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Vooraf 

 

Het navolgende is een raamwerk voor een veel uitgebreider verhaal over de periode 1580-1594 in de 
Stad Groningen en Groningerland. Overigens gaan alleen de hoofdstukken 3 en 4 over de 
‘Veertienjarige Oorlog’; de eerste twee zijn een soort inleiding, het vijfde en laatste is een epiloog, 
die laat zien dat het in onze streken niet om de koning van Spanje ging, maar over de manier waarop 
in Noordoost-Nederland de macht moest worden verdeeld.  

In de hoofdstukken 3-4 komen vrijwel alleen de militaire gebeurtenissen aan bod, die in 
chronologische volgorde worden besproken. Het is de bedoeling dat dit raamwerk te zijner tijd wordt 
opgevuld met analyses en verhalen over de economische, politieke en kerkelijke ontwikkelingen in 
de jaren 1580-1594.  

 

28 oktober 2018 
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1 Tachtigjarige Oorlog of Opstand?  
 

 

Het onderwerp van vanavond is dat deel van de Tachtigjarige Oorlog dat voor Groningen het 
belangrijkst is geweest. Het verhaal over de periode 1580-1594 is echter niet te volgen wanneer we 
het niet in een breder perspectief zetten.  

Daarom vertel ik, bij wijze van inleiding, eerst het een en ander over  

• het begin van de Tachtigjarige Oorlog  
• het bijzondere van Groningen en Groningerland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 mei 1568: slag bij 
Heiligerlee  

(GrA 1536-4567) 
 

 

De slag bij Heiligerlee geldt als het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Het gaat hier om een treffen 
tussen een door Willem van Oranje speciaal voor dit doel in de Duitse landen op de been gebracht 
huurlegertje en een ten dele uit buitenlandse soldaten bestaand regeringsleger, dat werd 
aangevoerd door de graaf van Arenberg, de stadhouder van koning Filips II in de noordelijke 
gewesten. 

Het woord ‘huursoldaat’ klinkt negatief in de oren van mensen die – onbewust wellicht – denken aan 
een leger dat bestaat uit dienstplichtigen die allen graag het vaderland willen verdedigen. Maar ons 
eigen leger bestaat tegenwoordig ook uit huursoldaten, ook al noemen we de militaire professionals 
nu niet meer zo. In de 16e eeuw was er geen dienstplichtigenleger en soldaat-zijn was – net als nu – 
een vorm van broodwinning.  

De bevolking van Groningen en Groningerland beschouwde de inval van het legertje van Lodewijk en 
Adolf van Nassau als een onwelkome verstoring van de rust. Van enthousiasme voor de ‘bevrijders 
van het Spaanse juk’ was hier geen sprake.  
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Vrede van Münster 1648, door Gerard ter 
Borch 

(Rijksmuseum Amsterdam) 

 
 
 

Ook de gebeurtenis waarmee de Tachtigjarige Oorlog ten einde kwam, was voor de Groningers een 
‘ver van mijn bed show’. Terwijl in Osnabrück en Münster over vrede in Europa werd onderhandeld, 
waren de Groningers al enkele haltes verder op hun reis door de tijd. Voor hen was de Spaanse 
dreiging allang verleden tijd en sinds 1594 woedde in het eigen gewest een permanente machtsstrijd 
tussen de stad Groningen en de grote Ommelander heren. In 1648 kwam het zelfs tot een gewapend 
treffen tussen het Oldambt, dat gesteund werd door de Ommelanden, en een legertje van de stad 
Groningen. Ik kom daarop aan het einde van mijn verhaal nog even terug.  

Groningen en Groningerland hadden dus weinig te maken het officiële begin en einde van die lange 
reeks van gebeurtenissen die we achteraf ‘de Tachtigjarige Oorlog’ zijn gaan noemen.  

 

Beeld  

Die langdurige periode van strijd is niet eenvoudig in korte bewoordingen te kenschetsen en ik zal 
daartoe ook geen poging doen. Ik geef alleen aan dat er van meet af aan op verschillende manieren 
tegen die periode is aangekeken. Dat geldt niet alleen voor het beeld dat wij als Nederlanders van die 
tijd hebben, maar ook voor degenen die vanuit het buitenland naar de gebeurtenissen hebben 
gekeken.  

De Tachtigjarige Oorlog sprak (en spreekt) tot de verbeelding. Het is ook een romantisch idee: een 
klein volkje verzette zich met succes tegen de machtigste vorst van de wereld. Ik noem enkele 
voorbeelden.  

Voor de Duitse denker en dichter Friedrich Schiller waren de Nederlandse beroerten een uitvloeisel 
van de Verlichting. Hier waren vrije mensen in verzet gekomen tegen het absolutisme. Burgers 
stonden tegenover de adel, stedelingen tegenover vorsten. Die tegenstelling en ook de anomalie 
daarvan in het Europa van die tijd liggen ook aan de basis van de oorlog van het ‘rampjaar’ 1672, 
toen de koningen van Engeland en Frankrijk en de aartsbisschoppen van Münster en Keulen zich op 
de Republiek stortten.  
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Friedrich von Schiller, Geschichte des Abfalls der 
vereinigten Niederlanden von der spanischen 
Regierung (1788).  

 
 

 

 

Het begrippenpaar ‘vrijheid’ en ‘zelfbeschikking’ hoort bij de 
Verlichting; de heldenmoed van de underdog en zijn verrassende 
overwinning op een oppermachtige vorst passen bij de Romantiek:  
het ‘volk’ tegen de ‘elite’, David tegen Goliath, Klein Duimpje tegen 
de Reus en ook het nietige Gallische dorpje van Asterix en Obelix 
tegen het machtige Romeinse Rijk. 
Romantiek  en Verlichting, emotie en ratio zijn de beide zijden van 
dezelfde medaille. Ze ontbreken in geen enkel tijdvak en in geen 
enkele cultuur.  
 
 

De Amerikaan John Lothrop Motley schreef een zeer gedetailleerde History of the United 
Netherlands in 4 delen (1860–1867). Hij zag in de opstand ongetwijfeld een voorafbeelding van de 
Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. 

 

 
 

De Republiek van Jonathan Israel: ‘het eerste succes van de Verlichting’ 

 

Jonathan Israel, The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall, 
1477-1806 (1995) denkt in dezelfde richting als Schiller (‘radicale 
verlichting’). 

Hij heeft beslist een punt. Het religieuze scepticisme en de 
vrijheidsdrang die zich in de Nederlanden manifesteerden, liggen 
aan de basis van de moderne liberale republieken. Aan de andere 
kant: het was niet alleen vrijheid blijheid wat de klok sloeg. De 
Nederlanden waren ook een dominees- en koopmansland, een 
rare combinatie van tegenpolen die elkaar nodig hadden.  
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Parker: een meerzijdig verhaal 

Geoffrey Parkers Dutch Revolt uit 1977 is een niet-ideologisch 
en opzettelijk meerzijdig verhaal, pragmatisch en zakelijk van 
karakter. Het is degelijke geschiedschrijving, onder meer 
gebaseerd op Spaanse archieven. Parker besteedt veel 
aandacht aan de logistiek en financiën, thema’s die de meer 
ideologisch georiënteerde studies lieten liggen.  

In eigen land is de Tachtigjarige Oorlog vooral gezien als de 
moeizame maar uiteindelijk succesvolle strijd van de ‘ware 
religie’ tegen het ‘paapse bijgeloof’, de vrijheidsstrijd van de 
Nederlanders tegen de Spaanse koning en de tijd waarin de 
basis werd gelegd voor Nederlandse staat en identiteit. 
 

 

 

Dat begint al met het grote geschiedwerk van Pieter 
Bor, waarvan het eerste deel in 1621 verscheen.1 De 
titelpagina van dit eerste deel laat mooi zien welke 
thema’s het beeld daarvan bepalen: de inquisitie, de 
Spaanse wreedheid en de schending van de privileges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titelpagina van het eerste deel van de Nederlantsche oorloghen 
van Pieter Bor (1621) 

 

 

 

  Onder het plaatje staat:  
  ‘Hebt ghy een Nederlanders aart, 
  So blijft voor ‘t Spaensche jock vervaart’ 
  

                                                 
1
  Bor werkte bijna zijn gehele leven aan de geschiedschrijving van de opstand tegen Spanje, en publiceerde in totaal 37 

delen. De hoofdtitel van de eerste 18 delen was Oorsprongh, begin en vervolgh der Nederlandsche oorlogen (1621). 
Ook in Hoofts Historiën is daar een deel van te vinden. Van zijn hand is ook de geschiedenis van de jaren 1555-1567 in 
Oorspronck der Nederlandtschen oorloghen (1617) en een beschrijving van 's-Hertogenbosch in Gelegenheyt van  
's-Hertogenbosch (1630). 
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De waarheid (links onder) moet eraan geloven, de politie (maatschappelijke orde) wordt met voeten 
getreden door een Medusa-achtige figuur die blijkens de banderol aan haar staf de inquisitie 
verbeeldt, de schatkist der privileges (rechts onder) wordt geroofd. Op de achtergrond bungelen 
lijken aan galgen en worden ketters verbrand.  

Rechts boven staat: onpartydich history. Dat moet slaan op het streven van Pieter Bor om beide 
kanten van het verhaal te laten zien. Dat is hem ook gelukt: Bor besteedt aandacht aan het door de 
koningsgezinden gevoerde beleid en heeft ook kroniekschrijvers en andere bronnen ‘van de 
tegenpartij’ gebruikt. De voorstelling op de titelpagina geeft echter aan dat er geen twijfel mogelijk is 
over de vraag welke van beide partijen fout zat. Dat zijn de Spanjaarden met hun inquisitie, 
rechtsverkrachting en geweld.  

De ‘Tachtigjarige Oorlog’ is voor ons een begrip. Dat was de roemrijke strijd waarin de waarheid- en 
vrijheidlievende Nederlanders zich ontworstelden aan het Spaanse juk en het Roomse geloof. Maar 
de nationalistische en religieuze voorstellingen die met dit begrip samenhangen, doen geen recht 
aan de eigenaardigheden die we zien als we naar de gebeurtenissen ‘op de grond’ kijken. Ze 
benemen ons zelfs het zicht op een aantal sociale en politieke verschijnselen die voor ons, mensen 
van de 21e eeuw, veel beter herkenbaar zijn dan de ronkende termen waarin de nationale 
vrijheidsoorlog eeuwenlang beschreven is. 

Ook in Nederland wordt tegenwoordig minder ideologisch over de Tachtigjarige Oorlog geschreven. 
Meer op de manier van Geoffrey Parker dus.  
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Soms gaat het mis 

 

Het in 2004 verschenen boek Oorlog, mijn arme schapen van 
Ronald de Graaf laat echter zien dat het ook fout kan gaan. 
De ‘andere kijk’ die De Graaf in zijn ondertitel belooft, slaat 
misschien op de Parkeriaanse aandacht die hij aan de 
logistieke en technische kanten van de oorlog schenkt, maar 
zeker niet op de sfeer die uit zijn boek opstijgt. Die is 
ouderwets Hollandocentrisch, nationalistisch en 
gereformeerd.  

 

Overigens roept ook de titel van het boek vragen op. Het is een rare variant op de eerste regel van 
het veertiende couplet van het ‘Wilhelmus’, dat in de originele versie ‘Oorlof mijn arme schapen’ 
luidt. Heeft De Graaf een poging willen doen om het in vergetelheid geraakte woord ‘oorlof’ (Urlaub, 
hier: ‘vaarwel’) voor moderne lezers begrijpelijk te maken en gedacht dat oorlof hetzelfde is als 
oorlog? Of is het een onbeholpen woordenspel? 

 

 

Tachtigjarige Oorlog en/of de Nederlandse 
Opstand 

 

 

Tegenwoordig wordt de 
Tachtigjarige Oorlog ook wel 
aangeduid als ‘de Opstand’.  

Op de website van de RU Leiden 
zien we tegenwoordig beide 
termen. 

Ook de traditionele begin- en 
eindjaren zijn losgelaten. In plaats 
van 1568 en 1648 zien we daar 
1555 en 1609. 

 

Het begrip ‘Opstand’ voelt ook niet echt neutraal. Ik associeer het woord met een brede 
volksbeweging en proef er een bijsmaak in van morele en politieke superioriteit van de verdrukte 
Nederlanders die zich in een heldhaftige worsteling met meedogenloze buitenlandse dwingelanden 
van de tirannie hebben bevrijd.  

Hoe je het ook bekijkt, de Tachtigjarige Oorlog als overwinning van de Nederlanders op de Spaanse 
onderdrukkers, als de zege van de waarheid over het bijgeloof, die van de Verlichting over de 
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duistere Middeleeuwen of die van de republikeinse staatsvorm over de monarchie, het zijn allemaal 
grote verhalen en constructies en interpretaties die achteraf in elkaar zijn gezet.  

 

Beleving 

Maar zo hebben de tijdgenoten de gebeurtenissen niet beleefd, ook al zijn aanzetten voor die 
interpretaties, en – voor wat betreft de vrijheid en de godsdienst – zelfs veel meer dan alleen 
aanzetten, in de tijd zelf al geformuleerd.  

Wat in die grote verhalen doorgaans buiten beschouwing blijft zijn twee aspecten: 

• de manier waarop de tijdgenoten deze spannende gebeurtenissen, waarvan de uitkomst voor 
hen ongewis was, hebben ondergaan 

• het feit dat de Tachtigjarige Oorlog in beginsel een burgeroorlog was waarin Nederlanders 
tegenover elkaar stonden.  

De vraag hoe de tijdgenoten die woelige periode hebben beleefd en wat voor gedachten ze zich 
daarover hebben gevormd, is in zoverre actueel, dat de wereld van 2017 ook turbulenties doormaakt 
waarin het ons niet gemakkelijk valt zin en onzin van elkaar te onderscheiden en onze positie te 
bepalen. En ook voor ons geldt: de afloop is onzeker.  

In 1930 nam H.A. Enno van Gelder stelling tegen de traditionele ‘finalistische’ interpretatie. Hij wees 
erop dat de Tachtigjarige Oorlog een burgeroorlog was, net zoals die in Frankrijk.2 Ook tijdgenoten 
zagen dat, zoals blijkt uit teksten van de gereformeerde kroniekschrijver Abel Eppens en George 
Gilpin, een Engelse diplomaat uit de entourage van de graaf van Leicester.3  

Wie zich niet beperkt tot boeken over de geschiedenis, maar bronnen uit die tijd leest, ziet zelfs niet 
anders. De strijd tussen konings- en staatsgezinden was een conflict tussen Nederlanders onder 
elkaar en ging niet over helder van elkaar te onderscheiden standpunten. De strijd was ‘vervuild’ 
door allerlei andere tegenstellingen van particuliere of maatschappelijke aard. Daarbij vielen, zoals 
altijd het geval is in zulke conflictsituaties, de scheidslijnen tussen beide partijen niet netjes samen 
met de grenzen tussen sociale en religieuze groepen of geografische eenheden, maar liepen ze dwars 
door alles heen. Daarbij past dat de brandstof van het conflict bestond uit ongenoegens over de 
meest uiteenlopende zaken en dat belangen van particuliere, maatschappelijke, geestelijke en 
materiële aard vrij door elkaar heen buitelden.  

Zo komt het dat ‘de Tachtigjarige Oorlog’ eigenlijk niet bestaat. Het is een constructie achteraf. Wat 
er wel was is, zoals de titel van het grote geschiedwerk van Pieter Bor heel treffend laat zien, een 
langdurige periode die begon met ongeregeldheden die men destijds in het Nederlands ‘beroerten’ 
en in het Frans ‘troubles’ noemde, maar later in het teken stond van echte oorlogshandelingen en 
alle ellende die daarmee samenhangt.  

Van die oorlogshandelingen (veldslagen en belegeringen) is wel een doorlopend verhaal te maken, 
hetgeen dan ook ijverig is gedaan. Maar het ontwarren van de kluwen van belangentegenstellingen is 
andere koek, alleen al vanwege het feit dat de situatie in plaats A zich nauwelijks laat vergelijken met 
die in plaats B en ook van de ene op de andere dag kon veranderen.  

                                                 
2 

 H.A. Enno van Gelder ‘Een historiese vergelijking. De Nederlandse Opstand en de Franse godsdienstoorlogen’, Verslag 
van de algemene vergadering der leden van het Historisch Genootschap (Utrecht 1930) 21-42.  

3
  J.A. Feith en H. Brugmans (eds.), De kroniek van Abel Eppens tho Equart, 2 dln. (Amsterdam 1911); George Gilpin aan 

Walsingham uit Den Haag (H. Brugmans (ed.), Correspondentie van Robert Dudley graaf van Leycester en andere 
documenten betreffende zijn gouvernement-generaal in de Nederlanden 1585-1588, Werken uitgegeven door het 
Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, derde serie 56, drie dln. (Utrecht 1931), deel II CCCXXXV 289-292, 3 juni 
1587): De bevolking is uitgeput van de zware lasten en de duurte, de rampen waarvan zij getuige zijn onder de armen, 
zowel hier als aan de andere kant, hun voormalige vrienden en nu hun gedwongen vijanden, de slechte betaling voor 
de soldaten, en tenslotte – afgezien van de ontelbare miseries die het gevolg zijn van burgeroorlog – het gebrek aan 
uitzicht op verbetering.’  
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Om bij Groningen en Groningerland te blijven: niet alle Groningers waren koningsgezind, net zoals 
lang niet alle Ommelanders staatsgezind waren. En niet alle koningsgezinden waren op de hand van 
Groningen, terwijl de top van de Staatsgezinden dat uit strategische overwegingen juist wel was. Er 
waren zelfs gereformeerden die de Staatsen als vijanden beschouwden, net zoals er roomsen waren, 
die niets ophadden met de Brusselse regering of met de fanatieke clerici die de contrareformatie 
wilden doorvoeren.  

Geen wonder dat de tijdgenoten het moeilijk vonden om hun plaats te bepalen en de gebeurtenissen 
te duiden die de vertrouwde wereld op haar kop zetten. Uitzonderingen zijn er natuurlijk ook: 
mensen die zo overtuigd waren van hun eigen gelijk dat ze alle gebeurtenissen vanuit dat perspectief 
konden interpreteren. Het zal geen verbazing wekken dat dit perspectief vaak – maar niet altijd – van 
religieuze aard was.  

We vinden deze opvattingen terug in de geschriften van die tijd: brieven, losse aantekeningen, 
schotschriften en kronieken. Van de kroniekschrijvers noem ik er drie: Abel Eppens van Eekwerd, 
Eggerik Egges Phebens en Johan Rengers van Ten Post.  

 

 

 

 

De kroniek van Abel Eppens van Eekwerd 

(GrA 835-7b) 
 

‘Der Vresen Chronicon 
Sonderling wat in Ommelanden tusschen 
die Lauwarsche und Emse gelegen van 
yaer 1537 onder den Borgunschen 
tusschen Stadt Gronnigen und den Staten 
der vorscreven Ommelanden gehandelt 
unde gescheden ys, myt enige 
instrumenten offte bewijszstucken sulven, 
soe vele men hefft becomen konen.  

 

Voert van het inlandtsche orloch, verdarff der religioen und des vaderlants vryheets halven bis heer durende.  

Dat nije ofte ander diel van der Vresen Chroniken, tho Embden in onse ballingscap anno 1580 tsamen gebrocht dorch 
Abelum Eppens tho Equart, eigenerveden und huysman.’  

 

 

De kroniek van Abel Eppens bestaat uit twee delen; het ene is geschreven vóór 1580, het tweede ten 
tijde van Eppens’ ballingschap in Emden. Twee thema’s staan centraal:  

1.  de verhouding tussen de Stad Groningen en de Ommelanden vanaf de erkenning van Karel van 
Bourgondië als landsheer; 

2.  de burgeroorlog die gevoerd werd vanwege de verdrukking van de gereformeerde godsdienst 
en de vrijheid van het vaderland.  

 

De tekst op het titelblad van zijn kroniek geeft aan hoe Eppens tegen de gebeurtenissen van zijn tijd 
aankeek: in Groningerland komt de ellende van de burgeroorlog voort uit het conflict tussen Stad en 
Ommelanden. Maar volgens Eppens ging het in werkelijkheid om de vrijheid van de ware religie. Of 
liever: daarom móest het gaan. De praktijk was echter anders. Eppens zag dat zijn mede-
staatsgezinden gedreven werden door allerlei andere, in zijn ogen onwaardige motieven. Zelfs de 
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oorsprong van alle ellende, de tegenstelling tussen de Stad en de Ommelanden, was voor hem van 
minder belang dan de religie.  
Met een variant op Bill Clintons ‘it’s the economy, stupid’ zou je Eppens de verzuchting ‘its the 
religion, stupid’ in de mond kunnen leggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Titelpagina van Eppens’ kroniek 

 

 

 

Abel Eppens schreef zijn omvangrijke kroniek ter lering van zijn naasten: wanneer de mens zich 
houdt aan het evangelie gaat het goed, maar zodra hij zich door andere beweegredenen laat leiden 
breekt de ellende uit.  

 

 

 

 

 

 

Titelblad van de kroniek van Eggerik Egges 
Phebens: Chronicon rerum in Phrisia et 
praecipue circa Groningam ab anno 1565 
ad annum praesentem, [1594]  

(GrA 2044-32)  

 

 

 

 

Ongeveer dezelfde boodschap wordt verkondigd door Eggerik Egges Phebens. Deze geleerde man, 
die na de Reductie een bestuurlijke carrière maakte in de stad Groningen, wilde zijn kinderen en 
kleinkinderen laten zien hoe God optreedt tegen degenen die de ware godsdienst verachten. 
Vanwege de zonden der mensheid straft hij hele streken, rijken en staten, stoot tirannieke 
monarchen van hun troon en bevrijdt uiteindelijk zijn kerk. De geleerde Phebens deed dat echter op 
een heel andere manier dan de boer Eppens: door middel van een in kunstig Latijn gesteld verhaal 
waarin hij zijn uiterste best heeft gedaan klassieke voorbeelden te volgen en allerlei retorische 
stijlfiguren toepast. Zelfs de ‘typografie’ van zijn handschrift ademt de sfeer van de renaissance.  
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Wat dat aangaat past zijn verhaal in het straatje van zijn geleerde tijdgenoot Ubbo Emmius. Die heeft 
ijverig gebruik gemaakt van Phebens’ manuscript en in de marges daarvan vele aantekeningen 
aangebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Phebens’ tekst met aantekeningen van 
Ubbo Emmius in de marge 

 

 

 

Naast deze twee gereformeerde broeders valt de edelman jonker Johan Rengers van Ten Post wat uit 
de toon. Net als zijn collega’s bevond hij zich tijdens de ’troebelen’ in ballingschap, maar de 
godsdienst speelt in zijn verhaal een veel minder belangrijke rol. Hij streeft naar politeke 
onafhankelijkheid voor de Ommelanden en doet zijn best dat streven te onderbouwen met 
theoretische en historische argumenten. Voor hem is de tegenstelling tussen het ‘Saksische’ 
Groningen en de ‘Friese’ Ommelanden het belangrijkste thema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonker Johan Rengers van Ten Post (1542-1626)  
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Opmerkelijk en vermeldenswaard is nog, dat Eppens, Phebens en Rengers geen enkele belangstelling 
hebben voor het later zo belangrijke ‘nationale perspectief’. Voor deze Groningers waren de haarden 
van de strijd tegen Filips II (Vlaanderen, Brabant en Holland) ver weg. Hun vaderland is Groningen 
met Groningerland of hooguit het noorden van de Nederlanden.  

De genoemde kroniekschrijvers vertellen soms over gebeurtenissen die we niet uit andere bronnen 
kennen. Gelukkig kunnen we hun verhalen doorgaans controleren aan de hand van andere bronnen, 
zoals de archieven van de stad Groningen. Juist uit de jaren 1580-1594 zijn in de archieven heel veel 
schriftelijke bronnen bewaard gebleven. Die documenten zijn nog nauwelijks bestudeerd. Dat is 
verklaarbaar: 

• archiefstukken vormen geen doorlopend verhaal en het kost veel moeite om daaruit iets 
begrijpelijks en leesbaars te destilleren; met kronieken is dat anders: als historicus hoef je die 
alleen maar in modern Nederlands over te zetten om een verhaal te krijgen;  

• ze zijn afkomstig van een ‘verdachte’, want koningsgezinde bron.  

Het wordt hoog tijd dat daaraan wat gedaan wordt. Ook de koningsgezinde kant van het verhaal 
moet worden verteld. Juist door het bestuderen van bronnen van beide kanten kunnen we de 
werkelijke gang van zaken reconstrueren en zien hoe de mensen uit die tijd dachten.  

Ik heb het plan om dat nog te doen. Het materiaal is in feite al verzameld, nu moet alles nog tot een 
verhaal worden omgebouwd. Dat wordt geen simpel boek met een pakkend plot. Daartegenover 
staat dat het ons dichter bij echte mensen kan brengen en dat het ons zal helpen om door hun ogen 
naar de gebeurtenissen van toen te kijken. Zo kunnen we begrip krijgen voor hun manier van denken 
en voor de keuzes die ze maakten. Het uiteindelijke resultaat is niet verrassend en kan ik dus al wel 
verklappen: de 16e-eeuwers lijken net mensen van nu!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Verdugo (1531-1595) 

 

 

 

Bij de bewerking van de stedelijke archieven ben ik uiteraard ook gestuit op de honderden brieven 
die Verdugo aan het stadsbestuur heeft geschreven. Francisco Verdugo was de laatste 
vertegenwoordiger van Filips II in dit deel van de Nederlanden. Hij was dus ‘onze vijand’. Om die 
brieven te kunnen begrijpen heb ik me gebogen over het verslag dat Verdugo over zijn Groningse 
jaren heeft geschreven. Uit de stedelijke archieven blijkt dat de verhouding tussen de stadhouder en 
het stadsbestuur – onder een dikke laag van beleefdheid – uiterst moeizaam was. Om die reden is 
het van belang te achterhalen hoe Verdugo zijn jaren in Groningerland beleefde en hoe hij ten 
opzichte van de ‘inboorlingen’ stond.  
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Zoals gezegd wil ik het vooral hebben over de periode waarin Verdugo gouverneur was van ons 
gewest. Deze Spaanse kolonel was een man van nogal gewone komaf, maar werd als gevolg van de 
omstandigheden toch ’s konings gouverneur van een groot gebied. Dat was eigenlijk een functie, die 
doorgaans alleen aan personen uit hoge adellijke kringen werd toevertrouwd. Gouverneur–generaal 
Alexander Farnese, prins van Parma, stuurde Verdugo in 1581 naar het Noorden. Daar was hij in de 
jaren daarna verantwoordelijk voor het militaire en civiele beleid.  

Aan het einde van zijn carrière kwam hij in de knel. Niet alleen door het oprukkende Staatse leger – 
dat steeds beter georganiseerd en uitgerust werd, terwijl het koninklijke desintegreerde –, maar ook 
door de kritiek die in regeringskringen in Brussel tegen hem werd geuit. In het verslag dat hij over zijn 
jaren in ‘Frisia’ schreef, verweert hij zich tegen de beschuldigingen. Zijn belangrijkste punt is dat hij 
door de koninklijke regering in Brussel in de steek werd gelaten en ook in Groningen weinig 
medewerking van de lokale overheden ondervond. Beide beweringen blijken te kloppen: de 
Brusselse regering liet Verdugo en het noorden aan hun lot over en de Groningers hadden weinig op 
met die regering. Voor hen telden alleen locale belangen. 

In het navolgende zal ik nog herhaaldelijk op Verdugo terugkomen aangezien de periode die ik wil 
beschrijven nagenoeg samenvalt met zijn ambtsperiode als militair bevelhebber, superintendent en 
gouverneur in de noordelijke gewesten. 

Van Verdugo’s verslag verscheen in 1605 een Italiaanse bewerking, enkele jaren daarna gevolgd door de 
originele Spaanse versie. Dat verslag is enkele jaren geleden vertaald en uitgegeven in de Groninger 
Bronnenreeks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste uitgaven van Verdugo’s verslag (1605 en 1610) en de recente vertaling ervan  
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Een chaotische tijd  

De zestiende eeuw lijkt in verschillende opzichten op onze tijd. De samenleving was destijds in rep en 
roer. Niet alleen in de Nederlanden. Overal in Europa was het raak. Er was sprake van vele 
veranderingen en spanningen op levensbeschouwelijk, politiek en economisch terrein.  

De overheid, waarin hoge edelen en geleerde managers het voor het zeggen hadden, streefde 
permanent naar vergroting van de ‘beheersbaarheid’ van ’s konings rijk. Dit gebeurde met middelen 
die ons bekend in de oren klinken: centralisatie, modernisering, professionalisering en uniformering. 
Lokale verschillen en oude gewoonten werden genegeerd en zelfs geëlimineerd. Dit gold niet alleen 
het bestuurlijke domein, maar gebeurde ook met betrekking tot de justitie, de religie (organisatie van 
de kerk) en de defensie. Verantwoordelijkheden werden bij lokale en gewestelijke autoriteiten 
weggehaald en overgeheveld naar centrale, gespecialiseerde organen.  

Wij zijn daaraan gewend. Precies hetzelfde zien we immers bij gemeentelijke herindelingen, 
reorganisaties van overheidsdiensten, in het onderwijs en de zorg, bij bedrijfsfusies, de ontwikkeling 
van de EU. 

Daarbij komt ook een ander, ons welbekend element. Het rijk van Filips was weliswaar niet 
multicultureel, maar wel multinationaal: het omvatte Duitsers (=Nederlanders), Walen, Portugezen, 
Fransen, Italianen en nog veel meer nationaliteiten. Duits(=Nederlands)-sprekenden wilden niet door 
Walen worden geregeerd, Spanjaarden haalden hun neus op voor Italianen enz. De schaalvergroting 
en reorganisaties van het overheidsapparaat dreigde alles door elkaar te gooien.  

Hiertegen rees verzet in allerlei lagen van de bevolking: geestelijken, bestuurders, handelaren, hoge 
en lagere adel, het gewone volk. Die wilden geen afstand doen van hun oude gewoonten en rechten. 
Ze waren – niet ten onrechte – bang dat de modernisering ten koste zou gaan van hun belangen. En 
niemand wilde bestuurd worden door lieden die ze niet konden verstaan. De weerstand kwam dus 
voort uit conservatisme, of, zorgvuldiger gezegd, uit gebrek aan vertrouwen in de heilzaamheid van 
de opgelegde veranderingen en ten aanzien van de competentie en goede bedoelingen van degenen 
die die veranderingen moesten invoeren en degenen die daarna de macht zouden hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Calvin (1509-1564) 

 

 

 

 

Te midden van de ontwrichting en verwarring was er een groeiende behoefte aan duidelijkheid. 
Sommigen vonden die in emotionele of bevindelijke religiositeit (de doperse beweging), anderen in 
de rigide theologie van Calvijn, weer anderen meenden dat de Roomse kerk zelf vernieuwd moest 
worden.  
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Maar er waren ook mensen die weinig of zelfs helemaal geen last hadden van de onduidelijkheid en 
veranderingen. Er waren libertijnen die niets moesten hebben van religieus fanatisme en slimme 
handelaren die juist gebruik wisten te maken van de chaos. Zij zagen geen enkele reden om tegen de 
koning in opstand te komen.  

Hoe onwelkom misschien ook, we mogen niet de ogen sluiten voor het reactionaire karakter van de 
Nederlandse opstand: deze was gericht tégen ‘Brussel’, vóór het behoud van het eigene, tégen 
buitenlanders. Net als nu reageerde het achterdochtige gewone volk scherp en mateloos op 
geruchten en nep-informatie. Daarvan werd, net als nu, door populistische politici handig gebruik 
gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel de Montaigne (1533-1592) 

 

 

Naast de extremisten, fanatici, rechtlijnige theoretici, gewetenloze parasieten en 
machtswellustelingen waren er ook mensen als Michel de Montaigne. In een verscheurde en 
gewelddadige wereld was deze Franse humanist een toonbeeld van rede en rust, een pleitbezorger 
van nuance en tolerantie. In menig opzicht was Montaigne een tegenpool van zijn oudere tijdgenoot 
Calvijn. Montaigne geldt als een sceptisch denker. Hij wees erop dat een persoon van mening 
verandert tijdens zijn leven, dat beoefenaren van een en dezelfde discipline het vaak oneens zijn, en 
dat volken en culturen verschillen in gebruiken en overtuigingen. Zijn denktrant is mooi samen te 
vatten door een regel te citeren uit zijn Essai 3.13 (De L’expérience). Hij schrijft daar: ‘Nooit hadden 
twee mensen dezelfde mening over hetzelfde onderwerp.’  

Michel de Montaigne was ervan doordrongen dat alle kennis en overtuigingen betrekkelijk zijn. In 
zijn geschriften neemt hij een modern aandoende sceptische houding aan ten opzichte van de 
waarheden en zekerheden van zijn dagen. Daarmee lijkt hij op Desiderius Erasmus van Rotterdam, 
die zich ook vrolijk kon maken over de zekerheden waarop anderen – in het bijzonder gelovige 
intellectuelen en kerkdienaren – klakkeloos dachten te kunnen vertrouwen. Tegenover zijn scepsis 
ten aanzien van de theoretici stond bij hem een grote waardering voor de zekerheden van het 
dagelijks leven, zoals die waarvan ambachtslieden in hun praktische werk gebruik maken.  
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Groningse afwijkingen  

Van de vele punten waarop het lokale beeld afwijkt van het achteraf geconstrueerde algemene noem 
ik er – bij wijze van voorbeeld – twee:  

1.  In Stad en Lande zijn vrijwel geen echte Spanjaarden in actie geweest, laat staan dat ze hier 
allerlei wandaden zouden hebben bedreven. 

2. Het nationaal-Nederlandse element ontbreekt in Groningerland vrijwel geheel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zes ‘Spaanse’ officieren op een altaarstuk uit c. 1582: 
 Juan Baptista Tassis, Evert van Ensse, Tiete van Camminga, Jarich van 

Liauckema, Jacob van Claerhout en  
Jacques van Boisot  

 

(Rijksmuseum, SK-A-1599) 
 

 

 

• Alleen in 1568, 1590 en 1592, en dan alleen gedurende een paar maanden, zijn Spaanse troepen 
hier bij operaties betrokken geweest. Wel hebben enkele Spaanse ambtenaren en officieren langere 
tijd in deze uithoek van de Nederlanden dienst gedaan. De meeste manschappen en officieren in het 
koninklijke leger waren Nederlanders: ‘Duitsers’, Walen en Friezen. Het nevenstaande plaatje toont 
het rechterdeel van een drieluik dat waarschijnlijk na de verovering van Steenwijk (1582) in opdracht 
van de geportretteerde officieren is geschilderd. Alleen Juan Baptista Tassis was een buitenlander.  

Het is van belang om dit te signaleren, want door het nationale (nationalistische) aspect raakt de 
essentie van de 80-jarige oorlog uit beeld. Die essentie is dat het een burgeroorlog was tussen 
Nederlanders. De strijd ging tussen burgers onderling, vaak zelfs tussen leden van een en dezelfde 
familie. De verwarring is in de hand gewerkt door onzorgvuldig taalgebruik. De kroniekschrijvers die 
vrijwel allen Staatsgezind waren gebruikten de woorden ‘Spaans’ en ‘Spanjaarden’ graag om er 
tegenstanders mee te beschimpen. Bij hen betekenen ze dus vaak niets anders dan ‘koningsgezind’ 
en ‘koningsgezinden’. 
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Monument te Heiligerlee ter herinnering aan de slag die op 23 mei 1568 
plaatsvond 

 

 

 

• De slag bij Heiligerlee geldt als het begin van de nationale vrijheidsstrijd. Maar zo werd het in 
Groningen niet gevoeld. De stad Groningen en de Ommelanden waren pas sinds 1536 onderdeel van 
de Nederlanden en voelden zich niet of nauwelijks verbonden met ‘Holland’ en de andere 
kerngebieden van de opstand. In 1568 was een uit vreemdelingen bestaand leger onder aanvoering 
van Lodewijk van Nassau min of meer toevallig hierheen gekomen en stuitte bij Winschoten op de 
graaf van Arenberg, die te velde getrokken was met zijn eigen, uit Nederlanders bestaande regiment 
en met enkele eenheden waarin vreemdelingen dienst deden.  

Voor de bevolking van Groningerland was het een geïmporteerd conflict. Vrijwel niemand zat op 
Lodewijk van Nassau en zijn ‘geuzen’ te wachten. De problemen die de bevolking van Stad en Lande 
bezighielden hadden niets gemeen met de drijfveren die Willem van Oranje en andere hoge heren 
ertoe hadden gebracht de wapens op te nemen.  

Het belangrijkste van ‘Heiligerlee’ was de manier waarop de bevolking van Stad en Lande erop 
reageerde. Hier had men geen boodschap aan de ambities van grote heren ver weg. Men was hier 
gewend zijn eigen zaakjes te regelen en had daaraan de handen vol. Daarop had Lodewijk van Nassau 
niet gerekend. Wat hier heerste zou je een soort volksdemocratische en republikeinse gezindheid 
kunnen noemen. Afgezien van de situatie in een paar Zwitserse Alpendalen was ze uniek in Europa. 

 

Om de verdere gang van zaken in Groningerland te kunnen begrijpen eerst iets over de interne 
structuur van dit gewest. 

Hunsingo, Fivelgo, het Westerkwartier (Humsterland, Vredewold en Langewold), Oldambt en 
Reiderland waren Friese gebieden die al vanaf de 13e eeuw geen landsheer meer hadden. In kerkelijk 
opzicht hoorden ze bij het bisdom Münster. Westerwolde (niet op het kaartje) was een geval apart: 
het gebied viel kerkelijk onder Osnabrück, maar de bisschop van Münster had er sinds 1251 de 
overheidsrechten. De stad Groningen en het Gorecht vielen zowel kerkelijk als wereldlijk onder 
Utrecht. 

Een situatie als deze was de Brusselse managers een doorn in het oog. Hun beleidsmaatregelen 
liepen vast op de ingewikkelde verhoudingen die Groningerland kenmerkten. De Groningers konden 
hun verschillende heren gemakkelijk tegen elkaar uitspelen en deden dat ook.  
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Links: de landschappen in Groningerland; rechts: de kerkelijke indeling van Groningerland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bestuurlijke indeling van Groningerland 

 

 

 

Na het verdwijnen van het landsheerlijk gezag werden de Friese landschappen zelfstandige 
republiekjes, waarin nobiles (edelen) de dienst uitmaakten. Die streefden hun eigen doelen na en 
maakten ruzie met elkaar. In de Friese landen ging het collectieve leiderschap al snel ten gronde. In 
plaats daarvan vervulden de daartoe gerechtigde personen – de hoofdelingen – bij toerbeurt het 
rechterschap en andere overheidsfuncties.  

Het ontbreken van een gezamenlijke heer had vérstrekkende gevolgen: 

• Concrete problemen maakten samenwerking nodig op het terrein van handel, waterstaat, 
infrastructuur en rechtspleging. Hierdoor ontstond van onderop een zekere organisatie, 
waarvan de regels werden vastgelegd in verdragen.   

• De stad Groningen – als meest volkrijke en machtigste stad in de wijde omtrek – kreeg van 
lieverlee een centrale positie. 

Vanaf de 13e eeuw werden verdragen gesloten tussen de Stad en afzonderlijke landschappen of 
partijen daarbinnen. Dit proces begon nadat de Friese landschappen de Utrechtse bisschop, zijn 
prefect en borgmannen hadden uitgeschakeld (1250-1251).  

Stad en Lande waren in de middeleeuwen onafhankelijk. Hun enige onderlinge band werd gevormd 
door de verbonden die ze uit eigen beweging met elkaar waren aangegaan.  
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Een Stad en Lande omvattend staatsverband kwam er pas na de huldiging van Karel V als landsheer 
(1536). Maar zijn regering in Brussel had hier weinig te zeggen. Er was maar één regeringsambtenaar 
in Groningen: de voorzitter van de Hoofdmannenkamer was tevens luitenant-stadhouder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Johan de Mepsche (1520-1585) sinds 1557 luitenant-stadhouder in 
Stad en Lande 

 

 

 

De eerste luitenant-stadhouder die Karel V in Stad en Lande vertegenwoordigde was de Hollander 
Maarten van Naarden. Daarna werd de functie bekleed door een echte stad-Groninger, de jurist 
Johan de Mepsche (1520-1585 in functie 1557-1585), zoon van een Groninger burgemeester. Deze 
roomsgezinde en door de gereformeerden gehate man moet niet worden verward met de 
homofielenjager Rudolf de Mepsche van Faan uit de 18e eeuw. 

Stad en Lande waren in economische zin afhankelijk van elkaar. De gewone plattelandsbevolking had 
geen probleem met de stad, maar de leden van de oude Ommelander geslachten wel. Die voelden 
zich al eeuwenlang in hun ambities gedwarsboomd door de stedelingen. In hun ogen waren de 
kooplieden en ambachtslieden in de stad een minderwaardig slag volk, zeker in vergelijking met 
henzelf. Maar het kwam wel door deze parvenu’s dat zijzelf, de Ommelander heren, nooit de kans 
hadden gekregen om echte edellieden te worden.  

In de 16e eeuw liep de tegenstelling tussen de stad en de leidende hoofdelingen volledig uit de hand. 
Dat gebeurde vooral in de jaren na 1560. De Ommelanders zegden in 1575 het verbond van 1473-
1482 op; in 1577 gingen de Stadjers zelfs zover dat ze vele Ommelander heren gevangen namen. De 
hoofdelingen kozen vrijwel allemaal de partij van de tegen Filips II rebellerende Willem van Oranje, 
het ouderwets katholieke Groningen neigde van de weeromstuit naar de koning die beloofd had haar 
positie te zullen beschermen. 

Sindsdien kunnen we spreken van een extreme polarisatie: wanneer de Stad A zegt, zeggen de 
Ommelander heren B en omgekeerd. Precies zoals in het huidige Amerika de onverzoenlijke 
tegenstelling tussen Democraten en Republikeinen de politiek heeft lamgelegd, zo heeft ook de 
eindeloze strijd tussen Stad en Lande de ontwikkeling van Groningerland tot stilstand gebracht. We 
zullen zien dat de Opstand en de Reductie van 1594 daarin geen verandering hebben gebracht.  
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Een impopulair verhaal 

De stad Groningen hield sinds 3 maart 1580 de zijde van de koning. De daarop volgende periode is 
tot nu toe nauwelijks belicht, ofschoon er uit deze tijd juist veel bronnen bewaard gebleven zijn. De 
reden is duidelijk: het is een verhaal over een periode die vol was van ellende die, achteraf gezien, 
helemaal niet nodig was geweest als de Groningers in 1580 niet zo dom waren geweest om zich van 
de Generaliteit af te keren.  

In het navolgende komen die echte mensen die ik zo graag wil laten zien nog niet te voorschijn. Dat 
zal – naar ik hoop – in het nog te schrijven boek gebeuren. Voor vandaag moet het noodgedwongen 
bij een wat gewoon historisch feitenrelaas blijven.  

Ik zal in het navolgende de jaren van Verdugo beschrijven, die voor een groot deel ook samenvallen 
met de veertienjarige oorlog die Groningen en Groningerland van 1580-1594 teisterde. Het zijn de 
jaren tussen het ‘Verraad van Rennenberg’ en de ‘Reductie van Groningen’. De jaren vóór 1580 zijn 
ook de moeite waard, maar ten dele (1576-1581) goed beschreven door F.U. Ros.4 De periode 1566 
en 1576 (tussen de Beeldenstorm en de Pacificatie van Gent) wacht nog op een goede studie. 
  

                                                 
4
  F.U. Ros, Rennenberg en de Groningse malcontenten (Assen 1964). 
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2 Van Beeldenstorm tot Unie van Utrecht  
 

Zoals gezegd is de Spanjaard Francisco Verdugo een van de hoofdpersonen in mijn verhaal. De man is 
geboren in 1531 in Talavera de la Reina (50 km. ten westen van Toledo) en nam in 1557 dienst om 
tegen de Fransen te vechten. Zo belandde hij in Noord-Frankrijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monument ter herinnering aan de slag bij St. Quentin   
(10 augustus 1557) 

 

 

 

In de eerste helft van de 16e eeuw werd Europa geteisterd door een reeks samenhangende 
gewapende conflicten die bekend staan onder de naam ‘de Italiaanse Oorlogen’. Hierbij waren op 
verschillende tijdstippen alle belangrijke West-Europese staten betrokken. Tot de partijen behoorden 
Frankrijk, Spanje, het Heilige Roomse Rijk, Engeland, Schotland, de Republiek van Venetië, de 
Pauselijke Staat, de meeste Italiaanse stadstaten en zelfs het Ottomaanse Rijk. 

De oorlogen begonnen met een conflict over de opvolging van Ferdinand I van Napels. In 1516 werd 
Karel van Bourgondië (bij ons bekend als Karel V) koning van Spanje en Napels en in 1519 ook keizer 
van het Heilige Roomse Rijk. De Nederlanden en Bourgondië had hij al sinds 1506 in zijn macht via 
vele andere geërfde titels. De omsingeling van Frankrijk door de Habsburgers was hiermee een feit, 
waardoor Frankrijk een geostrategisch belang kreeg bij het doorbreken ervan op het Italiaans 
schiereiland.  

Aan het einde van de oorlogen in 1559 was Spanje de toonaangevende mogendheid in Europa. De 
rivaliteit tussen Frankrijk en de Spaanse, Duitse en Oostenrijkse Habsburgers zou tot het midden van 
de 18e eeuw een grote kwestie blijven in Europa.  

De gevechten strekten zich ook uit tot de Lage Landen. In de ‘Gelderse Oorlogen’ werd hertog Karel 
van Gelre in zijn strijd tegen de Habsburgers gesteund door de Franse koning. Na de nederlaag van 
Gelre werd een Franse invasie van Vlaanderen afgeslagen door een troepenmacht uit de Habsburgse 
Nederlanden onder leiding van Lamoraal van Egmont. Er volgden hierdoor ook directe oorlogen met 
Frankrijk. 

Met de Vrede van Cateau-Cambrésis wordt verwezen naar twee vredesverdragen die in 1559 werden 
gesloten. Het tweede en belangrijkste werd gesloten tussen Frankrijk en Spanje op 2 april 1559 en 
maakte een einde aan de al tientallen jaren slepende Italiaanse Oorlogen, die vooral gingen om de 
hegemonie in Italië.  
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Beide mogendheden waren uitgeput en koning Filips II van Spanje en koning Hendrik II van Frankrijk 
zagen in dat zij als katholieke vorsten met het in die tijd opkomende protestantisme een reden te 
meer hadden om vrede te sluiten. Het eerste verdrag, dat bij het tweede nog eens werd bezegeld, 
werd gesloten tussen Frankrijk en Engeland op 12 maart. Hierbij werd bepaald dat Calais, dat in 1558 
veroverd was door Frankrijk, Frans mocht blijven tegen een vergoeding van 500.000 écus. Daarmee 
was de territoriale band tussen Engeland en het continent voor het eerst sinds 1066 geheel 
verbroken, voorgoed. Engeland was een onwillige bondgenoot geweest van Spanje in deze oorlog; 
Filips II was met de Engelse koningin Maria Tudor getrouwd om dit bondgenootschap voor elkaar te 
kunnen krijgen. Toen Maria in 1558 stierf, was haar opvolgster Elizabeth I van Engeland er veel aan 
gelegen er een eind aan te maken. 

Het tweede verdrag bepaalde onder meer dat Frankrijk moest afzien van alle aanspraken op Italiaans 
gebied. Het eiland Corsica moest aan de republiek Genua worden afgestaan. Het Franse strategische 
doel van deze oorlogen, het doorbreken van de Habsburgse omsingeling, werd dus niet bereikt. Om 
die reden was Filips II van Spanje de ware overwinnaar; bovendien verwierf de Spaanse koning een 
leidende positie in Italië. Het verdrag maakte voor meer dan een eeuw een einde aan de Frans-
Spaanse rivaliteit in Italië, maar zorgde niet voor volledige vrede tussen Frankrijk en Spanje. Naast 
afspraken over Italië werd in dit verdrag voor het eerst in circa 600 jaar de westgrens van het Heilige 
Roomse Rijk verlegd. Tot dan toe was de grens altijd de Schelde geweest. Dit resulteerde erin dat het 
graafschap Vlaanderen uit twee bestuurlijk en politiek gescheiden delen bestond. Het ene deel, 
Kroon-Vlaanderen, lag in het koninkrijk Frankrijk. Het andere deel, Rijks-Vlaanderen, lag in het Heilige 
Roomse Rijk. In feite waren de Habsburgers voor al de gebieden ten westen van de Schelde vazal van 
de Franse koning. De grens werd nu verlegd naar het zuiden. 

Eén van de wapenfeiten uit de Italiaanse Oorlogen was de slag bij Saint Quentin, waarbij het Spaanse 
leger (waarin Verdugo meevocht) de Fransen versloeg (10 augustus 1557, St. Laurentius).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graaf Peter Ernst van Mansfeld (1517-1604),  ’s konings 
gouverneur in Luxemburg 

 

Francisco Verdugo kwam als page in dienst van de Hispanofiele 
gouverneur van Luxemburg, Peter Ernst van Mansfeld. 

Deze relatie met de gouverneur van Luxemburg zou bepalend zijn 
voor Verdugo’s verdere levensloop.  

 

 

 

De Italiaanse Oorlogen mogen dan zijn begonnen naar aanleiding van een opvolgingskwestie, op de 
achtergrond speelden ook allerlei maatschappelijke ontwikkelingen mee. Op religieus terrein 
zorgden onorthodoxe zienswijzen voor onrust, in de economie was sprake van verschuivende 
belangen en overal moesten oude gewoonten plaats maken voor nieuwe regelingen. Ook in de 
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Nederlanden was dat het geval. Halverwege de jaren 60 kwam het hier tot een uitbarsting. De adel, 
traditioneel een van de belangrijkste steunpilaren van de vorsten, was ontevreden met het beleid 
van de koning en drong aan op schorsing van de strenge maatregelen die ter onderdrukking van de 
ketterijen waren afgekondigd (aanbieding van het ‘smeekschrift der edelen’, 5 april 1566). Volgens 
het verhaal zou Margaretha van Parma zijn geschrokken toen zij de honderden edelen tegenover zich 
zag. Een van haar raadsheren, Charles de Berlaymont, zou haar hebben gerustgesteld met de 
woorden: ‘N’ayez pas peur Madame, ce ne sont que des gueux’ (‘Weest niet bang, mevrouw, het zijn 
maar bedelaars’). Sindsdien noemden de rebellen zich trots ‘geuzen’.  

 

‘Smeekschrift der edelen’ (5 april 1566) ‘Wees niet bang mevrouw, het zijn maar bedelaars!’ 

 

Enkele maanden na de aanbieding van het ‘smeekschrift’ gebeurde datgene waarvoor de edelen 
hadden gewaarschuwd: het volk maakte amok en de beeldenstorm raasde door de Nederlanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ‘Beeldenstorm’ (1566) 

 

 

 

Zoals de edelen in hun petitie van 5 april 1566 hadden aangegeven, was het vooral de angst voor het 
onberekenbare gewone volk dat hen in actie had laten komen. In de steden en ook op het platteland 
broeide het ongenoegen. De mensen voelden zich in het nauw gebracht door een economische crisis, 
zware belastingen en angst voor strengere controle op godsdienstig gebied. Vooral in Vlaanderen 
stonden calvinistisch geïnspireerde lieden klaar om de straat op te gaan. Daar woedde de 
‘beeldenstorm’ het hevigst.   
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De regering zette het leger in om de oproerkraaiers te bestrijden. De jonge Francisco Verdugo voelde 
zich aangesproken en nam dienst in het leger en werd kapitein van een vendel (compagnie) Waalse 
infanterie.  

Hier in Groningerland stelde de beeldenstorm niet veel voor. Er zijn berichten over Winsum (de 
gebroeders Ripperda), Garsthuizen (Starkenborg), Oosternieland, Grijpskerk (de Aykema’s), 
Garrelsweer, Ten Post, Woltersum, Obergum en Bedum. Hier en daar werden de beelden preventief 
geruimd. In Groningen liet het stadsbestuur zelf de Broerkerk zuiveren. 

De religieuze tegenstellingen die in het zuiden tot gewelddadige uitbarstingen hadden geleid 
bestonden ook hier, maar de scheidslijnen vielen hier niet samen met de breuklijnen van andere 
maatschappelijke tegenstellingen, zoals ginds wel het geval was. Daardoor bleef gewapende strijd 
hier uit.  

In Stad en Lande is ruwweg sprake van drie tegenstellingen die tegelijkertijd speelden.  

1.  Tussen behoudenden en hervormingsgezinden op religieus gebied. 
2.  Tussen de stedelingen en de leidende figuren in de Ommelanden. 
3. Tussen koningsgezinden en rebellen.  

Deze groepen vielen lang niet altijd samen, ook al vertoonden ze wel flinke overlap. Ze waren ook 
niet stabiel. Velen hadden ook een loyaliteitsprobleem: de abten van Ommelander kloosters, 
gereformeerde stadjers, katholieke hoofdelingen en vooral: de gewone plattelanders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landvoogdes Margaretha van Parma 

 

 

 

 

Met de beeldenstorm begon een cascade van gebeurtenissen die hun eigen dynamiek ontwikkelden. 
De rol van de gewone mensen daarin was vooral die van lijdzaam slachtoffer. De politieke strijd 
speelde zich boven hun hoofden af.  

De in 1566 begonnen rebellie was in wezen een reactionaire beweging: tégen het centrale gezag in 
Brussel, tégen modernisering van het overheidsapparaat, tégen overheveling van bevoegdheden, 
vóór het behoud van het oude. De opstandelingen vormden met elkaar een vreemde coalitie: ze 
bestond uit arme edellieden, rijke kooplieden, bange burgers, gefrustreerde topfiguren, religieuze 
fanaten en criminelen.  

De koning vond dat de landvoogdes, zijn halfzus Margaretha van Parma, niet streng genoeg optrad. 
Maar Margaretha stond in haar wat aarzelende houding niet alleen. Onder haar adviseurs waren er 
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velen die het gevaar van polarisatie inzagen. Zij drongen aan op een genuanceerde benadering van 
de maatschappelijke en religieuze problematiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, hertog van Alva (1507-1582): de 
‘IJzeren Hertog’ 

 

 

 

Filips II stuurde de hertog van Alva naar de Nederlanden om orde op zaken te stellen (1567). 
Ondertussen had Willem van Oranje, de leider van de opstandige hoge edelen, soldaten in dienst 
genomen om de Nederlanden daarmee op verschillende plaatsen binnen te vallen. Willems jongere 
broer Lodewijk van Nassau versloeg ’s konings stadhouder van de noordelijke gewesten op 23 mei 
1568 bij Heiligerlee, zelf viel Willem met een andere strijdmacht Noord-Limburg binnen, maar had 
daarmee geen succes. Medewerking van de bevolking kregen de rebellen niet.  

 

 

 

 

 

 

21 juli 1568: Slag bij Jemgum of 
Jemmingen 

(GrA 1536-3326)  

 

 

De fraaie overwinning die 
Lodewijk van Nassau bij 
Heiligerlee had behaald, werd 
teniet gedaan door de nederlaag 
die hij enkele maanden later bij 
Jemgum leed.  
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Slag bij Jemgum, uitsnede 

 

De soldaten van het ‘geuzenleger’ 
waren geen partij tegen het 
Spaanse modelleger van Alva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groningen met het ‘Kasteel van Alva’ 
(GrA T1536-5210) 

 

 

 

Nadat Alva het rebellenlegertje bij Jemgum had verslagen, maakte hij ook een einde aan de 
autonomie van de Groningers. De stedelingen moesten de sleutels van hun stad inleveren, ze 
mochten hun eigen bestuurders niet meer kiezen, een deel van de stedelijke vestingwerken werd 
afgebroken, ze moesten een garnizoen binnen de stadsmuren accepteren en zelf meebetalen aan 
een dwangburcht die aan de zuidzijde van de stad moest komen. Overigens zou deze nooit helemaal 
voltooid worden.  

Alva’s harde optreden bleek contraproductief; de opstandelingen buitten het brute karakter van 
Alva’s bewind uit in hun propagandapamfletten, die niet nalieten een sterke impuls te geven aan de 
opstandigheid in de Nederlanden. Officieel vanwege zijn kwetsbare gezondheid diende de 64-jarige 
Alva bij Filips II zijn ontslag in. Dit werd in december 1573 door Filips II geaccepteerd. Alva werd 
opgevolgd door Don Luis de Zúñiga y Requesens.  

Filips II zou er goed aan gedaan hebben wanneer hij de nieuwe landvoogd geld meegegeven had voor 
zijn soldaten, want die hadden al vele maanden geen soldij gekregen. Maar de koning was bankroet 
en betalen kon hij niet. Het gevolg was dat zijn soldaten in de verre Nederlanden niet op een 
fatsoenlijke manier aan eten konden komen. Bedelen of roven was het alternatief. De collectieve 
woede over het uitblijven van het hun beloofde geld maakte dat de keus op roven viel. Op vele 
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plaatsen in de Zuidelijke Nederlanden gingen de Spaanse en andere buitenlandse soldaten als 
beesten te keer. Deze uitbarstingen van redeloos geweld waren koren op de molen van de prins van 
Oranje en zijn partijgenoten. De geruchten over de wandaden van de buitenlanders verspreidden 
zich razendsnel door de Nederlanden, zaaiden overal angst en voedden de al aanwezige anti-Spaanse 
gevoelens. De ‘geuzenpartij’ voer er wel bij.  

 

 

 

 

Francisco Verdugo als jong officier (1570?) 

 

Verdugo heeft in deze tijd als kapitein van een Waals vendel in Deventer 
gelegen. Het is niet zeker of hij de slag bij Jemgum heeft meegemaakt.  

Het nevenstaande portret hangt in het Prado en is – vermoedelijk – in 
1570 gemaakt toen Verdugo op bezoek was in zijn vaderland.  

Toen Verdugo weer terug was uit Spanje, brak een nieuwe fase in de 
Opstand aan. Alva verloor in 1572 zijn ‘bril’ (op 1 april 1572 namen de 
Watergeuzen Den Briel), maar de koninklijke troepen – waaronder vele 
Spaanse eenheden – veroverden Mechelen, Zutphen en Naarden en 
hielden daar beestachtig huis.  

Verdugo vervulde een leidende rol bij de verovering van Haarlem (1573) en 
werd daarna gouverneur van die stad.  

 

De protestantse gewesten (Holland en Zeeland) en ook de overige provincies sloegen de handen 
ineen en beloofden elkaar alles te zullen doen om de Spaanse troepen het land uit te krijgen. Later 
zou men dan wel zien hoe het probleem van de godsdienst kon worden opgelost (‘Pacificatie van 
Gent’, 1576).  

 

 

 

 

 

 

Allegorie op de Pacificatie van Gent (1576)  

1.  De Thuyn der 17 Provincien. 
2.  De maechden ende ‘t onderscheyt der selver 
 Landen. 
3.  De Nederlantschen Leeu, de selve 
 beschermende. 
4.  Woedende, Spaensche, ende Wtheemsche 
 soldaten, die den thuyn soecken te breken. 
 

 

In het noorden leidde de Pacificatie van Gent tot het gedwongen vertrek van de Portugees Caspar de 
Robles, de stadhouder die door de gereformeerden gehaat werd vanwege zijn onverzoenlijke 
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houding ten opzichte van de rebellen, maar ook waardering genoot wegens de daadkracht die hij ten 
toon spreidde, in het bijzonder waar het de versterking van de zeeweringen betrof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De ‘Spaanse Furie’ in Antwerpen (4 november 1576) 

 

Kort nadat de Nederlandse gewesten hadden besloten om 
zich samen in te zetten voor het vertrek van de 
buitenlandse soldaten, sloegen muitende Spaanse soldaten 
in Antwerpen nog een keer toe.  
In die stad gingen ze zich te buiten aan plunderingen en 
massale geweldpleging.  

 

 

 

 
Publicatie van de Unie van Brussel te Antwerpen 
(27 februari 1577) 

 

Voor Verdugo betekenden de Pacificatie van Gent 
en de daarop volgende Unie van Brussel (9 januari 
1577) dat hij, als Spanjaard, Haarlem moest 
verlaten.  

Kort daarna werd hij – door toedoen van zijn 
beschermheer Mansfeld – benoemd tot 
gouverneur van de Luxemburgse grensvesting 
Diedenhoven (nu het Franse Thionville).  
 

 

De Staten-Generaal namen nu het heft in handen en stuurden de jonge George van Lalaing, graaf van 
Rennenberg, als stadhouder naar Groningen. Deze uit Wallonië afkomstige katholieke edelman werd 
bijgestaan door een luitenant-kolonel die bekend staat als een ware papenvreter: de uit Middelstum 
stammende watergeus Bartold Entens. Dit hybride duo belichaamde het op valse verwachtingen 
gebaseerde beleid van de Staten-Generaal.  

We zagen al dat de politieke situatie in Groningen en Groningerland ingewikkeld was. De 
verdeeldheid was groot, maar niet zozeer vanwege de grote politieke thema’s die in het Zuiden en 
Westen van de Nederlanden speelden. 

Inmiddels was Alva’s opvolger Requesens overleden (5 maart 1576). Don Juan, een halfbroer van 
Filips II, volgde hem op. De nieuwe landvoogd was zo onvoorzichtig de Staten-Generaal te bruskeren, 
waardoor de vlam opnieuw in de pan sloeg.  Op 31 januari 1578 kwam het tot een treffen bij 
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Gembloux of Gembloers. Daar, niet ver van Namen, behaalden de koningsgezinde troepen – onder 
wie ook Francisco Verdugo – een klinkende overwinning op die van de Staten-Generaal.  

Verdugo – inmiddels 47 jaar oud – trouwde later dat jaar (1578) met een bastaarddochter van zijn 
vroegere werkgever, de 18-jarige Dorothea van Mansfeld. 

Begin 1579 – landvoogd Don Juan was inmiddels overleden – viel de broze eenheid van de 
Nederlanden uit elkaar. Het zuiden en het noorden gingen hun eigen weg in de Unie van Atrecht en 
de Unie van Utrecht. De katholieke gewesten Artois, Henegouwen, Kamerijk en Frans Vlaanderen 
verzoenden zich in 1579 met de koning en bepaalden dat het katholicisme de enig toegestane 
godsdienst zou zijn. Maar de buitenlandse troepen zouden wel moeten vertrekken.  

Op grond van die bepaling moest Verdugo zijn commando over een Waals regiment opgeven en aan 
een Nederlander overdragen. Zijn opvolger was zijn zwager Octavio van Mansfeld. Verdugo kreeg 
opdracht om de terugtocht van de Spanjaarden en Italianen te organiseren (1580). Zelf had hij ook 
graag uit de Nederlanden willen vertrekken, maar zijn schoonvader Peter Ernst van Mansfeld en ook 
de nieuwe landvoogd, de prins van Parma, vonden dat niet goed. Tegen zijn zin moest hij gouverneur 
van Thionville blijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekeningen onder de Unie van Utrecht 

 

Eisso Jarges van Saaksum tekende in 1579 de Unie van Utrecht namens de 
Ommelanden.  Zijn handtekening staat – heel bescheiden – in het hoekje 
rechtsonder. 

 

 

De door Holland en Zeeland geleide rebellie tegen Filips II opende perspectieven voor de 
Ommelander heren. Door zich bij de Unie van Utrecht aan te sluiten hoopten ze de gunst van de 
andere Nederlandse gewesten te winnen en zo gedaan te krijgen wat ze op eigen kracht niet konden: 
de stad Groningen uitschakelen. 
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3  Van het ‘Verraad van Rennenberg’ tot de ondergang van de Armada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ‘verraad van Rennenberg’ (3 maart 1580) 
(GrA 1536-1361) 

 

 

 

 

In de stad Groningen bezetten gereformeerden en katholieken precies evenveel zetels in de 
belangrijkste bestuursorganen, de raad en de gezworen meente. Dat was echter geen correcte 
afspiegeling van de getalsverhoudingen in de bevolking. De gereformeerden vormden een kleine 
minderheid terwijl de overgrote meerderheid van de Stadjers ouderwets katholiek was.  

Op 3 maart 1580 besloten stadhouder Rennenberg en het katholieke deel van het Groningse 
stadsbestuur, steunend op de overgrote meerderheid van de bevolking, de zijde van de katholieke 
gewesten en Filips II te kiezen. Voor de Groningers kwam deze stap niet voort uit liefde voor koning 
Filips of verknochtheid aan de paus van Rome. De stadsbestuurders besloten hiertoe doordat de 
aartsvijanden van de stad, de grote Ommelander heren, zich openlijk aan de zijde van de Opstand 
hadden geschaard en de Unie van Utrecht hadden getekend (1579).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rennenbergs luitenant: de ‘geus’ Bartold Entens van Mentheda 
(1540-1580) 

(GrA 1536-1361) 

 

Er is geen plaatje van Rennenberg, wel van zijn luitenant.  
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De aanleiding tot het ‘verraad van Rennenberg’ was de machtsgreep die gereformeerde rebellen in 
het begin van 1580 in Westerlauwers Friesland hadden gedaan, waardoor vele honderden katholieke 
Friezen naar Groningen waren uitgeweken. ‘Als we niets doen,’ zo dacht in Groningen de overgrote 
meerderheid, ‘gaat hier hetzelfde gebeuren. Dan vallen we in de handen van de Staatse vrienden van 
onze Ommelander tegenstanders’. 

 

 

Bartold Entens sneuvelt voor Groningen (27 mei 1580)  
(GrA 1536-4624) 

Entens kwam op vrijdag 27 mei 1580 ’s avonds om 9 uur om het 
leven bij een schermutseling aan het Schuitendiep, vlakbij de 
Drenkelaarstoren.   

Uit het dagboek van stadssyndicus dr. Johan de Gouda: 

Item sachten dvoers. twee boeden int seecker verstaen te hebben dat 
Bartolt Entens upten 27 des avonts, in zynen aenval met zeven 
vendelen knechten opt Schuytendiep gedaen, es by het Dampsterdiep 
dwers durch zyn hooft geschoeten ende terstont doot gebleven met 
noch een hopman, ende datter zeer veel van de vianden zyn doot 
gebleven ende gequetst.  

‘De beide boden zeiden ook met zekerheid te hebben vernomen dat 
Bartold Entens op de avond van de 27

e
, toen hij met zes 

compagnieën soldaten [de schans aan] het Schuitendiep aanviel, 
dwars door het hoofd geschoten is en daarbij op slag dood was. Ook 
een hopman sneuvelde en er zijn zeer vele vijanden omgekomen en 
gewond.’  

(GrA T2100-21.12 fol. 684) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 juni 1580:  
Slag bij Hardenberg 
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Na de coup van 3 maart 1580 gingen Staatsgezinde strijdkrachten onder bevel van de ‘watergeus’ 
Bartold Entens van Mentheda meteen over tot belegering van de stad Groningen. Enkele maanden 
later was men aan regeringszijde zo ver dat men kon terugslaan. In juni kwam een koningsgezind 
hulpleger naar het noorden en verjoeg de belegeraars. Onderweg versloegen ze een Staats leger bij 
Hardenberg. Na 3½ maand gesloten te zijn geweest gingen de stadspoorten van Groningen weer 
open. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1580: Groningen ontzet,  
Winsum en Delfzijl door de 
koningsgezinden heroverd 

 

 

 

Inmiddels had het Groninger stadsbestuur, dank zij bijdragen van vermogende burgers, het 
burgerregiment aangevuld met een drietal in allerijl aangeworven vendels. Rennenberg kon nu zelf in 
de aanval gaan. Het belangrijkste was dat hij de haven van Delfzijl op de rebellen wist te veroveren. 
Daardoor was de mogelijkheid hersteld om via het Damsterdiep en de Eems goederen in en uit te 
voeren.  

Nadat in de Ommelanden orde op zaken was gesteld, trok het koninklijke leger naar Friesland. Ook 
daar verliep de veldtocht gunstig voor de koning. Maar de successen hielden op aan de 
Zuiderzeekust. De campagne kwam tot stilstand bij het sterk gelegen Steenwijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeefse belegering van Steenwijk door 
Rennenberg (winter 1580-1581) 
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In de winter 1580-1581 belegerde Rennenberg het strategisch belangrijke Steenwijk.  

In diezelfde tijd benoemden de Staten-Generaal de Ommelander hoofdeling Wigbold (II) van Ewsum 
tot kolonel van een regiment van 6 vendels. Naar zijn borg bij Midwolde werd hij vaak kortweg 
‘Nienoord’ genoemd. Niet alle Ommelander heren waren hier blij mee. Ze voelden zich gepasseerd. 
Ook in de ogen van de uitgeweken gewone – maar wel gereformeerde – Ommelanders deugde 
Wigbold van Ewsum niet. Zij hielden hem voor een machtsbeluste sinjeur die het te hoog in de bol 
had en vonden dat hij in geloofszaken onduidelijk was. Hij leek de religie niet zo belangrijk te vinden.  

 

 

 

 

 

 

De moeder van de ‘grootste Ommelander’: Beetke van 
Rasquert 

 

 

Van Wigbold van Ewsum is geen portret bewaard gebleven. 
Van zijn moeder hebben we wel een afbeelding.  

Wigbold II van Ewsum (1521- 1584) was een zoon van 
Wigbold I van Ewsum en Beetke van Rasquert.  
De heren van Nienoord waren ‘erfgrietman’ in Vredewold. 
De buren van dat landschap hadden die waardigheid zelf 
aan de Ewsums overgedragen. Er was wel oppositie 
geweest van de Auwema’s van Tolbert. 

 

 

In februari 1581 moest Rennenberg de belegering van Steenwijk opgeven door de druk van de 
Staatsen en doordat zijn leger zich niet kon handhaven in de moerassige omstreken van die 
stad. Ondertussen had ‘Nienoord’ (Wigbold van Ewsum) zich in Winsum genesteld en stelde van 
daaruit het Hogeland ‘onder contributie’.  

 

 
1581 
 

 

Ondertussen was gouverneur-generaal Parma  op zoek naar een ervaren officier die de jonge 
Rennenberg kon helpen (en controleren), maar niemand van de daarvoor in aanmerking komende 
hoge pieten wilde naar het Noorden. Parma’s oog viel tenslotte op de Spanjaard Verdugo die zijns 
ondanks nog steeds in de Nederlanden was. Hij ontbood hem en gaf hem het bevel een nieuw Waals 
regiment op te richten en daarmee naar het noorden te gaan (april 1581). Verdugo accepteerde de 
opdracht op voorwaarde dat hij voldoende middelen zou krijgen om zijn klus in het verre Frisia te 
klaren. Parma verzekerde hem dat hij daarvoor zou zorgen.  
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Alexander Farnese, prins (vanaf eind 1587: hertog) van Parma 

 

 

 

 

Het klaarmaken van het nieuwe regiment had veel voeten in de aarde. Daardoor kon Verdugo pas in 
juli 1581 op pad gaan. Nadat hem het bericht van het overlijden van Rennenberg had bereikt – de 
stadhouder overleed op 22 juli 1581 te Groningen aan de pest – benoemde Parma kolonel Verdugo 
tot ‘superintendent’ en bevelhebber, in afwachting van de benoeming van een nieuwe gouverneur 
door de koning  (31 juli 1581). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorjaar 1581: hevige strijd in de 
Ommelanden 

 

 
 

 

Voordat Verdugo in het noorden arriveerde, woedde er weer hevige strijd in de Ommelanden. De 
rebellen bezaten in Winsum een sterke basis en deden een vergeefse poging om het in 1580 verloren 
Delfzijl opnieuw in handen te krijgen. Rennenbergs luitenant Juan Baptista Tassis wist ‘de geuzen’ in 
Winsum tot overgave te dwingen. Tot afgrijzen van de Groningers stelde hij echter nauwelijks 
voorwaarden. De vijanden mochten ongehinderd en zonder hun wapens en vaandels in te leveren 
vertrekken. Het Groninger burgerregiment ontmantelde vervolgens de sterkte om te voorkomen dat 
deze nog ooit als militaire basis zou kunnen dienen.5 

                                                 
5
  De gebeurtenissen rond Winsum zijn beschreven in Het Woldland in de Middeleeuwen en de strijd om Winsum in 1581, 

75-97 (zie www.vanlauwerstoteems.nl/woldland-winsum.html).et Woldland in de 

http://www.vanlauwerstoteems.nl/woldland-winsum.html
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De rebellen kregen echter versterkingen, vooral Engelsen en Schotten onder bevel van John Norris. 
Dezen versloegen de koningsgezinden bij Visvliet. Vervolgens belegerden ze de stad Groningen.  

Het optreden van Engelsen en Schotten onder bevel van John Norris herinnert me eraan dat ik nog 
een belangrijk aspect moet onderstrepen dat tot dusver nauwelijks aan de orde kwam.  Hoe 
regionaal mijn verhaal ook is en wil zijn, we moeten ons natuurlijk wel realiseren dat de 
gebeurtenissen in Noord-Nederland deel uitmaakten van de Westeuropese geschiedenis en dat het 
beleid van de koning in het verre Spanje uiteindelijk wel de doorslag gaf, ook al was Filips II in zekere 
zin evenzeer een speelbal op de golven van die geschiedenis. In de periode 1580-1594 bevocht de 
koning achtereenvolgens en soms tegelijkertijd meerdere tegenstanders. Voor ons het belangrijkste 
zijn z’n oorlogen met koningin Elizabeth van Engeland (1587-1589)6 en met Henri de Béarn, de 
protestantse troonopvolger in Frankrijk (1589-1593).7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filips II en zijn vijanden: koningin Elizabeth Tudor van Engeland en Henri de Béarn van Frankrijk 

 

Een ander belangrijk punt is de geografie van onze streken. Het is in het bijzonder Gerrit Overdiep 
geweest die heeft gewezen op de beperkingen die de natuurlijke omstandigheden aan de te volgen 
strategie en tactiek oplegden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerrit Overdiep over ‘De Groninger schansenkrijg’ (1971) 

 

                                                 
6
  Vanaf 1583 maakte Filips II plannen voor een invasie tegen Engeland. 

7
  Vanaf 1584 (verdrag van Joinville) ondersteunt Filips II de Franse katholieken. 
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Overdiep heeft destijds een overzicht gegeven van de laatste jaren van de ‘schansenkrijg’.  
Over de gebeurtenissen tussen 1580 en 1589 is vrijwel niets geschreven. In het hierna volgende geef 
ik daarvan een summier overzicht, waarbij de nadruk valt op de militaire kant van het verhaal. Dat is 
logisch: dat verhaal vormt het skelet dat later moet worden aangekleed.  

Zoals gezegd is een van de vele verdiensten van Overdiep voor de geschiedschrijving de aandacht die 
hij schonk aan de landschappelijke aspecten van het krijgstoneel. Hij nam in zijn boek kaartjes op die 
duidelijk moesten maken hoe slecht Groningen en Groningerland toegankelijk waren voor de 
troepen. Aan zijn boek ontleen ik het volgende kaartje, waaruit blijkt hoe moeilijk het voor een leger 
geweest moet zijn om zich in onze streken te verplaatsen.  
 

Een ‘onmogelijk’ krijgstoneel.  
Het plaatje is ontleend aan Overdieps ‘Schansenkrijg’. Moerassige streken zijn gearceerd; wegen zijn aangegeven. Met 
rode stippen zijn de vestingen en schansen aangegeven die op enig moment van betekenis zijn geweest. Niet alle bases 
zijn aangegeven en de gemarkeerde schansen hebben ook niet alle tegelijk dienst gedaan.  

 

Vanuit het noorden kon men over zee de Ommelanden binnenkomen, maar vanuit het zuiden waren 
er maar enkele ‘harde’ routes door de moerassen. Wie de paswegen afsneed kon de bevoorrading 
hinderen en ook alle handelsverkeer blokkeren. Het was dan ook niet nodig het hele land te 
bezetten, mits men op strategische punten maar enkele versterkingen (schansen) in handen had.  



De ‘Veertienjarige Oorlog’ in Groningerland (1580-1594)  

 

 
38 
 

Omgekeerd waren de Ommelanden heel moeilijk te verdedigen. Bij hoogwater kon je met bootjes 
vrijwel overal aan land komen en dan was het eenvoudig om met enkele tientallen soldaten een 
strooptocht door een groot gebied te maken. Dat was voldoende om de bevolking angst in te 
boezemen.  

Tegen dit soort terreuraanvallen was weinig te doen: de koningsgezinden legden op talloze plaatsen 
soldaten in kleine bases, maar deze konden gemakkelijk worden overrompeld door de 
binnenvallende geuzen. Bovendien waren de verbindingswegen tussen de koninklijke schansen zo 
slecht begaanbaar dat de bezetting van een aangevallen versterking geen assistentie van de buren 
hoefde te verwachten.  

Terwijl Verdugo in Kerpen (tussen Aken en Keulen) tegenslag ondervond bij het samenstellen van zijn 
strijdmacht, arriveerde John Norris aan het hoofd van Schotse en Engelse hulptroepen in Friesland. 
John Norris (c. 1547-1597) was al sinds 1577 actief in de Nederlanden. Hij had een groot aandeel in 
het ontzet van Steenwijk (februari 1581). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sir John Norris (c. 1547-1597) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Norris verslaat Tassis bij Visvliet 

 

 

Norris kwam te laat om te verhinderen dat ‘Nienoord’ met zijn geuzen uit Winsum werd verdreven, 
maar was vroeg genoeg om de verdere opmars van de koningsgezinden in de richting van Friesland 
tegen te houden. Toen Wigbold van Ewsum uit Winsum was vertrokken, was de plattelandsbevolking 
blij geweest. De mensen hadden zwaar geleden onder de strooptochten van de ‘geuzen’ en rekenden 
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erop dat er nu rust zou komen. De rust kwam wel, maar ze duurde niet lang. Begin juli 1581 boekten 
de Engelsen en ‘Nienoordsen’ al hun eerste successen. Ze brachten de koninklijken bij Munnikezijl en 
Visvliet (8 juli 1581) gevoelige nederlagen toe en wisten zelfs door te stoten tot in de buurt van 
Groningen. Het rebellenleger nestelde zich aan de noordzijde van de stad, terwijl de (verslagen) 
koninklijken aan de zuidkant bleven hangen. De stedelingen klaagden steen en been: geen landman 
durfde nog naar de markt te komen, iedereen werd geplunderd, hetzij door de Staatsen, hetzij door 
de soldaten van het regeringsleger. De Engelsen en Nienoordsen hadden hun bases in de kloosters te 
Aduard en Selwerd en op het Cortingheem. Via een brug over het Reitdiep stonden ze met elkaar in 
verbinding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Norris belegert Groningen (zomer 1581) 

 

 

Vanaf 20 juli 1581 werd de stad Groningen voor de derde keer in drie achtereenvolgende jaren 
belegerd (1579 door Rennenberg, 1580 door Entens, 1581 door Norris). Opnieuw lag alle aanvoer stil. 
Norris riep het stadsbestuur op om onderhandelingen te beginnen over aansluiting bij de Nadere 
Unie. Het platteland was weer helemaal in handen van de Staatsen. In Leens werd zelfs een 
Ommelander Landdag gehouden.  
Ondertussen woedde in Groningen en de Ommelanden ook nog de pest. Rennenberg was een van de 
slachtoffers. Hij stierf op 22 juli 1581. Later deelde het stadsbestuur in een brief mee dat de 
epidemie in de stad enige honderden slachtoffers had geëist. Gedurende deze belegering is vooral 
aan de noordzijde van de stad zwaar gevochten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdugo’s route naar Groningen (zomer 1581) 
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Ondertussen was Francisco Verdugo met zijn vers aangeworven regiment in aantocht. Hij kwam maar 
net op tijd. Op het bericht dat hij met zijn Waalse regiment tot aan Rolde was gevorderd, ontruimden 
de Engelsen Selwerd en trokken zich via een schipbrug over het Reitdiep in westelijke richting terug. 
Zo was de vijand alweer uit het zicht verdwenen toen Verdugo in Groningen arriveerde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1581: Verdugo ontzet Groningen en 
herovert Reide  

 

 

De in deze contreien aanwezige regimenten van het regeringsleger, het Friese, het Rennenbergse en 
het Gelderse, hadden allang geen betaling meer gehad en weigerden te vechten. Het eerste wat 
Verdugo moest doen was een dreigende muiterij de kop indrukken. Dat lukte maar half, maar hij 
slaagde er wel in om met zijn eigen regiment het Staatse bruggenhoofd Reide uit te schakelen. 

Van begin af aan oefenden de plaatselijke autoriteiten druk uit op Verdugo om met het nu 
omvangrijke leger meteen door te trekken naar Friesland. Daarvoor waren twee argumenten:  

•  De uitgeweken Friezen hoopten dat Verdugo’s strijdmacht de rebellen daadwerkelijk uit 
Friesland zou kunnen verdrijven. Dan zouden zijzelf naar huis kunnen terugkeren.  

•  De Groningers en Ommelanders zagen het grote leger het liefst zo snel mogelijk weer 
vertrekken. Wanneer het in de buurt van Groningen zou blijven hangen, bestond het gevaar dat 
zij voor de betaling en het onderhoud van al deze mensen zouden moeten opdraaien.  

 

 

 

 

 

 

 

30 september 1581: Slag bij Noordhorn 

Bij Noordhorn wist Verdugo, tot verrassing van iedereen, 
inclusief hemzelf, het rebellenleger te verslaan. 

 

 

Op 28 oktober 1581 deed de Groninger stadssecretaris in een brief aan het stadsbestuur van ’s-
Hertogenbosch verslag van het gebeurde:  
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 Hebben voerts samenderhandt den vijant (tersijden ende van voern becijngelt) diermaten mit 
macht ingedrungen ende vertzaget, dat deselve mitterdaet weher ende wapen sampt vendels 
ende geschut verlatende, anhe wederstandt vast alle upter maelstatt als schapen geslachtet 
offte sunst in den water versoepen ende verdroncken, allene dat se den Nijenzijll (de geweldich 
beschantset ende mit water omloopen) noch mitter besettinge stevich ingeholden. 

 ‘Ze (de koninklijke soldaten) zijn samen met zoveel geweld op de vijand (van opzij en aan de 
voorkant ingesloten) losgegaan en hebben hun zoveel angst aangejaagd, dat ze hun harnassen, 
wapens, vaandels en geschut hebben achtergelaten en zonder zich te verweren vrijwel allen op 
het slagveld als schapen zijn geslacht of anders in het water zijn verzopen en verdronken; ze 
hebben alleen de Nieuwe Zijl [Niezijl], die met een zware schans en een gracht is omgeven, 
weten te houden, waar ze ook een garnizoen houden.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passage uit een brief van het Groninger 
stadsbestuur aan hun collega’s van ’s-
Hertogenbosch, 28 oktober 1581 

(GrA 2100-16.4 fol. 275v)  

 

Staatse gedenkpenning ter gelegenheid van de succesvolle verdediging van Niezijl (‘Bomsterzijl’) 

 

De gevolgen van de slag bij Noordhorn waren beperkt: Niezijl bleef in handen van de rebellen, zodat 
in feite het gehele Westerkwartier voor de koninklijken verloren was.  
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De rebellen beheersen de weg naar Friesland 

 

 

Vanuit hun schans in Niezijl beheersten de Staatsgezinden de landweg naar Friesland en waren ze 
ook in staat om de scheepvaart op het Reitdiep te blokkeren.  

Na de slag bij Noordhorn kon Verdugo met zijn ontevreden troepen niets meer aanvangen. Hij moest 
ze naar het zuiden laten vertrekken om daar te overwinteren. 

 

 
1582 
 

 

In januari 1582 deed het regeringsleger vanuit Drenthe een grote aanval op Friesland. Er werd veel 
schade en leed aangericht, maar iets blijvends leverde het niet op. Dergelijke invallen zouden de 
volgende jaren nog veel vaker worden gedaan, hoofdzakelijk in vorstperioden. Dat was de enige tijd 
van het jaar waarin de ruiterij in de venen en het waterrijke gebied uit de voeten kon. 

Zowel de koning als de regering in Brussel hielden zich aan de beleidslijn dat het leger zich in principe 
zelf moest bekostigen. Dat zou, in theorie, moeten door ‘contributies’ te heffen van gebieden die zich 
nog niet met de koning hadden verzoend. Probleem daarbij was natuurlijk dat de inwoners van die 
gebieden doorgaans – uit angst voor de dreigementen van de rebellen of omdat ze zelf niet wilden – 
weigerden te betalen, zodat het leger de contributies zelf moest komen ‘innen’. 

 

 

 

 

 

 

 

Lochem op een kaart van Jacob van Deventer 
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Later in hetzelfde jaar 1582 probeerde het koninklijke leger onder bevel van Verdugo het stadje 
Lochem uit te schakelen, dat een steunpunt van de rebellen was. De strategische betekenis van die 
plaats was groot. De pogingen liepen op niets uit. Ondertussen waren de Groningers erg ontevreden 
over de gang van zaken: ‘Laat Verdugo zijn best doen om Niezijl te veroveren. Aan Lochem hebben 
we niets’. 

Wel slaagde overste Tassis te doen wat in de winter van 1580 op 1581 niet was gelukt. Op 15 
november 1582 heroverder hij Steenwijk op de rebellen. Daardoor was het Staatsgezinde Friesland 
aan de zuid- en oostzijde ingesloten. De westzijde lag open naar Holland toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ‘Heerenhoff’ in Groningen 

 

 

Dat Verdugo zelf vertrouwen in de zaak had, blijkt uit het feit dat hij dit jaar zijn vrouw en twee jonge 
kinderen naar Groningen liet verhuizen. Hij bracht zijn gezin onder in zijn residentie aan het Sint 
Walburgskerkhof. Zelf woonde hij hier ook wanneer hij in de stad was. Dat was overigens zelden het 
geval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Verdugenhoff’ aan het Sint Walburgskerkhof, zichtbaar tussen de torens 
van Sint Maarten en Sint Walburg op de vogelvluchtplattegrond van 

Braun en Hogenberg (1575) 

 

 

Verdugo was een van de beste veldheren van zijn tijd en werd door Parma zo’n beetje overal ingezet. 
Als gevolg daarvan bracht hij het gros van zijn tijd door op paarden en in koetsen, onderweg van het 
ene strijdtoneel naar het andere.  
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In het Noorden was de situatie min of meer stabiel: Friesland werd beheerst door de rebellen, maar 
lag open voor invallen van de koningsgezinden die ‘contributie’ kwamen innen, Groningen en 
Groningerland waren in handen van de koningsgezinden, maar lagen open voor invallen van de 
rebellen, die vooral vanaf het Wad het land bedreigden.  

 

 
1583 
 

Na de Slag bij Noordhorn was een soort patstelling ontstaan: de Staatsen deden invallen vanuit zee in 
Groningerland, de koninklijken vielen Friesland binnen vanuit bases als Roden en Steenwijk, dat in 
november 1582 in handen van de koninklijken was gevallen. Geen van beide partijen was bij machte 
om grote successen te boeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oterdum: een strategisch belangrijke plek 

 

 

Op 23 september 1583 slaagden de rebellen erin om toch een belangrijke stap te zetten. Azinge 
Entens en Wigbold van Ewsum maakten zich meester van Oterdum en brachten deze plek ijlings in 
staat van verdediging. De zeedijk ter weerszijden staken ze door, waardoor de hele ‘Oosterhorn’ 
onder water kwam te staan.  
In de voorgaande jaren hadden Hollandse schepen van maart tot oktober op de Eems gelegen om de 
Groninger bevoorrading (en de handelsvaart van Emden!) te storen, maar het was niet mogelijk 
gebleken om de aanvoer naar Groningen helemaal af te sluiten. Bovendien hadden kooplieden en 
schippers in de wintermaanden vrij spel, wanneer de weersomstandigheden dat tenminste toelieten.  

Door het innemen van Oterdum konden de rebellen permanent op en bij de Eems aanwezig zijn en 
het hele jaar rond de vrachtvaart verstoren. De Staatse schans lag halverwege tussen twee 
koninklijke bases: Delfzijl/Farmsum in het westen en Reide in het oosten.  
Voor de stad Groningen was de bezettting van Oterdum een regelrechte ramp. Doordat de 
Staatsgezinden vanuit Friesland de Lauwerszee en de monding van het Reitdiep beheersten, was het 
Damsterdiep voor de stad de enige verbinding met de zee en de Eems.  
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De Staatsen konden hun soldaten in Oterdum nauwelijks onderhouden. De uitgeweken 
Ommelanders wilden of konden niet betalen, maar de Friezen en Hollanders zagen het strategische 
belang van Oterdum wel in. Nienoord (Wigbold van Ewsum) en Asinge Entens wilden vanuit Oterdum 
het Oldambt en Westerwolde ‘onder contributie brengen’. Dat was in overeenstemming met de 
belofte die Wigbold eind 1580 aan de Staten-Generaal had gedaan, toen hij om een aanstelling tot 
kolonel van een regiment had gevraagd. ‘Zo’n strijdmacht zal de Staten geen cent kosten; ik zal mijn 
soldaten onderhouden door ze op de vijand te laten teren.’  
Maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toen de Staatsen in het late najaar van 1583 vanuit 
Oterdum door het Oldambt trokken om geld en leeftocht op te eisen, werden ze bij Winschoten door 
een koninklijke strijdmacht aangepakt en verslagen (30 november 1583). Daarbij raakte Nienoord zo 
ernstig gewond dat hij op 9 februari 1584 stierf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‘Nienoord’ delft het onderspit bij Winschoten (30 november 1583)  

 
 

 

 

 
1584 
 

Op militair terrein deden zich in de hierna volgende jaren geen belangrijke gebeurtenissen voor in 
Groningerland. Verdugo deed wel zijn best om de Staatsen uit Oterdum te verjagen, maar dat lukte 
hem niet. Hij was in deze jaren vooral elders actief: op de Veluwe, in de Betuwe en aan de Nederrijn, 
in het huidige Duitsland. Ook Parma zelf was druk bezig met andere dingen. Op 3 juli 1584 startte hij 
met de belegering van Antwerpen, de belangrijkste havenstad van de zuidelijke Nederlanden.  

Doordat de geuzen zich in Oterdum hadden genesteld, stokten het handelsverkeer en de 
bevoorrading van Groningen vanuit Emden via Delfzijl. Daardoor was een situatie ontstaan die 
vergelijkbaar was met die van het voorjaar van 1580. Toen Delfzijl in dat jaar gedurende enkele 
maanden in handen van de Staatsen was, hadden de Groningers een plan gemaakt om de aanvoer 
vanaf zee en vanuit Westfalen te verleggen naar de Dollard. Daartoe moest er in het binnenland een 
alternatieve vaarweg worden aangelegd.  
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Een oud plan uit de kast gehaald 

 
 
 

Volgens het plan liep de route vanuit Groningen via het Damsterdiep, de Ten Poster Ae, Woltersumer 
Ae en Slochter Ae naar Noordbroek en de Dollard. De route bestond vrijwel geheel uit oude 
watergangen, maar tussen Slochteren en Noordbroek moest gegraven worden. Vooral de passage 
van de Veendijk tussen de beide plaatsen was een probleem dat op tegenstand stuitte. Die dijk 
moest verhinderden dat vanuit het onvergraven hoogveen in het Oldambt zuur water de lage landen 
van Duurswold kon binnenstromen. De omwonenden hadden dus geen enkel belang bij een gat in 
die dijk. Onder druk van Verdugo en de koninklijke regering werd de zaak doorgezet en zo kwam er – 
tegen de zin van de plattelanders – bij de Veendijk toch een verlaat om de passage daarvan te 
vergemakkelijken. De Oldambtsters kregen opdracht van het stadsbestuur om een nieuw diep te 
graven in het veen tussen Slochteren en Noordbroek.  

Het stadsbestuur was gerechtigd een dergelijke opdracht aan zijn eigen ingezetenen te geven. Het 
meende de inwoners van de stadsjurisdicties op dezelfde manier te kunnen inzetten. Dat lijkt ons 
misschien een discutabele zaak. De gedachte ligt immers voor de hand dat vooral de stedelijke 
handelaren van het nieuwe kanaal zouden profiteren. Maar de situatie van die jaren was van dien 
aard, dat een verwijzing naar het militaire belang van het nieuwe kanaal voldoende was om de 
opdracht op zijn minst een schijn van legitimiteit te verlenen. In elk geval deden de Oldambtsters wat 
er gezegd werd, zodat er een nieuwe verbinding tot stand kwam tussen de Stad en het Oldambt.  
Het was de bedoeling dat de route doorgetrokken zou worden naar de Eems.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe verbinding tussen Groningen 
en het Oldambt en de Eems.  
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Henri de Béarn (1553-1610), sinds 1589 Hendrik IV van Frankrijk 
 

 

 

 

Aan het eind van het jaar sloot Filips II een verdrag met de Franse katholieken met het doel de 
calvinistische troonpretendent Henri de Béarn de voet dwars te zetten. Zonder het zelf te beseffen 
speelde hij daarmee veel te hoog spel. Door dit verdrag moest hij militair ingrijpen in Frankrijk, 
hetgeen een veel te zware belasting betekende voor zijn financiële mogelijkheden. Uitgerekend is dat 
de uitgaven van Filips’ regering maar voor ¾ door inkomsten werden gedekt! 

Ondanks alle Spaanse tegenwerking werd Henri (1553-1610) in 1589 toch koning van Frankrijk. Hij 
verklaarde openlijk dat men mensen niet met wapengeweld een geloof kon opleggen. De steden die 
de gereformeerde religie hadden, zouden daarmee door kunnen gaan. De adel zou in hun eigen 
heerlijkheden vrij zijn de religie te veranderen en dan te onderhouden.  

 

 
1585 
 

Ondertussen slaagde landvoogd Parma er niet in iemand ‘van kwaliteit’ te vinden die zich tot 
gouverneur voor Frisia wilde laten benoemen. Om die reden besloot hij om de daar toch al 
aanwezige kolonel Verdugo op die post aan te stellen. De acte van benoeming dateert van 1 juli 
1585, maar Verdugo was er niet echt blij mee. Tot dusver had de landvoogd niet voldaan aan de 
voorwaarden die Verdugo had gesteld toen hij ja zei tegen de opdracht om naar het noorden te 
gaan. Parma had hem beloofd voldoende middelen te zullen geven om zijn missie te doen slagen. 
Maar vanaf het allereerste begin heeft Verdugo zich gehinderd gevoeld door gebrek aan mensen en 
geld.  

Parma zat overigens zelf ook knel. Al vanaf de zomer van 1584 was hij druk met de belegering van 
Antwerpen en de herovering van enkele grote steden in Brabant, waaronder ook Brussel. Bij de 
belegering van Antwerpen sneuvelde kolonel Caspar de Robles, die na de Pacificatie van Gent als 
gouverneur van Frisia het veld had moeten ruimen. Vele koningsgezinden in het noorden, waaronder 
ook de naar Groningen uitgeweken Westerlauwerse Friezen, hadden graag gezien dat de koning hem 
opnieuw tot gouverneur had benoemd.  
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Episode uit het beleg van 
Antwerpen, april 1585: 
staatsgezinden proberen 
door het opblazen van twee 
schepen een door Parma 
gebouwde pontonbrug over 
de Schelde te vernielen.  

Gravure door Romeyn de 
Hooghe in Famiano Strada: 
Histoire de la guerre des 
Païs-Bas, 1727. 

 

 

Omdat Verdugo zijn zin niet kreeg, wilde hij zijn benoemingsacte in Groningen niet aan de 
plaatselijke autoriteiten presenteren. Zijn positie was daar toch al zwak. Het stadsbestuur had 
destijds gehoopt dat Verdugo de oorlog naar Westerlauwers Friesland zou overbrengen, maar 
daarvan was niets terecht gekomen. Integendeel, de stad en het platteland gingen gebukt onder 
zware oorlogslasten, maar deze offers leverden geen enkel zichtbaar resultaat op.  

Om die reden wilde Verdugo zelf ook dat de Groningers eerst overtuigende bewijzen te zien zouden 
krijgen van de geloofwaardigheid van Parma’s beloften. Hierdoor duurde het tot 28 maart 1586 dat 
hij zijn benoemingsbrief in Groningen liet zien. Niet dat Parma hem toen wel garanties had gegeven, 
maar Verdugo voelde op dat moment aan, dat hij niet langer kon wachten.  

Behalve door de oorlog werden de Nederlanden dit jaar ook geteisterd door slecht weer en een 
mislukte oogst. Overal heerste schaarste en hongersnood.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Tudor en Robert Dudley, graaf van Leicester, dansen de volta 
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1586 
 

Het verlies van Antwerpen was een zware slag voor de rebellen. Maar die hadden aan het eind van 
het jaar 1585 nieuwe hoop gekregen doordat Robert Dudley, graaf van Leicester, in opdracht van 
koningin Elizabeth van Engeland met een leger naar de Nederlanden kwam om meer lijn te brengen 
in de strijd tegen de Spaanse koning.  

Terwijl Willem Lodewijk van Nassau, die na de dood van zijn oom Willem van Oranje was aangesteld 
als de Staatse stadhouder in Friesland, in het westen was om Leicester te begroeten, liet Verdugo 
een inval plegen in Friesland. Het was een represaille voor een door de Staatsen vanuit Friesland 
gepleegde veeroof in Drenthe, maar ook een poging om Friesland ‘onder contributie te brengen’. Het 
was winter en door de vorst was het land ook voor de ruiterij begaanbaar. Onder normale 
omstandigheden lag het krijgsbedrijf in de winter stil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slag bij Boxum (27 januari 1586) 

 

 

Het regeringsleger behaalde een overwinning in de ‘slag bij Boxum’, maar ook dit succes had geen 
blijvende betekenis. Door de invallende dooi moesten de koningsgezinden zich ijlings naar hun bases 
terugtrekken. 

Verdugo moest dit jaar de hertog van Parma helpen, die in het rivierengebied actief was. Vanwege 
het plotselinge overlijden van zijn vrouw (op Tweede Pinksterdag) moest hij in allerijl terug naar 
Groningen. Hij was nog net op tijd voor de uitvaart. 

Door het slechte weer mislukte opnieuw de oogst en doordat de oorlog het vervoer van goederen 
hinderde of onmogelijk maakte, heerste ook dit jaar hongersnood in de Nederlanden. De nood trof 
niet alleen de burgerbevolking, maar ook het leger. Hongerige soldaten overwinterden in 
Münsterland en aan de Rijn.   
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1587 
 

Verdugo stemde in met het idee om de inwoners van het Westerkwartier – voor zover die er nog 
waren – toe te staan ‘sauvegardes’ te kopen van de Staatsen, die Niezijl bezet hielden. Met het bezit 
van zo’n ‘papieren harnas’ waren de landgebruikers gevrijwaard van beroving en plundering. 
Anderzijds was het een eerste stap op de weg naar het opgeven van het land. Om die reden werd er 
over deze maatregel heftig gedebatteerd. In Groningen waren de hardliners falikant tegen.  

Doordat de oogst dit jaar goed was kwam er een einde aan de hongersnood. 

In mei 1587 deed Verdugo opnieuw pogingen om de Staatsen uit Niezijl te verdrijven. Maar doordat 
hij niet over de nodige middelen beschikte, bleven zijn inspanningen zonder resultaat. 

Willem Lodewijk, de 27–jarige stadhouder van Friesland, begreep dat de invallen van de koninklijke 
troepen zijn gezag ondermijnden en dat die pas zouden ophouden wanneer de stad Groningen was 
uitgeschakeld. Het was hem inmiddels ook duidelijk geworden dat hij van Leicester en de Hollanders 
geen hulp hoefde te verwachten. Tegelijk was zijn positie in Friesland wankel. De Calvinisten vonden 
hem te slap en strooiden praatjes over hem rond: hij zou stiekem met Verdugo onder een hoedje 
spelen. Om te laten zien dat hij echt al het mogelijke deed voor de Staatse (en Calvinistische) zaak 
bedacht hij een list: hij wilde met zijn eigen troepen in het geheim naar Groningen trekken om de 
stad via de enige zwakke plek in de verdediging, de zuidwesthoek, binnen te vallen.  

 

 
Willem Lodewijk bedenkt een list om Groningen in handen te krijgen (herfst 1587) 

 

Ondanks minutieuze voorbereidingen mislukte het plan. Niemand had eraan gedacht dat het wel 
eens hard zou kunnen waaien en dat de passage bij Niezijl daardoor onbruikbaar kon zijn. Dat was 
het geval in de nacht van 4 op 5 oktober 1587. Door het hoge water konden de uit verschillende 
bases in Friesland afkomstige troepen het Niezijlsterdiep niet oversteken en het hele plan viel in 
duigen. 
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Parma en zijn regering waren dit jaar vooral druk met de voorbereiding van een campagne die hij op 
bevel van koning Filips II tegen Engeland moest ondernemen. 

 

 
1588 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouw van een ‘halve maan’ bij Oterdum (1588) 

 

 

Een groot deel van de Ommelanden stond onder water. De gaten in de Eemsdijk bij de Staatse 
schans te Oterdum konden niet worden gedicht doordat de soldaten van die basis het dijkwerk 
verhinderden. Op bevel van Verdugo werden kostbare pogingen gedaan om Oterdum uit te 
schakelen door het aanleggen van een ‘halve maan’, een halfronde omwalling die de vijandelijke 
schans moest isoleren van de rest van het land. Zware stormen maakten echter al het werk 
ongedaan, terwijl Verdugo zelf bezig was met de belegering van Bonn en Parma zijn hoofdmacht in 
de Zuidelijke Nederlanden moest houden in verband met de geplande invasie van Engeland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomer 1588: ondergang van de Armada 
Invencible 

 

 

 

 

Zoals bekend is de poging om Engeland met behulp van een ‘onoverwinnelijke vloot’ uit te schakelen 
op een débacle uitgelopen. De ondergang van de Armada is behalve een militaire catastrofe ook een 
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financiële ramp geweest. Er was veel geld aan boord voor de troepen in Nederland. Alles is verloren 
gegaan.  

Ook de Groningers kregen in de zomer van 1588 iets mee van de mislukte operatie tegen Engeland. 
Op 23 juli verscheen een uit de koers geraakte galei in de haven van Delfzijl. Stad en Lande moesten 
de bemanning onderhouden. Dat kostte veel pijn en moeite en de autoriteiten hebben alles gedaan 
om van het onderhoud van de ‘slaven’ af te komen.  

Tegelijk kregen de Staten-Generaal steeds beter grip op de zaak. In het bijzonder de financiering en 
organisatie van de oorlog gingen beter lopen.  

Pas in de late herfst – na het campagneseizoen – keerde Verdugo naar Groningen terug om vast te 
stellen dat de rebellen inmiddels de hele Ommelanden ‘onder contributie’ hadden gesteld. De 
terreur-aanvallen vanuit zee hadden hun werk gedaan. De plattelandsbevolking moest nu aan beide 
strijdende partijen betalen.  

Achteraf zou blijken dat de zomer van 1588 een keerpunt was in de rebellie tegen Filips II. Vanaf dit 
moment was de Brusselse regering het spoor bijster, de onderbetaalde soldaten gingen muiten en 
Verdugo werd in de steek gelaten. 
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4 Van 1589 tot de Reductie 

 

 
1589 
 

 

Als gevolg van de doorgestoken Eemsdijken was de wateroverlast in Groningerland zo groot dat 
overwogen werd om met de vijand in onderhandeling te treden over het herstellen van de dijken aan 
de Eems. Als dat niet lukte zou met aller inspanning een nieuwe dijk moeten worden gelegd, een 
eindje verder het binnenland in. Ook de Damsterwal (ten noorden van het Damsterdiep, tussen de 
Borg en Dijkshorn, nu het tracé van de N360) moest worden gerepareerd en verzwaard om te 
voorkomen dat het water tot in het hart van Groningerland kon doordringen.  

In dit jaar boekte de Friese stadhouder Willem Lodewijk, gebruik makende van de afwezigheid van 
Verdugo en de zwakte van de koninklijke garnizoenen, een serie opmerkelijke successen in de 
Ommelanden.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Maart 1589: Enumatil veroverd en Delfzijl 
aangevallen 

 

 

De Staatse successen begonnen met de verovering van Enumatil (20 maart 1589). De plaats ligt 
slechts 10 km van Groningen, zodat de verovering als een regelrechte bedreiging van de stad zelf 
werd ervaren. Daags daarop lukte het de rebellen bijna om ook Delfzijl in handen te krijgen (21 maart 
1589). 

Tijdens de verovering van Enumatil en de aanslag op Delfzijl was Verdugo niet in Groningen. Hij was 
op 14 maart – ziek en wel – naar de Rijn vertrokken om versterkingen en een geldzending op te 
halen. Aan het einde van dezelfde maand kwam hij haastig terug naar het noorden.  

Hij wilde eens en vooral een einde maken aan de invallen van Willem Lodewijk. Om dat voor elkaar 
te krijgen zou hij een grootschalige invasie in Westerlauwers Friesland moeten doen. Daartoe wilde 
hij twee bestaande versterkingen als uitvalsbasis benutten, maar deze eerst uitbouwen. Het gaat om 
de Nienoord – het huis van Wigbold van Ewsum bij Leek – en de plek waar deze zijn zoutketen had 
gehad (de Opslag ten noorden van Niezijl, ter plaatse van het huidige Kommerzijl). Door de Opslag te 
bezetten kon hij ook mooi Niezijl uitschakelen. 
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1589: Verdugo versterkt de Nienoord en de Opslag  
 

 

 

 

 

De Opslag bij Kommerzijl 

Iedereen kent de Nienoord, maar vrijwel niemand weet waar de Opslag ligt. Het onleesbare informatiebordje bij 
Kommerzijl zal daaraan weinig veranderen.  

 

Doordat Verdugo zo druk bezig was in het Westerkwartier, had Willem Lodewijk de kans om 
onverwachts in het oosten toe te slaan. Het lukte hem om Zwaagsterzijl (22 juni 1589) en Reide te 
bezetten (26 juni 1589).  

 

Zwaagsterzijl door de rebellen veroverd (22 juni 1589) ... ... en ook Reide (26 juni 1589)  
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Ondertussen was het Parma voor het eerst sinds vele jaren gelukt hulptroepen en ook geld voor het 
noorden te vinden. Maar het zat de regering ook deze keer niet mee: het hulpleger werd aan de 
Lippe uit elkaar geslagen en al het geld viel in Staatse handen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

20 oktober 1589:  
Zoutkamp door de rebellen veroverd 

 
 
 
 

In de herfst voerden de Staatsen een aanval uit op de koninklijke basis in Zoutkamp. Verdugo bevond 
zich op dat moment in Oldenzaal en zijn plaatsvervanger durfde – tot grote woede van de Groningse 
autoriteiten – geen gevecht met de indringers aan te gaan. Verdugo ijlde terug, maar toen hij vanuit 
Groningen naar de Marne vertrok, had de vijand zijn doel al bereikt en was Zoutkamp gevallen (20 
oktober 1589).  
Dit was een grote tegenslag, want het krijgsgewoel was tot dusver zo’n beetje aan de Marne voorbij 
gegaan en de bevolking was gevrijwaard gebleven van schattingen door de Staatsen. Dat zou nu 
veranderen: vanuit Zoutkamp zouden de Staatsgezinden het hele gebied onder contributie brengen.  

Het stadsbestuur constateerde met bitterheid dat het gevoerde beleid, dat het omschreef als het 
voeren van een ‘defensieve oorlog’, definitief mislukt was en dat de stad nu effectief belegerd werd. 
Door de val van Zoutkamp was koningsgezind Groningen het ‘profijtelijkste deel van de 
Ommelanden’ kwijtgeraakt.  

Ondertussen begon het tot Filips II door te dringen dat hij teveel oorlogen tegelijk aan het voeren 
was. De Engelsen hadden het initiatief overgenomen en voerden invasies uit bij La Coruña, Lissabon 
en Cadiz, en in Frankrijk was na de moord op koning Henri III de strijd om de opvolging begonnen. 
Om die reden kreeg Parma van de koning bevel om de oorlog in de Nederlanden op een laag pitje te 
zetten. 

 

 
1590 
 

 
In de winter 1589-1590 kreeg Verdugo toch versterkingen, waaronder ook een Spaans regiment. 
Verdugo kon moeilijk geloven dat de hertog van Parma nu ineens van plan was om Frisia 
daadwerkelijk te helpen. Hij vermoedde dat de landvoogd de Spanjaarden naar het noorden stuurde 
uit angst dat ze in de Zuidelijke Nederlanden zouden gaan muiten. Wanneer hij ze uit elkaar haalde, 
zo zou Parma hebben gedacht, zou de kans op muiterij kleiner zijn.  
Wat hiervan waar is weten we niet. Zeker is dat de hulptroepen de situatie in Groningerland 
aanvankelijk alleen maar verergerden. Toen ze arriveerden was het winter, zodat ze weinig konden 
doen. Maar ze moesten wel eten.  
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Verdugo krijgt hulp... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... en herovert Enumatil (20 juni 1590)  

 

 

Toen het zomer werd slaagde Verdugo er wel in om met zijn versterkte leger Enumatil te heroveren 
(20 juni). Naar eigen zeggen probeerde hij hiermee Willem Lodewijk uit zijn tent te lokken, die met 
zijn eigen troepenmacht in Kollum zat. De Friese stadhouder vermeed liever elk risico en bleef zitten 
waar hij zat.  

Willem Lodewijk wist dat hij met zijn beperkte mogelijkheden geen kans had om het regeringsleger in 
het veld te verslaan. Hij gaf de voorkeur aan voor hemzelf risicoloze invallen en het verwerven van 
strategische steunpunten in Groningerland. In de praktijk was gebleken dat dit een effectieve 
strategie was. Op deze manier bond hij niet alleen de koninklijke troepen, maar kon hij ook de 
burgerbevolking onder druk zetten en houden. Heel zijn beleid was erop gericht om de bevoorrading 
van de stad Groningen te hinderen in de hoop dat armoede en honger de ingezetenen uiteindelijk 
zouden dwingen de Staatse zijde te kiezen. 

De Groningers en uitgeweken Friezen hoopten dat Verdugo het Spaanse regiment zou gebruiken 
voor een beslissende aanval op Friesland, maar hij liet de manschappen een dam bouwen bij De 
Opslag. Zijn bedoeling was om daarmee de Staatse schans van Niezijl uit te schakelen, die hem en de 
Groningers al 9 jaren lang het leven zuur maakte. Door de gemeenschappelijke monding van het 
Niezijlsterdiep en Hoerediep af te sluiten, zo meende hij, zou de aanvoer voor het garnizoen in Niezijl 
worden gestopt en zouden de Staatse soldaten spoedig moeten opgeven.  

Met de afsluiting van de zeearm was hij al in 1589 begonnen, maar het werk was – volgens Verdugo 
zelf wegens gebrek aan medewerking van de Groningse autoriteiten – niet voltooid. 
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Zomer 1590: Verdugo legt een dam bij de Opslag 
 

 

Op 18 augustus 1590 spoelde een zomerstorm de bijna voltooide dam weg en verdreef het Spaanse 
leger uit de Opslag. Het mooie plan viel in duigen en Verdugo zelf zocht, verfomfaaid en wel, zijn 
toevlucht in de stad Groningen. Maar ook als Verdugo’s opzet wel was gelukt, had hij met de Spaanse 
troepen weinig kunnen aanvangen. Parma had hem al in juli opgedragen de Spanjaarden terug te 
sturen. De landvoogd had ze nodig voor de veldtocht die hij op bevel van de koning in Frankrijk 
moest ondernemen. Filips II vond Frankrijk veel belangrijker dan de Nederlanden en wilde dat Parma 
eerst en vooral de Franse Hugenoten ging bestrijden. Verdugo had Parma’s bevel naast zich 
neergelegd en was begonnen aan de dam bij de Opslag.  

Na het fiasco bij de Opslag was hij van plan om, zodra Parma naar Frankrijk zou zijn vertrokken, naar 
Brussel te reizen om zijn schoonvader Peter Ernst van Mansfeld om hulp te vragen. Die zou tijdens 
Parma’s afwezigheid de honneurs waarnemen. Van hem verwachtte Verdugo veel meer dan van 
Parma. Maar toen Verdugo in Brussel arriveerde, bleek de landvoogd alweer terug te zijn (december 
1590). Deze stuurde Verdugo onmiddellijk terug naar zijn gouvernement, met de plechtige belofte 
dat hij nu echt zou helpen.  

 

 

 
1591 
 

 

Alvorens naar zijn gouvernement te reizen begaf Verdugo zich naar Luxemburg om enkele privé-
zaken te regelen. Vandaar reisde hij via Geldern naar het noorden. Achter zijn rug veroverden de 
Staatsen de ene na de andere stad. Ook Zutphen en Deventer vielen hun in handen. 

Parma was blut en kon niet veel anders dan achter de feiten aanlopen. Hij kwam weliswaar zelf met 
een flink leger over de Rijn, maar nog voor hij iets kon uitrichten, werd hij opnieuw door de koning 
terug geroepen om in Frankrijk oorlog te gaan voeren. Verdugo reageerde laconiek op het verlies van 
Deventer: ‘in de oorlog zit het soms tegen, dan weer mee’. 
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Links: Maurits verovert Deventer (10 juni 1591); rechts: Maurits van Oranje (1567-1625) 

 

 

Prins Maurits – zoon van Willem van Oranje en sinds 1585 stadhouder van Holland en Zeeland – 
stond aan het hoofd van het Staatse leger. Ten tijde van de verovering van Zutphen en Deventer was 
hij nog maar 23 jaar oud. In Deventer stond hij tegenover zijn oudere neef Herman van den Berg, die 
aan de kant van de koning vocht. Deze ‘Duitse’ heer boezemde de koningsgezinde Groningers veel 
meer vertrouwen in dan de alleen maar ‘Waals’ sprekende Spanjaard Verdugo.  

Na zijn successen aan de IJssel deed prins Maurits zelfs een poging Groningen in handen te krijgen. 
Hij deed dat niet uit eigen beweging. Hij werd ertoe geprest door de Raad van State en de 
gedeputeerden van Friesland, die gedreigd hadden anders hun medewerking aan Staatse operaties 
te zullen staken. De vertegenwoordigers van Gelderland hadden liever gehad dat Maurits met het 
leger naar Nijmegen was gegaan om die stad in handen te krijgen.  
Op 20 juni 1591 begon prins Maurits aan een halfhartige belegering van Groningen. Verdugo bevond 
zich toen zelf in de stad, waar hij nog maar enkele dagen tevoren, op 16 juni, was gearriveerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 1591: de Staatsen nemen Aduarderzijl en Steentil in 
en belegeren Groningen 
 
 
 

Ondertussen hadden de koningsgezinden hun posities in Aduarderzijl en op de Steentil opgegeven. 
Ook Willem Lodewijk, die meer van kleine stapjes hield, vond een belegering van Groningen in dit 
stadium te vroeg. Hij had liever gezien dat het Staatse leger eerst Coevorden had ingenomen.   
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Maurits zette de belegering van Groningen niet door. Hij was bang dat de stedelingen een 
koningsgezind garnizoen zouden innemen, waardoor de belegering lang zou gaan duren. Maar nu hij 
toch in het verre noorden was, wilde hij wel iets nuttigs doen. Daarom liet hij zijn troepen de kerk te 
Slochteren bezetten om de verbindingslijn van de stad Groningen met Oost-Groningen en Westfalen 
(via Bourtange) af te snijden (25 juni 1591). Door deze manoeuvre zou Groningen voor het contact 
met de buitenwereld aangewezen zijn op de landweg die over de Hondsrug zuidwaarts loopt naar 
Coevorden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerk te Slochteren 

De kerk van Slochteren staat op een strategisch belangrijke plek: nabij de 
plek waar de vaarroute tussen Groningen en het Oldambt een smalle 
zandrug kruist.  

Van de vroegere kruiskerk staan nog alleen het dwarsschip en de toren 
overeind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurits neemt Slochteren en Delfzijl (25 juni en 2 juli 
1591) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verovering van Delfzijl in 1591 
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Op 26 juni 1591 liet Maurits het Staatse leger verder trekken naar Delfzijl. Zonder dat het tot een 
echte beschieting kwam, wist hij deze belangrijke plaats te veroveren (2 juli 1591).8 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Opslag, Enumatil en Lettelbert vallen in Staatse 
handen (juli 1591) 

 

 

Ook de Opslag, Enumatil en Lettelbert vielen kort daarna in Staatse handen (7, 11 en 13 juli 1591). 
Tijdens de operaties bij Enumatil was het kanongebulder in de stad te horen. 

Maurits werd gewaarschuwd dat Parma met een groot leger op weg was naar de Betuwe en begaf 
zich daarom op 14 juli 1591 met het Staatse leger zuidwaarts, het noordelijke ‘theater’ aan de 
koninklijken overlatend.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De koningsgezinden heroveren Slochteren en bezetten 
Winschoten en Wedde  

 

 

Van deze aftocht maakte Verdugo gebruik door Slochteren te heroveren (20 juli 1591). Hiermee werd 
Groningens belangrijkste levensader heropend. Ter beveiliging van de route legde hij ook troepen in 
Winschoten en Wedde. 

Hierna vertrok ook Verdugo naar het zuiden om Parma te helpen, die het door de Staatsen bedreigde 
Nijmegen wilde redden. Maar toen Verdugo daar aankwam, kreeg hij te horen dat de landvoogd weg 
moest. Koning Filips wilde dat hij opnieuw naar Frankrijk zou gaan om de Hugenoten te bestrijden. 
Parma liet de koning weten dat hij diens bevel zou opvolgen, maar dat Filips in de Nederlanden wel 
een groot leger moest houden wanneer hij althans wenste dat dit gebied voor de kroon behouden 
zou blijven. Vóór zijn afreis belastte Parma zijn beste veldheer Verdugo met de verantwoordelijkheid 
voor Nijmegen, het Gelderse Overkwartier en Maastricht.  

                                                 
8
  Zie ook:  http://www.vanlauwerstoteems.nl/duivenpost.html.  

http://www.vanlauwerstoteems.nl/duivenpost.html
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Zomer en herfst 1591: strijd bij Nijmegen 

 

 

 

 

Omdat ze – net zoals hun Groningse collega’s – alles beter vonden dan de totale verwoesting van hun 
stad, weigerden de Nijmeegse stadsbestuurders in te gaan op Verdugo’s voorstel om troepen binnen 
te laten. Op 21 oktober 1591 ging Nijmegen onder zware druk over naar de Staatse zijde.  

Zodra Parma het land uit was, diende Verdugo bij zijn schoonvader Mansfeld zijn ontslag in. Hij 
adviseerde de plaatsvervangend landvoogd om in zijn plaats graaf Herman van den Berg aan te 
stellen als gouverneur en legerleider in het noorden. Hijzelf wilde naar Spanje om zaken van zijn 
kinderen te regelen en de problemen van het noorden van de Nederlanden aan de koning zelf voor 
te leggen. Hij kreeg echter nul op het rekest (‘ik heb u niet aangesteld en kan u ook niet ontslaan’). 
Hij hield Verdugo’s kinderen (zijn eigen kleinkinderen) bij zich en riep de kolonel voor overleg naar 
Brussel (december 1591).  

 

 
1592 
 

 

Op 28 januari 1592 spraken Mansfeld en Verdugo elkaar onder vier ogen. De kolonel wilde nog altijd 
naar Spanje, maar Mansfeld vond dat geen goed idee. Anderzijds begreep ook hij wel dat Verdugo 
niet naar het noorden kon terugkeren zonder de middelen die hij nodig had. Mansfeld deed wat hij 
kon, maar veel leverde dat niet op. Er waren geen troepen en geld was er ook niet.  

Filips II was daarvoor zelf verantwoordelijk. De koning was boos op zijn neef Alexander van Parma 
omdat die zijn bevelen niet stipt genoeg had opgevolgd. Filips was ervan overtuigd dat de mislukking 
van de oorlog tegen Engeland het gevolg was van Parma’s geringe medewerking en hij was ook 
ontevreden over de laksheid die Parma aan de dag legde tegenover Frankrijk. De koning had daarom 
de subsidies voor de Nederlandse regering in Brussel met zo’n 70% verlaagd.  

De arme Verdugo kreeg daardoor geen geld, maar wel nieuwe opdrachten: hij moest nu ook het 
gouvernement Gelderland onder zijn hoede nemen, de koning vertegenwoordigen bij de uitvaart van 
de hertog van Kleef, onderhandelen over de overdracht van enkele vestingen aan de Nederrijn en 
zorgen dat Maastricht behouden bleef (januari-april 1592). 
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Eind mei 1592 kreeg de kolonel het bevel om toch maar weer naar het noorden te gaan. In het 
zuiden werden hulptroepen bij elkaar gezocht die hem moesten helpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 juli 1592: Steenwijk weer in Staatse handen 

 

 

 

Terwijl in het zuiden met veel moeite een hulpleger voor het noorden werd samengesteld, ging 
Steenwijk voor de koning verloren (4 juli 1592). Zoals we zagen was deze stad op 14 november 1582 
door de koninklijken op de Staatsen heroverd.  

Het hulpleger dat uiteindelijk naar het noorden werd gestuurd bleek veel te zwak. In de woorden van 
Verdugo zelf: ‘Alle compagnieën waren zwaar onderbezet. Ik herinner me dat er een aan mij voorbij 
trok met twee haakschutters voorop bij wijze van voorhoede, dan drie lansiers, en tenslotte drie 
vrouwen en een priester als achterhoede’. Verdugo durfde met hen niets aan te vangen en bracht ze 
onder in Groenlo. Vervolgens moest hij machteloos aanzien dat een omvangrijk en goed geoutilleerd 
Staats leger het beleg voor het strategisch vitale Coevorden sloeg. Terwijl Verdugo zich 10 km 
verderop in Emlicheim bevond, zag vestingcommandant Frederik van den Berg, een broer van graaf 
Herman, zich gedwongen het fort op 12 september 1592 over te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdugo verliest Coevorden  
(12 september 1592) 
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Ook voor Groningen werd de situatie nu dreigend. Ruiters van het Staatse leger voor Coevorden 
stroopten ten tijde van de belegering van dat fort tot onder Groningen.  

Toen Parma – gewond en wel – uit Frankrijk was teruggekeerd en vernomen had dat Steenwijk was 
gevallen en ook Coevorden werd bedreigd, stuurde hij een groter hulpleger naar het noorden 
(augustus 1592). Het kwam echter net te laat om de val van Coevorden te kunnen verhinderen. De 
koninklijken waren op 28 augustus over de Rijn gekomen, maar moesten toen nog een flinke afstand 
afleggen alvorens in de buurt van het Staatse leger te komen. Het bericht over de nadering van het 
koninklijke leger was voor de autoriteiten in Groningen het sein om alvast koren te laten malen, 
zodat men tijdig over voldoende meel zou beschikken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groningens laatste verbinding met de buitenwereld loopt over 
Bourtange 

 

 

Door de val van Coevorden was Groningen vrijwel geïsoleerd komen te liggen. De enige opening die 
nog resteerde, was de pas over Bourtange. Met het oog op het vergevorderde seizoen trok het 
hulpleger zich weer terug naar het zuiden. De berichten daarover veroorzaakten moedeloosheid in 
Groningen. De Groningse gezanten die in Brussel waren, begrepen wel dat de regering eenvoudig 
niet in staat was hulp te bieden. Ze schreven zelf een brief aan de koning om hem erop te wijzen dat 
Groningen en het hele noorden verloren zouden gaan wanneer hij niet hielp.  

Op 2 december 1592 stierf Parma te Atrecht. Hij werd opgevolgd door Verdugo’s schoonvader, de 
graaf van Mansfeld. 

 

 
1593 
 

 

Doordat de koninklijke troepen hun handen vol hadden aan de verdediging van Geertruidenberg, kon 
Willem Lodewijk in 1593 vrijwel ongehinderd doorgaan met het wurgen van Groningen. Hier zat 
weliswaar Verdugo zelf, maar die had geen troepen en kon niets uitrichten.  

Op 17 april (Paaszaterdag) bezette Willem Lodewijk de Bellingwolderzijl en groef zich in minder dan 
geen tijd in. De positie werd meteen daarna uitgebouwd tot een echte schans (nu: Oudeschans). De 
plek bij de Bellingwolderzijl was goed gekozen. In de eerste plaats was ze over land slecht 
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benaderbaar en daardoor relatief veilig. Tegelijk bood ze de mogelijkheid om een tweetal routes af te 
sluiten: die van Winschoten via Wedde en Bourtange naar Westfalen, en die via Dünebroek naar 
Oost-Friesland. Doordat ze de zijl beheersten, konden de Staatsen ook een groot gedeelte van het 
omringende land onder water zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 april 1593: Bellingwolderzijl in Staatse handen 
 
 

 

De buitenlandse troepen (Italianen, Spanjaarden en Ieren) die kort tevoren waren gearriveerd, waren 
te laat ter plaatse om de Staatsen te verjagen, die kans hadden gezien om zich in allerijl voldoende in 
te graven.  

Nadat Geertruidenberg door het Staatse leger was ingenomen (24 juni 1593), hadden beide partijen 
de handen vrij voor acties in het noorden. 

Komend uit de richting van Coevorden lukte het Willem Lodewijk de sterkte te Wedde in handen te 
krijgen, waar een 50 man sterke bezetting lag (27 augustus 1593). De koningsgezinden lieten het niet 
op een belegering aankomen en gaven zich over nog vóór er serieus geweld was gebruikt.  

 

28 augustus 1593: Wedde veroverd 
 

Dass hauss Wedd gelegen nit weit 
von Groeningen aufs Königs seit 
mitt graben und volck woll besettet 
hoffens zu erhalten unverlettet 
 

Graff Wilhelm von Nassauwer standt 
ein oberst uber West Vrieslandt, 
hat sie dermassen griffen an 
das sie es ubergeben han 
 

Anne 93 am dreijssigsten 
des monats augst mit noch zweijn 
schansen Slochtern Winscho genant. 
Wol dem das geluck beut de hant.  
 

(GrA 1536-4583 uitsnede) 
 

 

Willem Lodewijk had tijdens deze tocht bouwmaterialen bij zich die nodig waren om een schans op 
te werpen op de Bourtange. Daarmee wilde hij de laatste bevoorradingsroute voor de stad 
Groningen afsnijden. De afsluiting van de pas op de Bourtange was het hoofddoel van de Staatse 
operatie.  
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Wedde, Bourtange, Winschoten, Slochteren en Ten Post door de Staatsen veroverd en bezet 

 
 
In een paar dagen tijd bezetten de Staatsen Wedde, Bourtange, Winschoten, Slochteren en Ten Post 
(28-30 augustus 1593). Groningen was nu helemaal ingesloten. Alle verbindingen met de 
buitenwereld waren afgesneden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas tegen het einde van de zomer slaagde ‘Brussel’ er eindelijk in een flinke troepenmacht bij elkaar 
te brengen die het noorden moest gaan redden. Er was alleen een groot nadeel: het seizoen was al 
zóver gevorderd dat er geen tijd meer was voor een grote campagne in het moerassige Noorden. 
Alleen dank zij het feit dat het enkele maanden droog was geweest, kon het leger op 14 september 
Coevorden passeren via de venen bij Roswinkel.  

 

 

 

 

 

 

Verdugo’s successen in de nazomer van 1593: 
Aduarderzijl, Ten Post, Slochteren, Winschoten en Wedde 
heroverd 
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In een oogwenk heroverde het regeringsleger enkele belangrijke steunpunten: Aduarderzijl, Ten Post 
en Slochteren, Winschoten en Wedde. Maar daarna stopte de zegetocht. Verdugo durfde de 
Bourtange niet aan te pakken. Hij kende het terrein en wist dat hij hier, wanneer de regen kwam, 
onherroepelijk vast zou komen te zitten. Bovendien zou hij in deze uithoek verstoken zijn van alle 
provianderingsmogelijkheden. Om die reden besloot hij een doorgang via Coevorden te forceren.  

Maar alvorens daaraan te beginnen, wilde hij Willem Lodewijk – die bij Tolbert zat – tot een veldslag 
verlokken. Hij was ervan overtuigd dat hij zijn vijand in het veld zou kunnen verslaan.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwartendijksterschans 

 

 

Verdugo trok met zijn leger vanuit Zuidlaren en Norg naar de Friese grens, die tussen Een en 
Bakkeveen gedekt werd door de Zwartendijksterschans. Om buiten het schootsveld van de Staatse 
bezetting te blijven moest hij een moeizame omtrekkende beweging maken door het moeras. Via 
Siegerswoude en de zandrug van Vredewold trok hij naar Tolbert, waar Willem Lodewijk zich had 
verschanst. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De veldslag bij Tolbert die niet doorging 
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Willem Lodewijk deed echter wat hij steeds – en met succes! – had gedaan: in dekking blijven en een 
groot treffen vermijden. Er werd daardoor alleen wat geschermutseld (29 september 1593). Verdugo 
had geen andere keus dan zich onverrichterzake terugtrekken naar het zuiden. Hij omsingelde 
Coevorden en wilde proberen om ten oosten van Coevorden een weg aan te leggen door het 
moeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coevorden en omstreken op de Drenthe-
kaart van Cornelis Pijnacker (1634) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedde en Winschoten weer in Staatse handen (oktober 
1593) 

 

 

De koninklijken hadden hun hielen nog niet gelicht of de Staatsen kwamen uit de dekking en 
heroverden Wedde en Winschoten. Hoe Verdugo bij Coevorden zijn best ook deed, het lukte hem 
niet een weg door het natte veen aan te leggen en zijn leger krepeerde in de regen en de modder. 
Vanuit het huis Ter Scheer bij Coevorden schreef Verdugo op 6 november 1593 een wanhopige brief 
aan het Groninger stadsbestuur, dat hem om versterkingen had gevraagd, omdat het bang was dat 
Aduarderzijl door de Staatsen zou worden aangevallen. 

Een gedeelte van de brief is in code geschreven en op het raadhuis ontcijferd. 

 ‘Als ik mij niet in zo’n ellendige situatie bevond, zou ik niet nalaten naar u te komen.  
Ik heb hier alleen maar kapiteins en vaandels en nauwelijks 100 gezonde mannen om de 
schansen te bezetten.  
Door de armoede hebben de soldaten me in de steek gelaten en ik kan er niets aan doen, 
ongeacht de straffen die ik uitdeel.  
Zo’n jammerlijke armoede onder de soldaten heb ik mijn leven lang nog niet gezien.  
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Als ik soldaten had en die meteen naar u zou toesturen, zouden ze zich nauwelijks op de been 
kunnen houden. Ik hoop dat het Hof hierin spoedig zal voorzien.  
Ik doe mijn best daarvoor.’ 

 

Passage uit een in cijferschrift gestelde brief van Verdugo aan het Groninger stadsbestuur, zoals deze op het raadhuis is 
gedecodeerd.  
(GrA 2100-1463.220.2) 

 

 
1594 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe landvoogd:  
aartshertog Ernst van Oostenrijk 

 

Ernst van Oostenrijk (Wenen 15 juni 1553 - Brussel 20 februari 
1595), aartshertog van Oostenrijk, was de zoon van keizer 
Maximiliaan II en infanta Maria van Spanje (zuster van Filips II) en 
broer van Rudolf (18 juli 1552 - 20 januari 1612), die in 1576 zijn 
vader was opgevolgd als keizer van het Heilige Roomse Rijk.  
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Peter Ernst van Mansfeld had na de dood van de hertog van Parma alleen de honneurs 
waargenomen als hoofd van de koninklijke regering in Brussel. Al vóór Parma’s dood had de koning 
zijn oog laten vallen op zijn oomzegger Ernst van Oostenrijk als kandidaat voor het ambt van 
gouverneur-generaal voor de Nederlanden. Het zou echter nog tot 30 januari 1594 duren alvorens 
deze zijn intocht in Brussel hield.  
In een brief van 20 januari schreef Filips II aan zijn nieuwe plaatsvervanger in de Nederlanden: ‘Uw 
aanwezigheid zal de zaak verbeteren. Uw belangrijkste taak is het handhaven van het katholieke 
geloof.[...] De Hollanders en Zeeuwen zullen door uw komst de gelegenheid krijgen hun plicht weer 
te gaan doen.’ 

In het begin van 1594 – vanwege de winter lag de oorlog stil – begon Verdugo een verslag te 
schrijven over zijn activiteiten in het noorden vanaf 1581. Het was bestemd voor de nieuwe 
landvoogd, aartshertog Ernst van Oostenrijk, kleinzoon van Filips II. Met zijn verslag over zijn jaren in 
‘Frisa’ wilde Verdugo laten zien dat hij al het mogelijke had gedaan en dat het verloren gaan van 
Noord-Nederland in elk geval niet aan hem te wijten was.  

Een Gronings gezantschap bevond zich in deze tijd te Brussel. Een naaste medewerker van 
aartshertog Ernst liet zich ontvallen dat zijn baas min of meer in een val gelokt was. Filips II stelde 
helemaal geen geld ter beschikking, zodat de gouverneur-generaal geen enkele armslag had. Hoezeer 
Ernst ook bij zijn Spaanse oom aandrong, Filips gaf niet thuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De belegering van Groningen 
in 1594 
(GrA 1536-4629)  

 

 

Voor de kernlanden van de opstand tegen Filips II, Holland en Zeeland, was Noord-Nederland ver 
weg en het strategisch belang ervan zo goed als nihil. Voor het sinds 1580 Staatsgezinde Friesland 
was dat uiteraard anders. Dat had voortdurend te lijden onder invallen vanuit Drenthe. De Staten van 
Friesland wilden dat het Staatse leger Groningen aanpakte, zodat de invallen zouden stoppen. Toen 
hun eisen te lang naar hun zin werden genegeerd, probeerden ze het met dreigementen: het Friese 
regiment zou niet meer met operaties buiten Friesland meedoen als Groningen niet werd 
uitgeschakeld. Dit pressiemiddel werkte. In 1592 was met de verovering van Coevorden al een eerste 
stap gezet en nadat Geertruidenberg in juni 1593 door het Staatse leger was ingenomen, had Maurits 
de handen vrij voor een serieuze aanval op Groningen. 

Hij bracht een groot leger bij elkaar en trok daarmee via Ommen naar het door de koninklijken 
belegerde Coevorden. Nadat hij die vesting had ontzet (6 mei 1594), ging hij meteen door naar het 
noorden en sloeg het beleg voor Groningen (22 mei 1594). Bij Helpman liet hij een reusachtig 
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legerkamp aanleggen. Aan de zuidkant ervan werd volgens de regels van de vestingbouwkunst een 
verdedingswal met bastions en een gracht aangelegd. Maurits deed dat vanwege de mogelijkheid dat 
’s konings regering in Brussel een leger naar het noorden zou sturen om Groningen te redden. 

Nadat ze de koningsgezinde bezetting van de schans te Aduarderzijl (30 mei 1594) hadden verdreven, 
konden de belegeraars per schip vanaf zee via het Reitdiep worden bevoorraad. Zo was alles klaar 
voor een langdurige belegering.  

In deze tijd bevond Verdugo zich niet in Groningen. In zijn verslag schreef hij dat hij in Twente moest 
blijven aangezien er niemand anders was die het commando over de strijdkrachten daar op zich 
wilde nemen. De verdediging van Groningen werd daardoor geleid door de Friese overste Jarich van 
Liauckema, de man die in 1591 – veel te snel naar Verdugo’s zin – de stad Zutphen aan de Staatsen 
had overgedragen.  

Het Groninger burgerleger (het ‘burgerregiment’) heeft, met assistentie van de koningsgezinde 
soldaten die in de Schuitenschuiversschans buiten de Poelepoort gelegerd waren, bijna twee 
maanden lang stand weten te houden, maar door het uitblijven van secours (ontzet) was de val van 
de stad onafwendbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groningen veroverd (23 
juli 1594) 
(GrA 1536-4579) 

 

 

 

Het einde kwam nadat op 15 juli 1594 een mijn onder het ravelijn bij de Oosterpoort was ontploft, 
zodat er een grote bres in de wal was ontstaan. Een week later, op 23 juli 1594, gaf de stad zich over.  
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15 juli 1594: de beslissende klap 
(detail van GrA 1536-4579) 

 

 

 

Na het verlies van Groningen had de koning in Frisia nog maar drie steunpunten over: Lingen, 
Oldenzaal en Groenlo. Ook daar bleef Verdugo worstelen met de problemen die hem gedurende een 
groot deel van zijn ‘Friese jaren’ hadden gekweld: loze beloften, geldgebrek, ontevreden soldaten, 
muiterij, desertie en verdachtmakingen met betrekking tot financiële malversaties.  
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5 Onwillige partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste en laatste pagina van 
het ‘Tractaat van Reductie’ 
(GrA 2100-638) 

 

 

 

De overeenkomst die de Staatse leiders en Groningers in het legerkamp te Helpman met elkaar 
sloten wordt ‘Tractaat van Reductie’ genoemd. Deze naam maakt duidelijk hoe de overwinnaars met 
de veroverde stad dachten om te gaan. Het woord ‘reductie’ betekent ‘terugvoering’. Het idee 
erachter is dat de Groningers eigenlijk goede vaderlanders waren en dat hun stad aanvankelijk aan 
de kant van de Staten-Generaal had gestaan, maar door enkele kwaadwilligen, zoals de graaf van 
Rennenberg en een paar Spaansgezinde katholieken, zou zijn verleid om de verkeerde kant te kiezen.  

Dit is een fictie: Groningen heeft nooit de Unie van Utrecht getekend en kon dus ook niet worden 
‘teruggevoerd’ naar dat verbond van gewesten.  

Maar de verovering van de stad moest worden gepresenteerd als een bevrijding van het Spaanse juk. 
Een ‘bijltjesdag’ moest worden voorkomen en alle over en weer aangedane leed moest worden 
vergeten. De Staatse beleidsmakers begrepen dat het niet eenvoudig zou zijn om de stad Groningen 
en de Ommelanden ertoe te brengen samen één gewest te vormen. Wanneer er ook nog 
openstaande rekeningen te vereffenen zouden zijn, zou dat nog veel moeilijker worden.  

Tot op het laatst hoopten de Ommelander heren dat zij als een zelfstandige provincie zouden 
worden toegelaten tot de Staten-Generaal. In Helpman werd besloten de kwestie van het voor 
buitenstaanders onbegrijpelijke (en ook oninteressante) geschil tussen Stad en Ommelanden 
voorlopig te laten rusten. De Ommelanders werden afgescheept met de belofte dat de Staten-
Generaal later een commissie van wijze mannen zouden aanwijzen en dat die de knoop zou 
doorhakken.  
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Zegels en handtekeningen onder het 
Tractaat van Reductie 
Links Maurits (Maurice de Nassau), rechts 
Willem Lodewijk (Wilhelm Ludwich graff 
zu Nassaw) 
 

 

 

Zoals beloofd bezocht in de winter 1594-1595 een door de Staten-Generaal benoemde commissie, 
bestaande uit de heren Leoninus, Loosen en Witte de stad Groningen en liet zich door beide partijen 
informeren over hun standpunten. Op 27 februari 1595 (17 februari oude stijl) deed de commissie, 
samen met stadhouder graaf Willem Lodewijk, uitspraak. Ze bepaalde dat de stad Groningen en de 
Ommelanden voor altijd één provincie zouden zijn en stelde ook de wijze vast waarop het gewest 
zou worden geregeerd.  

Aan een definitief oordeel over enkele andere twistpunten (het stapelrecht, het tappen van bieren in 
de Ommelanden en de hoofdmannenkamer) waagden de heren zich niet.  

 

 

 

 

Uitspraak van de commissarissen 

 

 

  Artikel 1: Stad en Lande worden ‘voor eeuwig’ één provincie 

 

Doordat het niet gelukt was om meteen alle strijdpunten te regelen, bevond Willem Lodewijk zich in 
een netelige positie: wanneer de twee leden het oneens waren, moest zijn stem de doorslag geven. 
Dat betekende dat hij moest balanceren tussen Stad en Ommelanden en dat hij het nooit goed kon 
doen. Hij was wat de Engelsen een pig in the middle noemen. 
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Wat Alva niet lukte lukt de Staten-Generaal wel: Groningen bedwingen (1569 en 1600) 

 

 

Niet alleen de verhouding tussen de beide leden van de provincie waren slecht, Groningen wilde ook 
niet buigen voor de financiële eisen van de Staten-Generaal. Maar wat Alva niet lukte, lukte de 
Staten-Generaal wel: de Groningers dwingen zich neer te leggen bij de nieuwe situatie.  

Het kasteel van Alva buiten de Herepoort is nooit helemaal voltooid, maar dat van de Staten wel en 
het heeft ook zijn doel bereikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ‘Statenkasteel’ (1600) 
(GrA 1536-6885) 

 

 

 

Onder de prent staat:  
Conterfeijtsel van de stadt van Groeninghen met het casteel dat de Gheunierde Staten daer hebben doen maken int jaer 
1600 teghen heur beloofte ende ghesworen eedt, aen die van de voirs. stadt ghedaen.  
Protraict [sic] de la ville de Groeninghen avecq le chasteau que les Estatz des provinces uniez ont faict bastir l’an 1600 contre 
leur foij promise et juree a ceux de ladite ville. 

De afbeelding is gedrukt als illustratie bij een brief die door een ‘goede’ (dat wil in dit geval zeggen: katholieke) burger van 
Groningen op 3 november 1600 gestuurd is aan een uitgeweken stadgenoot. De strekking ervan is de buitenwereld te laten 
zien hoezeer de Staten-Generaal de inwoners van Groningen hebben bedrogen.  
  



De ‘Veertienjarige Oorlog’ in Groningerland (1580-1594)  
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De op last van de Staten-Generaal gebouwde dwangburcht lag buiten de Oosterpoort, die bij de 
verovering van Groningen was verwoest. De bastions ervan werden later, toen de verhouding met 
‘Den Haag’ was genormaliseerd, opgenomen in de nieuwe zuidelijke vestingwerken van de stad. 
Tegenwoordig bevindt zich op die plek het Zuiderpark.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Uitspraak Staten-Generaal, 24 juli 1640  
(GrA 2-848; foto: Marij Kloosterhof) 

 

 

De ruzie met de Staten-Generaal werd vrij snel beëindigd, maar de geschillen tussen de Stad en de 
Ommelanden bleven doorzieken.  

In 1640 deden de Staten-Generaal uitspraak: Groningen bleef de baas in de stadsjurisdicties, maar 
moest accepteren dat de Staten van de provincie Stad en Lande en de Staten-Generaal in bepaalde 
zaken boven het stadsbestuur zouden staan. Het gezag van het stadsbestuur was dus niet meer 
absoluut.  

Terwijl de zaak tussen Groningen en de Ommelanden nog onder de rechter was, kwam ook de 
verhouding met de ‘stadsjurisdictie’ Oldambt op scherp te staan. De aanleiding was niet de aanleg 
van het Winschoterdiep, zoals vaak wordt beweerd. Over het graven van het kanaal tussen Zuidbroek 
en Winschoten is geen kwestie geweest. De ellende begon toen de Raad in 1628, tegen de zin van de 
landeigenaren ter plaatse, besloot tot het graven van het Koediep bij Midwolda. De Ommelander 
heren kozen partij voor de Oldambtsters, zodat het gekrakeel weer van voren af aan begon.  

Terwijl West-Europa dankzij de Westfaalse Vrede een punt kon zetten achter de verwoestende 
Dertigjarige Oorlog en er ook een einde kwam aan de Nederlandse vrijheidsstrijd die 80 jaar had 
geduurd, liep in Zuidbroek het conflict tussen Groningen en het Oldambt volledig uit de hand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitieve uitspraken van de Staten-Generaal in de geschillen tussen de 
stad Groningen, de Ommelanden en het Oldambt (1649-1650) 

  



5   Onwillige partners 
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Maar toen grepen de Staten-Generaal en Stadhouder Willem II in: ze maanden de Oldambtsters zich 
koest te houden totdat ze de zaak hadden bestudeerd en een uitspraak hadden gedaan. Die kwam 
aan het eind van het jaar 1648. Tot ontzetting van de Oldambtsters die ervan overtuigd waren in hun 
recht te staan, wees ‘Den Haag’ de protesten van het Oldambt en de Ommelanden af en stelde de 
stad in het gelijk.  

In de jaren 1649 en 1650 volgden de definitieve uitspraken van de Staten-Generaal. Daarin stelden ze 
steeds de stad in het gelijk. Door deze uitspraken werd voor het eerst met zoveel woorden 
vastgelegd dat Groningen echt de overheidsrechten over het Oldambt bezat. Karel V had zich in 1536 
gemakkelijk van deze kwestie afgemaakt. Zijn regering had ingestemd met de vage formulering dat 
het Oldambt bij Groningen zou blijven. Hiermee hadden de Groningers wel de ruimte gekregen om 
hun gang te gaan, maar was in feite geen uitspraak gedaan over de inhoud en legitimiteit van de 
Groningse pretenties. Nu was dat anders. Sinds de vrede van Münster van 1648 waren de Staten-
Generaal de echte souvereinen van de Nederlanden en dus ten volle gerechtigd om te bepalen dat 
de stad Groningen inderdaad de baas was over het Oldambt.  

Met de ‘oorlog’ tussen Groningen en het Oldambt ben ik aangekomen bij het jaar 1648, het 
traditionele eindjaar van de Tachtigjarige Oorlog.  

Ik heb de spanningen in het gewest tot halverwege de 17e eeuw vervolgd om duidelijk te maken dat 
de kwestie die hier ten tijde van de ‘veertienjarige oorlog’ in het geding was van geheel andere aard 
was dan die in de kernlanden van de opstand tegen de koning van Spanje. Het ging hier in de eerste 
plaats over de vraag wie het voor het zeggen had in Noordoost-Nederland: de Groningers (dat wil 
zeggen: de stadsbestuurders die hun oren lieten hangen naar het stadsvolk) of de grote Ommelander 
heren, die net zo’n belangrijke positie nastreefden als hun standgenoten elders hadden.  

Dat Groningen onderdeel van Nederland is geworden komt niet doordat de Groningers er zo graag bij 
wilden horen, maar door het voor de Staatsgezinden zo succesvolle verloop van de oorlog. We zagen 
dat het al sinds 1580 Staatse Friesland verlost wilde worden van de constante dreiging van invallen 
vanuit het oosten. Dat betekende dat Groningen als koninklijk steunpunt moest worden 
uitgeschakeld. Vele jaren lang heeft Willem Lodewijk met kleine, weloverwogen stapjes de druk op 
de machtige nabuurstad opgevoerd. Dat er in 1594 toch nog een massale belegering van twee 
maanden nodig was om haar tot overgave te dwingen, bewijst hoe weinig lust ze had Staats te 
worden en hoe sterk ze was. 
 


