninklijke Majesteit van Engeland en de heer gouverneur, de graaf van Leicester, er
met het sluiten van een vredesovereenkomst met de Spanjaard alleen maar op uit zijn om de Nederlanden in hun macht te
krijgen en vervolgens uit te leveren aan de koning van Spanje. Met deze sinistere inblazingen hebben ze heel wat simpele
zielen misleid, die de buik meer dan vol hadden van de Spaanse tirannie. Het gevolg is dat dezen hun energie nu tegen de
Koninklijke Majesteit en de graaf van Leicester inzetten.
13

[3]
Als echter op de bovenbeschreven manier de Spanjaard door de Koninklijke Majesteit van Engeland serieus wordt aangevallen en
van de Ommelanden en Groningen – als het ware zijn heilige ankers – en alle mogelijkheden van proviandering en contributies
wordt beroofd, dan zullen deze misleide figuren zich ervan bewust worden dat men hen bedrogen heeft, ze zullen Hare Koninklijke Majesteit en de graaf van Leicester om vergiffenis vragen en zich aan hun bescherming toevertrouwen.
Al het bovenstaande is in overeenstemming met de waarheid en moet ons daarom aansporen om de oorlog liever in de Ommelanden te voeren dan in welke andere provincie dan ook. We twijfelen er niet aan dat het verloop en de uitkomst binnen de
kortst mogelijke tijd zal beantwoorden aan de verwachtingen.
Geen enkele moeilijkheid zal ons voor deze onderneming doen terugdeinzen. Uit hetgeen volgt zal duidelijk worden dat
noch het bezetten, noch het bezet houden van deze provincie enig probleem zal opleveren, als men maar met beleid te werk gaat
en de zaak serieus aanpakt.
Het gemak waarmee het gebied kan worden ingenomen en bezet gehouden
1	In de eerste plaats is de vijand op dit moment als het ware vrij van alle vrees en heeft hij, nu hij zijn soldaten heeft laten
wegtrekken, de Ommelanden geheel ontbloot van de voor een goede verdediging noodzakelijke bezettingstroepen. Het zal
dus geenszins moeilijk of gevaarlijk zijn de Ommelanden binnen te komen.15
2	Van de kant van de bevolking is geen enkel gevaar te duchten. Integendeel, zij vervloeken al heel lang de machteloze heerschappij der tegenstanders en kijken met verlangen uit naar ons als bewerkers van de gemene vrijheid. We zullen in de
praktijk ervaren dat ze ons in onze onderneming zullen helpen.
3	Verder zijn de schansen die in vijandelijk gebied zijn aangelegd, met uitzondering van die in Delfzijl, zo zwak dat ze zelfs niet
gedurende een paar dagen te houden zijn.

13
14

15

Westerlauwers Friesland en de Ommelanden.
De schrijver heeft hier de partijgangers van de Staten-Generaal op het oog die zich verzetten tegen de overdracht van de
soevereiniteit aan koningin Elizabeth van Engeland.
Eppens deelt mee dat Verdugo in september 1587 zijn troepen uit Farmsum en alle andere schansen heeft weggehaald
en daarmee naar Coevorden is getrokken (AE ii 562). Hij deed dit om de Staatse soldaten in te sluiten die Meppen bezet
hadden.
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[3v]
4	Het fort te Delfzijl is weliswaar met muren, bolwerken en een middelgroot garnizoen bezet, maar als men er twee of ten
hoogste drie schansen met een bezetting van tenminste 300 soldaten in de buurt legt, kan het zo worden ingesloten dat er
geen enkele proviand naar het ingesloten garnizoen kan worden aangevoerd. Wanneer men dit twee maanden volhoudt zullen ze de sterkte moeten opgeven, want hun voorraden zijn absoluut ontoereikend.16
5	Wanneer de onzen de provincie in handen hebben, kunnen wij over land uit Westerlauwers Friesland en over zee – die
rondom open ligt – voldoende proviand en andere krijgsbenodigdheden aangevoerd krijgen. Overigens zullen ook de Ommelanden zelf, die op zich vruchtbaar zijn aan levensmiddelen en in het bijzonder dit jaar zeer rijk zijn aan allerhande soorten vruchten,17 ons in niet geringe mate bedienen.
6	Als de zaak zo is opgezet zal ongetwijfeld ook de stad Groningen zelf, die alleen uit vrees voor de ongewisse krijgsfortuin
trouw blijft aan de Spaanse koning, naar onze zijde gaan overhellen. Er zijn daar namelijk twee hoofdstromingen onder de
mensen. De ene is in het geheim op onze hand en daarmee zou een uitwisseling van plannen op gang gebracht moeten worden. De andere groep is uiterst onstabiel en bestaat uit volk dat met alle winden meewaait. Beide groepen zullen, wanneer
ze zien dat het ons noch aan plannen, noch aan leiding (zoals tot nu toe)18 ontbreekt, in de hoop op een betere toekomst, in
opstand komen en ons helpen. Dat zal hun niet moeilijk vallen, want zij worden niet door een in de stad gelegerd garnizoen
in bedwang gehouden.19
[4]
Het bezet houden
Laat dit voldoende zijn over het bezetten van de Ommelanden. Hier volgen enkele overwegingen over de manier waarop men
het gebied kan behouden en bewaren. Het behouden van het gewonnene is immers niet minder belangrijk dan het verwerven.
1	Het Ommelander Friesland heeft een afhellende bodem en is overal doorsneden door waterlopen die het water naar de zee
doen afstromen, het is klei-achtig en daarom ook in de winter meestentijds ongeschikt voor de ruiterij. De vijand is ons altijd
enkel en alleen door zijn cavalerie de baas geweest, terwijl hij qua infanterie verre de mindere is van de onzen. Dit betekent
dat de bodemgesteldheid aan onze kant meevecht en dat wij tegen hem opgewassen zullen zijn omdat hij zijn hoofdwapen
niet kan inzetten.
2	Ik ga voorbij aan het feit dat de meeste plekken die uiterst geschikt zijn om de vijand af te weren, zodanig versterkt kunnen
worden dat de toegangen kunnen worden afgesloten en dat de onzen niet meer blootgesteld zullen zijn aan eventuele invallen.
3	De vijand zal ook niet in staat zijn om langdurig in het veld te blijven om deze schansen te belegeren; dit als gevolg van de
problemen die veroorzaakt worden door de winter en de ongeschiktheid van de bodem, door het gevaar dat hem van de kant
van de onzen bedreigt, alsmede door het weldra optredende tekort aan voorraden.

16
17

18
19

Zie ook het plan van Willem Lodewijk, §4.5 (pp. 527 evv.).
Abel Eppens meldt eveneens de weliswaar late, maar opvallend goede oogst, vooral op het Hogeland (AE ii 523, 544, 553,
562, 565).		
Zie de tekst, p. 536.
Zie de tekst, §4.3.
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Hiermee is het duidelijk dat het noch moeilijk noch moeizaam zal zijn om zich van de provincie Ommelanden meester te maken
en haar ook te behouden, wanneer we het voorgaande volgen en deze weg inslaan.
[4v]
Het aantal soldaten en de andere benodigdheden voor deze onderneming
1	3000 infanteristen en 400 ruiters zijn voldoende om deze operatie uit te voeren. Als de vijand zou komen opdagen en versterkingen nodig zijn zouden de Westerlauwerse Friezen – die hoeven in dat geval niet meer bang te zijn voor de oorlog20
– te hulp kunnen komen.
2	Het is echter beslist noodzakelijk dat deze troepen worden aangevoerd door een ervaren, voorzichtig en krachtig veldheer,
begiftigd met persoonlijke moed en bekleed met het nodige gezag.
3	Er zal ook behoefte zijn aan een militaire raad, bestaande uit een beperkt aantal personen die goed op de hoogte zijn van
de topografie en andere bijzonderheden van de Ommelanden. De raad moet op grond daarvan zoveel gezag hebben, dat de
bevelhebber zonder hem niets vermag of zal willen doen.21
4	Er is ook een soort schans nodig in het grensgebied om de vijand ervan te weerhouden dat hij ooit nog bij wijze van wraakoefening een militaire inval in de Ommelanden kan doen.
5	Het beste zou zijn om deze schans in de buurt van Coevorden22 aan te leggen. Daarlangs immers voert, wanneer Bourtange
is afgesloten, de enige weg waarlangs de vijand naar de Ommelanden kan komen. Op die manier, als die heel smalle toegang
is ingenomen, zullen we niet alleen het bovengenoemde doel bereiken, maar in één moeite door ook het fort van Coevorden
kunnen insluiten, onder druk zetten en geleidelijk tot overgave dwingen. Dit zal nuttiger zijn dan dat het krijgsvolk in de
dorpen en steden ligt te lanterfanten en onderhouden moet worden zonder dat het iets nuttigs doet
[5]
	en in plaats daarvan ook nog hinder en schade toebrengt aan de boeren en burgers die hen in de wintertijd kwartier bieden.
Op dit moment gedragen ze zich als de vijand die op elk willekeurig moment alle kansen aangrijpt om eigen voordeel te
zoeken.

20
21
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Sc. op eigen bodem.
Deze gedachte is illustratief voor de spagaat die we ook in het calvinistische staatsrechtelijke denken tegenkomen. Enerzijds wil men een ‘absoluut’ hoofd dat alle ‘particuliere’ belangen aan de kant schuift en alleen ‘de gemene zaak’ dient,
anderzijds wordt de leider aan handen en voeten gebonden door ‘raden’ of ‘commissarissen’ die namens ‘de gemeente’ zijn
handelingen moeten leiden en controleren.
Dat Coevorden geacht wordt in het grensgebied van de Ommelanden te liggen doet wellicht vreemd aan. De gedachte
sluit echter aan bij de omstandigheid dat Drenthe een uiterst dunbevolkt en schraal gebied was, dat in economische en
politieke zin niet veel voorstelde. Vanuit Groningen werd eigenlijk heel Drenthe beschouwd als een onderdeel van de eigen
invloedssfeer. In 1587 was de vesting Coevorden nog vast in handen van de koninklijke troepen, evenals Bourtange. Reeds
in 1580 was van Staatse zijde geprobeerd Bourtange af te sluiten (Feith, Phebens 71), maar deze poging was door tijdig
ingrijpen van Rennenberg verijdeld (4 september 1580; Reisjournaal Coenders 195). In het plan dat Willem Lodewijk op
18 februari 1586 oude stijl te Leeuwarden maakte en dat diende om de graaf van Leicester van advies te dienen, nam de
afsluiting van de passen bij Bourtange en Coevorden een prominente plaats in (Bor xxi 14v-15; zie ook p. 528).
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Waar het voor deze operatie bestemde krijgsvolk vandaan te halen
Omdat we steden en schansen niet in gevaar mogen brengen door ze van hun garnizoenen te ontdoen en ook omdat de bij
Coevorden aan te leggen schans geen gering aantal ruiters en infanteristen zal vergen, kan het nodig zijn om nieuwe soldaten
aan te werven teneinde het voor deze expeditie naar de Ommelanden benodigde, hierboven genoemde aantal troepen bijeen te
krijgen.
Dit kan op de volgende, heel plezierige manier worden gerealiseerd. Het is voldoende bekend dat kolonel Diederik Sonoy,
de gouverneur van Hollands Noorderkwartier, een zeer getrouw dienaar is van Hare Majesteit de koningin van Engeland en
ervaringsdeskundige is waar het ’t Ommelander Friesland betreft.23 Als het Hare Majesteit behaagt om voor dit doel gebruik te
maken van Sonoys dienst en zij hem zou willen toestaan zijn elf vendels – die merendeels uit 150 man bestaan – aan te vullen
tot 300 koppen, zal Sonoy de steden en forten die Hare Koninklijke Majesteit hem heeft toevertrouwd met een voldoende sterk
garnizoen bezet kunnen houden en met de rest van zijn soldaten de vijand kunnen aanvallen. Hare Koninklijke Majesteit of
de doorluchtigste graaf van Leicester zouden hem naar hun eigen discretie en believen ook andere hulptroepen kunnen toevoegen.
[5v]
Om hem van wapens, oorlogsuitrusting en een eerste maand soldij te voorzien zal in eerste instantie een flinke som geld
nodig zijn. Als de Staten en Edelen van de Ommelanden dit bedrag elders op rente zouden kunnen lenen zouden ze, na hun
vaderland en woonsteden te hebben herwonnen, dit geld met passende dankbaarheid kunnen terugbetalen. In de volgende
maanden echter zou het leger voor het grootste deel uit de inkomsten en schattingen van de Ommelanders onderhouden kunnen worden, ware het niet dat de laagstgelegen gedeelten, samen 46.000 grazen, bedekt zijn met zeewater en enkele delen van
de provincie te vuur en te zwaard verwoest zijn.24

23
24

Zie de kadertekst Diederik Sonoy (1529-1597) op pp. 541 ev.
Het aantal grazen dat onder water stond is een indicatie voor de datering van dit stuk. In juli 1587 brak de kadijk tussen
Weiwerd en Wagenborgen met het gevolg dat 24.000 grazen land onder water stonden (DA 697). Op 12 september van
hetzelfde jaar was het opnieuw raak en wel op dezelfde plaats (AE ii 562). In de hele Oosterhorn (het oostelijk deel van
Fivelgo) verlieten de plattelanders hun boerderijen. Er werd geen hooi gewonnen en dat wat geoogst was stond onder
water (AE ii 564). Het zou echter nog erger worden. Even later stormde het enkele etmalen achter elkaar. Op vele plaatsen
braken de dijken en kwam het zeewater naar binnen. Het zoute water bedekte niet alleen het hele oostelijk deel van de
Ommelanden – met name de laaggelegen streek ten zuiden van Appingedam – , maar stond zelfs tot aan Oosterhoogebrug!
Het moet deze overstroming zijn geweest waardoor 46.000 grazen onder water kwamen te staan. In zijn functie van tweede
secretaris van de stad Groningen kreeg Julsing opdracht om dit treurige nieuws te melden aan de gezanten, die Stad en
Lande deze zomer naar de hertog van Parma hadden afgevaardigd (MJ ii 214v). Er was geen sprake van, aldus deze brief,
dat de Ommelander boeren nog langer bijdragen konden betalen tot onderhoud van de koninklijke troepen. Dat moesten
de gezanten aan de hertog melden. Terwijl Julsing deze brief schreef heeft hij zich natuurlijk gerealiseerd dat de overstromingen ook het plan voor militaire operaties in Groningerland op losse schroeven zetten. Vandaar de gewrongen redactie
van dit onderdeel van de tekst. In theorie was het goed bedacht: De Ommelanden leveren genoeg op om een Staats expeditieleger te kunnen betalen, maar niet onder de op dat moment heersende omstandigheden.
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De ingezetenen van de Ommelanden zouden echter moeten opbrengen wat ze, gelet op hun geringe mogelijkheden, kunnen;
datgene wat aan de vereiste som ontbreekt zou aangevuld moeten worden uit de heffingen en kosten die anders benodigd zijn
voor het onderhoud van de vloot25 en de bezetting van de beide schansen.26
Ondertussen moet ervoor worden gewaakt dat de intocht van de onzen in de provincie vreedzaam, welgezind en zonder
enige plundering verloopt, opdat niet datgene verloren gaat waaruit later de krijgskosten betaald moeten worden.
Dit plan om de oorlog naar de Ommelanden over te brengen, de voordelen, mogelijkheid en de te volgen methode heb ik aan
een klein aantal personen ontvouwd. Dit alles zou ik gezegd willen hebben behoudens het oordeel van anderen.
In het jaar des Heren 1587.

25
26

Op de Eems.
Niezijl en Oterdum.
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