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Aduard en de andere Ommelander kloosters
aan de vooravond van de Reductie
Jan van den Broek
Aantekeningen voor een voordracht bij de opening van de tentoonstelling
‘De teloorgang van het klooster Aduard’ in het kloostermuseum Sint Bernardushof te Aduard
2 april 2011

Eerste blad van de
abtenkroniek van Aduard
(GrA 172-53)

2

Bij het woord ‘klooster’ denk je in de eerste plaats aan godsdienst. Een klooster is immers een
centrum van vroomheid en geestelijk leven.
Maar toen ik 40 jaar geleden in het Rijksarchief in Groningen begon met het inventariseren van
het kloosterarchief van Aduard, kon ik daarvan weinig merken. Het archief stelde sowieso niet
veel voor. Er waren niet meer dan zo’n 25 stukken die beschreven moesten worden. Een paar
gingen over geestelijke aangelegenheden, maar de meeste hadden betrekking op onroerend
goed en de waterstaat. Er was ook een stukje van de kloosterkroniek, maar de inhoud ervan
stelde me teleur.
Toch moet het archief van Aduard enorm zijn geweest, net zoals de bibliotheek. Maar zo goed
als alles is verloren gegaan.
De laatste jaren, nu ik zelf aan het einde ben van mijn werk in de archieven, ben ik onder meer
bezig met de periode 1580-1594, de jaren tussen het zogenaamde ‘Verraad van Rennenberg’ en
de ‘Reductie van Groningen’. Dat was de tijd waarin de stad Groningen aan de kant van Filips II
stond, totdat ze door prins Maurits en graaf Willem Lodewijk werd veroverd. Die verovering –
de Reductie van Groningen – betekende voor Groningen en Groningerland het definitieve einde
van de Middeleeuwse wereld. De rol die Aduard in de jaren 1580-1594 speelde heeft niets te
maken met godsdienst en vroomheid, alleen met geld, macht en politiek.

Regnerus Praedinius

Toch wil ik iets zeggen over het geestelijke, of liever culturele, klimaat in de tweede helft van de
zestiende eeuw. Ik wil dat doen aan de hand van een citaat uit het jaar 1566. Het is afkomstig
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uit een verzoekschrift van het stadsbestuur van Groningen aan koning Filips II. Het stuk is
geschreven door de stadssyndicus (stadsadvocaat) dr. Hessel Aysma. Een enkel woord over de
achtergrond ervan.
Burgemeesters en Raad van Groningen wilden het onderwijs in de stad nieuw leven inblazen.
Dat was hard nodig, want de Sint Maartensschool – eens het domein van de bekende Regnerus
Praedinius († 1559) – was in de versukkeling geraakt en ook het onderkomen van de scholieren
(het zogenaamde ‘Klerkenhuis’) was aan een opknapbeurt toe.

Sint Maartensschool in de Schoolstraat te
Groningen

Het stadsbestuur had daarvoor zelf geen geld. Daarom hadden de heren het oog laten vallen op
het voormalige Augustijnenklooster in Appingedam. De laatste inwoner van dat klooster was
overleden, zodat de vraag was gerezen wie nu de inkomsten van het klooster mocht hebben.
De stadsbestuurders van Groningen dachten dat het goed zou zijn om het geld van het Damster
klooster te gebruiken om er de scholen in de stad mee te verbeteren. Dat was nog niet zo gek
gedacht. De bezittingen van de kloosters waren vooral afkomstig van particulieren die ooit
schenkingen hadden gedaan of goederen hadden nagelaten ter verzekering van hun eigen
zieleheil. Goed onderwijs bood weliswaar geen garantie voor de eeuwige zaligheid, maar het
kon de mens wel helpen zich te verheffen boven het alledaagse en met een beetje goede wil
kon men het daarom toch zien als een passende bestemming voor het geld van een geestelijke
stichting.
Ik citeer nu uit het door Hessel Aysma geschreven rekest:
‘Uit de adel en de rijke families zijn er tegenwoordig maar enkelen die kiezen voor een geestelijk
leven of een kerkelijk ambt.
Dat komt door de vele meningsverschillen en disputen op godsdienstig terrein. Bovendien
hebben de bemiddelde en meer ontwikkelde burgers tegenwoordig meer belangstelling voor de
handel en het ondernemerschap. Daarbij schakelen ze ook hun kinderen in. Met dat al is de
opvoeding van de jeugd niet meer gericht op het geestelijk leven en de dienst in de kerk.
Iedereen is tegenwoordig vooral uit op geld en genot.
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Er zullen daardoor in de toekomst heel weinig goede mensen zijn die de almachtige God en zijn
kerk kunnen dienen, “alles tot groote oneere van God almachtig ende syne Goddelijcke
Majesteit, ende tot eene woestinge ende barbarie van Uwe Majesteits landen ende luyden ende
ondersaten aldaer”.’
Tot zover het door Hessel Aysma opgestelde rekest.

Door Hessel Aysma geschreven concept voor een
verzoekschrift aan Filips II
(GrA 2100-1372.4)

U hoort het: klachten over materialisme en genotzucht zijn niet alleen iets van onze tijd. Maar
Aysma’s tekst gaat verder dan dat. Hij signaleert het afbrokkelen van een pijler onder de
beschaving van zijn tijd en het aanbreken van een tijdperk van verloedering en barbarij. Dat was
geen gemopper van een oude man. Toen hij dit schreef was Aysma tegen de veertig jaar oud. Hij
had toen nog een hele carrière voor zich, want na zijn Groningse periode zou hij een belangrijke
rol spelen als president van het Hof van Friesland, voorman van de Friese calvinisten en
opponent van stadhouder Willem Lodewijk van Nassau.
De geestelijke richtingloosheid was een algemeen verschijnsel in de zestiende eeuw. In
Groningen paste ze heel goed bij de openheid die kenmerkend moet zijn geweest voor de sfeer
in dit ‘republikeinse’, heerloze deel van de Nederlanden.
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´Tegenwoordig is iedereen op geld uit...´
(groningen_ub_pe_21_044-045-ill)

Hier kon alles gezegd worden, als er maar geen bonje van kwam. Want daaraan hadden de
heren in het raadhuis het land. Die vrijheid van meningsuiting en veelheid van visies waren mooi
voor degenen die deze weelde aankonden, maar funest voor hen die in hun levenswandel
behoefte hadden aan een duidelijke lijn.

Wessel Gansfort, bijgenaamd Lux mundi (‘Licht van de wereld’)
(c. 1419-1489)
(GrA 1536-2451)

Een eeuw eerder was de situatie heel anders geweest. Ook toen werd er druk gedebatteerd,
maar toen bemoeide nog niet Jan en alleman zich met deze dingen en was de uitwisseling van
opinies nog niet ontaard in een kakofonie van elkaar verketterende fanatici. Toen waren de
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disputen over heilige teksten, leven en leer nog het exclusieve domein geweest van echte
geleerden, zoals Wessel Gansfort en Rudolf Agricola.

De Aduarder Kring,
tekening door Johan
Dijkstra

Toen functioneerde een klooster als Aduard nog als een soort academie waar de Heilige Geest
zijn werk deed en geleerden uit de omtrek en van ver weg bij elkaar kwamen om samen te
studeren en discussieren.
Je zou kunnen zeggen dat de doodstrijd van de Groninger kloosters veertien jaar heeft geduurd
(1580-1594). Maar de ziekte waaraan ze te gronde gingen woekerde al vele decennia lang.
Maar daarover wil ik het deze middag niet hebben. Ik zal mij beperken tot de rol die de
Ommelander kloosters hebben gespeeld in de regionale politiek, en dan vooral in de aloude
tegenstelling tussen Groningen en de Ommelander heren. Dat is het alles overheersende thema
in de geschiedenis van Stad en Lande in de zestiende eeuw.
Dat is een ingewikkeld verhaal dat door haastige simplificatie gemakkelijk wordt vertekend. Dat
komt onder meer doordat het conflict tussen de stad Groningen en de grote Ommelander heren
in de loop van de zestiende eeuw is opgenomen in – en overschaduwd – door de grote politiek
van die tijd.
De titelpagina van Pieter Bors geschiedwerk over de Nederlandse Opstand tegen Filips II laat
mooi zien welke thema’s het beeld daarvan bepalen: de inquisitie, de Spaanse wreedheid en de
schending van de privileges. De ‘Tachtigjarige Oorlog’ is voor ons een begrip. Dat was de
roemrijke strijd waarin de vrijheidlievende en vrome Nederlanders zich ontworstelden aan het
Spaanse juk en het Roomse bijgeloof.
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Afbeelding op de titelpagina van het
geschiedwerk van Pieter Bor over de
Nederlandse Opstand (1621):
‘Hebt ghy een Nederlanders aart,
So blijft voor ‘t Spaensche jock vervaart’

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.
In de zestiende eeuw maakten schaalvergroting, nieuwe kennis, uitbreiding van technische
mogelijkheden en internationalisering aanpassingen noodzakelijk op politiek en bestuurlijk
gebied. Maar ze veroorzaakten ook heftige spanningen binnen de samenleving. Het meer
ontwikkelde deel van de bevolking kon wel uit de voeten met de nieuwe tijd, zij het dat ieder
daarbij zijn eigen ideeën had. Maar een grote meerderheid zag de veranderingen als een
bedreiging en hield zich krampachtig vast aan wat men kende en waaraan men gewend was. Je
zou kunnen zeggen dat de zestiende eeuw met zichzelf uit de pas liep.
Het Escorial, de klooster-residentie van Filips II, symboliseert niet alleen de macht van de staat
en het isolement van waaruit de vrome koning zijn wereldrijk bestuurde, maar is ook een
sprekend voorbeeld van de nieuwe grootschaligheid die de traditionele samenlevingen
bedreigde.
De kloosters waren al vóór 1580 – het jaar waarin de stad Groningen en de graaf van
Rennenberg vóór Filips II en tegen de opstand kozen – in verval geraakt. Vele kloosters en
priorijen waren al verdwenen of grotendeels ontvolkt.
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De klooster-residentie
San Lorenzo van Filips II in
El Escorial bij Madrid

Dit verval kan voor een deel verklaard worden door de maatschappelijke en culturele
verschijnselen die Hessel Aysma in 1566 beschreef.
Niet alleen het Augustijnenklooster in Appingedam was al verdwenen, ook het eens zo
belangrijke klooster Bloemhof (van de beroemde abt Emo) in Wittewierum bestond niet meer.

De voormalige kloosterkerk van Wittewierum
(c. 1600)
(GrA 535-700)

Op het plaatje zien we de voormalige kloosterkerk van Wittewierum, zoals ze er rond 1600
moet hebben uitgezien.
Koning Filips dacht dat hij de loop van de geschiedenis kon keren. Hij meende dat te kunnen
doen door een dam op te werpen tegen de ketterij. Hij zag dit als zijn plicht. Toen hij de troon
aanvaardde had hij gezworen dat hij zijn onderdanen tegen alle kwaad zou beschermen. De
ketterijen bedreigden het zieleheil van de onderdanen.
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Filips II

In de gedachtengang van Filips betekende dit dat hij verplicht was al het mogelijke te doen om
de opmars van de ketters te stuiten. In zijn denken was geen plaats voor het idee van
individuele verantwoordelijkheid van de mens, noch voor zoiets als vrijheid van geweten. Filips
stond daarin niet alleen. Vrijwel iedereen dacht toen zo, ook degenen die de kerk wilden
hervormen.
De beste methode om de ketterij te bestrijden, zo meende de koning, was een modernisering
van de kerkelijke organisatie. De kerk was een staat in de staat, en Filips vond dat hij er te
weinig invloed op had.
Na een lange periode van voorbereiding kwam het in 1559 tot de invoering van een nieuwe
kerkelijke indeling. Er kwamen meer bisdommen en meer bisschoppen, die allemaal goed
onderlegd en van onbesproken levenswandel moesten zijn en van wie verwacht mocht worden
dat ze ’s konings richtlijnen getrouw zouden uitvoeren. En, iets wat heel belangrijk was, de
grenzen van de nieuwe bisdommen kwamen overeen met de organisatie van de wereldlijke
overheid. Daardoor zouden de geestelijken niet langer de gelegenheid hebben om zich aan de
richtlijnen te onttrekken door te verwijzen naar hogere kerkelijke autoriteiten die niet onder ’s
konings bevelen vielen.
In het kader van de reorganisatie van de Nederlandse kerk zou ook Groningen een
bisschopszetel worden.
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De Nederlandse bisdommen vóór en na 1559

Maar ook in de zestiende eeuw was de samenleving minder maakbaar dan de machthebbers
dachten. In Groningen waren er, net zoals in de rest van de Nederlanden, maar weinigen die op
een nieuwe bisschop zaten te wachten:
•
•
•

de burgerlijke autoriteiten begrepen dat de nieuwe kerkelijke hiërarchie hun eigen gezag
zou inperken;
de ‘ketters’ en gewone gelovigen waren bang voor de ‘inquisitie’;
de geestelijkheid zag maar al te goed dat een strenger toezicht een einde zou maken aan
haar vertrouwde manier van leven, erger nog, het zat er dik in dat vele geestelijken, zowel
die in de kloosters als de parochiepriesters, hun inkomsten en posities zouden kwijtraken.

Het concilie van Trente
(1545-1563)
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Anderzijds was er hier en daar wel steun voor de modernisering van de kerk in de lijn van het
Concilie van Trente. Die kerkvergadering was pas na veel strubbelingen en veel te laat
bijeengeroepen om de misbruiken in de kerk te bestrijden en de hervormers de wind uit de
zeilen te nemen.
Een van degenen die bereid was om de kerkhervorming van binnenuit te steunen was Cornelius
Hermans, de abt van het verkommerde klooster in Wittewierum. Hij stelde zelf de bezittingen
van zijn convent aan de nieuwe bisschop ter beschikking. Het geld dat daaruit kwam moest
dienen voor het levensonderhoud van de kanunniken van het nieuwe domkapittel. Dat was het
college dat de bisschop moest helpen bij het bestuur van zijn diocees en het weer op orde
brengen van het geestelijk leven.

Johan Knijff OFM,
de eerste bisschop van Groningen

De eerste bisschop van Groningen, de Minderbroeder Johan Knijff, kon pas naar zijn standpaats
komen nadat de hertog van Alva met het zwaard de weg voor hem had vrijgemaakt (1568).
Bisschop Knijff functioneerde maar een paar jaar. In de herfst van het jaar 1576 stierf hij aan de
pest. In zekere zin kwam de pest voor Johan Knijff precies op tijd, want juist in die tijd keerden
de kansen weer. Terwijl hij in Groningen op sterven lag, werd in Gent de bekende ‘Pacificatie
van Gent’ gesloten. Bij die gelegenheid beloofden de protestantse en katholieke gewesten
samen ervoor dat zorgen dat alle buitenlandse soldaten en ambtenaren het land zouden
verlaten. Afgesproken werd ook dat alle staatkundige en andere vernieuwingen moesten
worden teruggedraaid. Dat betekende dat ook de nieuwe kerkelijke indeling van de baan was.
Bisschop Knijff zou dus hoe dan ook het veld hebben moeten ruimen.
De Staten-Generaal die van de gelegenheid gebruik maakten om de regering in handen te
nemen, stuurden de katholieke graaf George van Lalaing, graaf van Rennenberg, naar Groningen
om er als hun plaatsvervanger het bewind te voeren. Om hem te paaien en te voorkomen dat
hij onder druk toch ‘s konings kant zou kiezen, schonken ze hem de inkomsten van het klooster
Wittewierum, die voor de bisschop bestemd waren geweest.
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Allegorie op de
Pacificatie van Gent

Op het plaatje zien we de dames die de onschuldige Nederlandse gewesten voorstellen in de
´Tuin der 17 Provincies´. De ingang wordt bewaakt door de Nederlandse leeuw, die
onverschrokken de dreigende buitenlanders op afstand houdt.

Het ‘verraad van Rennenberg’
(3 maart 1580)

Niettegenstaande het riante cadeau dat hij van de Staten-Generaal had gekregen stapte
Rennenberg op 3 maart 1580 samen met de meeste inwoners van Groningen over naar de kant
van de koning. Vanaf dat moment stond hij tegenover de opstand onder leiding van Willem van
Oranje. Rennenberg was tot zijn keuze gekomen onder druk van zijn familie en andere hoge
edelen uit het zuiden, maar was als katholiek ook geschrokken van de felle anti-roomse
maatregelen die getroffen werden op plaatsen waar de gereformeerden de macht gegrepen
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hadden. Ook de traditioneel-katholieke Groningers voelden zich acuut bedreigd door wat er in
februari in Friesland was gebeurd. Ook daar had de calvinistische minderheid een gewapende
staatsgreep gepleegd. Ze had zich meester gemaakt van verschillende steunpunten en
koningsgezinde overheidsdienaren, geestelijken en andere katholieken op de vlucht gejaagd.
Honderden vluchtelingen hadden vanuit heel Friesland een goed heenkomen gezocht in de stad
Groningen. Niet ten onrechte waren de katholieke Groningers bang dat hun eenzelfde lot
beschoren zou zijn, wanneer ze niet snel handelden.
Daarbij kwam ook dat alle Groningers, niet alleen de katholieken en degenen die niet zo met
godsdienst bezig waren, maar ook de echte hervormingsgezinden onder hen, er rotsvast van
overtuigd waren dat het voortbestaan van hun stad op het spel stond. De reden daarvoor was
dat Ommelander jonkers aan de kant van de Opstand stonden. Wanneer het ook in Groningen
tot een calvinistische staatsgreep kwam – zo meenden de stadjers – dan zouden die
Ommelanders ongetwijfeld victorie kraaien en was het met de stad en haar dominante positie
gedaan.
Vooral in de onderste regionen van de stedelijke samenleving was de angst daarvoor groot.
Even intens was in die kringen de haat tegen de jonkers, die de euvele moed hadden tegen de
stad en haar ‘rechten’ te rebelleren. Met die gevoelens onder het ‘gewone volk’ had het
Groninger stadsbestuur terdege rekening te houden.

Burgemeesters en raad van Groningen bestuurden niet alleen de stad, maar ook de
‘stadsjurisdicties’ Gorecht en Oldambt. In de Ommelander landschappen Westerkwartier,
Hunsingo en Fivelgo waren de zogenaamde hoofdelingen de baas.
In de dertiende eeuw noemden deze heren zich nobiles (edelen), later werden ze meestal
jonkers genoemd. Maar een feodale adel waren ze niet. Met andere woorden: ze misten de
nodige papieren om ook elders als edellieden erkend te worden. De onderlinge rivaliteit van de
hoofdelingen had in de veertiende en vijftiende eeuw tot chaos geleid. Degenen die zich door
deze potentaten verdrukt voelden, hadden de hulp ingeroepen van de enige serieuze macht die
er in de wijde omtrek was: de stad Groningen.
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Hierdoor was de invloed van de stad Groningen sterk gegroeid, tot ongenoegen van de jonkers.
Zij voelden zich door de stad de voet dwars gezet. In de loop van de zestiende eeuw hadden de
conflicten tussen de Stad en de ambitieuze hoofdelingen zich zozeer toegespitst, dat de
Ommelanders het verdrag van samenwerking met de Stad opzegden. Dat verbond was vrijwel
de enige basis van de staatkundige organisatie in Stad en Lande.
De positie van de kloosteroversten in dit conflict was weinig comfortabel. Doordat ze aan het
hoofd stonden van instellingen die over een groot grondbezit beschikten, hadden ze steeds een
belangrijke rol gespeeld in het openbare leven. Doordat er in de Ommelanden nooit graven of
hertogen waren geweest die de uitvoering van de overheidsmacht aan adellijke families hadden
overgelaten, gold in dit gewest alleen grondbezit als basis voor macht en aanzien. Het
onderstaande plaatje laat zien dat de kloostergoederen een groot deel van het platteland
besloegen.

Kloostergoederen in Groningen
Het kaartje is gemaakt op basis van de
kloosterkaart van B.W. Siemens

Ofschoon de basis van hun politieke invloed hetzelfde was – grondbezit – hadden de prelaten,
jonkers en eigenerfden niet per definitie gelijke belangen. De jonkers waren vooral uit op
versterking van hun positie als adel; ze wilden dorpsheren zijn, politieke macht uitoefenen en
dat gezag erfelijk maken, kortom: worden zoals de adel elders was. We zagen al dat deze
ambities hen in conflict bracht met de stad Groningen. Het aantal punten waarop wrijving
ontstond groeide in de zestiende eeuw gestaag.
In vergelijking met de jonkers was de lijn die de prelaten volgden meer defensief, net als die van
de eigenerfden, de plattelanders die zelf landbouwgrond in eigendom hadden. Ook zij hadden
last van de dwingelandij van de stad, maar ze voelden zich niet in hun eer en ambities tekort
gedaan zoals de jonkers. Het waren ook niet voor niets juist de kloosters geweest die in het
verleden juist steun hadden gezocht bij Groningen. Ze deden dat vooral omdat ze zich bedreigd
voelden door ‘agressieve’ hoofdelingen.
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Ofschoon ze dus wat minder redenen hadden om zich tegen Groningen te verzetten, waren de
meeste Ommelander prelaten solidair met de jonkers. Ze deden dan ook met hen mee, toen die
in 1575 de samenwerking met de stad opzegden. Twee jaar later gebeurde er bovendien iets
dat een aantal van hen ook een persoonlijke motief gaf om op de stadjers gebeten te zijn.
Onder de Ommelander heren die in de herfst van 1577 door het stadsbestuur gevangen waren
gezet en daarna maandenlang een respectloze behandeling hadden moeten ondergaan, waren
ook vijf prelaten geweest: Arnoldus Kenninck van Aduard, Gerardus Ahues van Thesinge,
Jodocus Oxius (Joost Zuur) van Rottum, Henricus van Lontzen van Selwerd en Herman van
Dokkum van Feldwerd of Oldenklooster bij den Dam. Het kan niet anders of deze ervaring moet
hun weerzin tegen de stadjers nog verder hebben aangewakkerd.
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.

Handtekeningen onder de Unie van Utrecht
(januari 1579)
‘Van weghen die Staten der Ommelanden’ tekende Eiso
Jarges van Saaksum de Unie van Utrecht. Zijn
handtekening staat rechtsonder op het laatste blad van
de Unie.

Ofschoon de Ommelander prelaten de laatste decennia in het conflict met Groningen steeds
aan de kant van de jonkers hadden gestaan, hadden ze toch hun bedenkingen bij de Unie van
Utrecht. Met artikel 13 konden ze wel leven. Dat bepaalde dat Holland en Zeeland mochten
doen wat ze wilden (lees: dat daar alleen het Calvinisme zou zijn toegestaan) en dat in de
andere gewesten de zogenaamde Religievrede zou gelden.
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Maar met artikel 15 was het anders gesteld. Daarin stond dat de personen die nu in de kloosters
woonden of nadien nog zouden willen intreden, vrij zouden zijn in de keuze van hun religie en
ook zelf mochten bepalen of ze al dan niet het kloosterhabijt zouden dragen. Dit betekende dat
de abten verplicht zouden zijn in hun conventen personen te tolereren die zich openlijk als
protestant manifesteerden. De prelaten lieten hun mede-Ommelanders weten dat deze
bepaling voor hen niet acceptabel was. Ze onderbouwden hun standpunt niet met theologische
argumenten of met de mededeling dat ze geen andersdenkenden in hun kloosters wilden, maar
zeiden dat het tot onrust en verwarring zou leiden.
Het was hetzelfde argument dat het Groninger stadsbestuur eerder in de zestiende eeuw had
gebruikt om de verspreiding van ketterse ideeën tegen te gaan. Ook de stadsbestuurders ging
het niet zozeer om het bestrijden van ‘verkeerde’ zienswijzen, maar om het voorkomen van
‘gedoe’, maatschappelijke onrust dus.

De prelaten tekenen
de Unie
van Utrecht
onder voorbehoud
(GrA 2-241)

Na de coup van 3 maart 1580 wilden de Staatsgezinde rebellen de goederen van Aduard,
Oldenklooster in de Marne, Selwerd en Oosterwierum confisqueren. De ‘Geuzen’ hadden de
inkomsten daaruit hard nodig om er hun huursoldaten mee te kunnen betalen. Ook in de
andere opstandige gewesten werden opbrengsten van de geestelijke goederen (het geld van de
‘nietsnutten’) gebruikt om er de strijd tegen de Spaanse koning mee te financieren.
Niet alle Ommelander jonkers waren het hiermee eens, maar op Paaszondag 3 april 1580 gingen
Schelto Jarges en Egbert Clant van Stedum toch met een groepje ‘geuzen’ naar het klooster
Aduard. Ze vertelden de prior dat de Ommelander Staten het ‘boesen, onordentlicken ende
onbetamenlijcke godtloesen’ leven van de kloosterlingen en de gruwelijke afgoderij niet langer
konden aanzien. Bovendien had de abt van Aduard het Ommelander kamp verlaten en was hij
overgelopen naar de vijand. Om die reden hadden de Ommelander Staten de kloostergoederen
geconfisqueerd.
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De ‘geuzen’ konden geen officieel papier laten zien waaruit bleek dat een bevoegde autoriteit
hen voor deze actie gemachtigd had. Maar de prior had geen keus. De bevelhebber van het
opstandelingenleger, de watergeus Bartold Entens, had al eerder duidelijk gemaakt dat het
klooster en de kloosterlingen eraan zouden gaan wanneer ze zich niet schikten.
Enkele maanden later, in juli 1580, werd het klooster Aduard door de Staatsen ‘aangeslagen’
voor ƒ6000, dubbel zoveel als Selwerd, Warffum, Rottum, Thesinge en Oldenklooster bij den
Dam. Dat eerste jaar kwam van deze confiscatie echter nog niet veel terecht. De militaire macht
van de rebellen stelde in de eerste jaren na 1580 nog niet veel voor.
In de praktijk waren het de kloostermeiers die het slachtoffer werden van het touwtrekken
tussen de beide partijen. Aan wie moesten ze de landhuur betalen? Ze konden niets anders
doen dan het geld afdragen aan degene die hun met geweld zijn wil kon opleggen. Nu eens
waren dat soldaten van de ene, dan weer die van de andere partij.

Rennenbergs luitenant:
de ‘geus’ Bartold Entens van Mentheda

Uit angst voor de dreigementen van Bartold Entens waren niet alleen de abt van Aduard, maar
ook zijn collega’s van Selwerd, Oldenklooster in de Marne en Oosterwierum naar de stad
gevlucht. In de jaren daarna verhuisden ook de conventualen van die kloosters successievelijk
naar hun refugia in de stad. Van daaruit probeerden de abten hun inkomsten uit de goederen te
beuren.
Of er in deze periode nog veel terecht kwam van het geestelijk leven is niet duidelijk. Veel zal
het niet zijn geweest.
Johannes Greven, de man die in 1578 tot abt van Aduard was verkozen, was vóór zijn
uitverkiezing keldermeester (econoom) van Assen geweest. Het lijkt een indicatie voor wat in
deze jaren het allerbelangrijkste werd gevonden: het in stand houden van het enorme bezit aan
landerijen en rechten, en het veilig stellen van hun inkomsten.
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Het Aduarderhuis aan de Munnekeholm
in Groningen

Daarmee maakten de prelaten – ook in het katholieke Groningen – zichzelf tot mikpunt van
kritiek en spot. Natuurlijk eerst en vooral bij de hervormingsgezinden, maar ook bij degenen die
niet zo zwaar aan de orthodoxie tilden. Voor de oprechte katholieken was het gedrag van de
geestelijkheid in deze tijd eerder een bron van zorg en schaamte.

Stadssecretaris Johan Julsing
beschimpt de clerus

Johan Julsing, de gereformeerde tweede secretaris van Groningen, schreef eind 1589 in zijn
‘geheime dagboek’:
‘De geestelijken zijn vooral bang voor het voortduren van de huidige woelingen. Ze willen dat het
ophoudt en dat het weer rustig wordt zoals vroeger.
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Door de oorlog kunnen ze hun huren, renten en andere inkomsten niet opstrijken. Volgens mij
willen ze niets anders dan een overvloed aan geld om in luxe en verkwisting gladjes hun leventje
te kunnen slijten. Het mag hun aan niets ontbreken want ze willen hun ondeugden ongeremd
kunnen botvieren.
Dat zijn nu de steunpilaren van de bisschop van Rome, hun buik is hun god!’
Dat een overtuigd gereformeerde zich zo uitlaat, zal geen verrassing zijn. Maar wie mocht
denken dat het toch wel niet zo’n vaart zal hebben gelopen, moet lezen wat de apostolische
nuntius Ottavio Mirto Frangipani in de zomer van hetzelfde jaar 1589 over de toestanden in
Groningen schreef. Frangipani was de vertegenwoordiger van de paus voor wat in Rome ‘NederGermanië’ werd genoemd en waartoe ook de Nederlanden hoorden. De nuntius resideerde in
Keulen en was een van de drijvende krachten achter de pogingen om de contra-reformatie in de
Nederlanden te introduceren.

Keulen: de residentie van de
apostolische nuntius
voor Neder-Germanië

Frangipani schreef op 4 augustus 1589 een aanmoedigingsbrief aan de dominicaan Arnold
Nijlen, prior van het Jacobijnenklooster in de Ebbingestraat. Deze was kort tevoren tot vicarisgeneraal van het diocees Groningen benoemd. Pater Nijlen zag erg op tegen zijn nieuwe functie
en begreep in zijn hart waarschijnlijk wel dat hij aan een mission impossible begon.
De brief van de nuntius is zo fraai, dat het de moeite waard is hem te citeren.
‘Mij is de desolate toestand bekend van de kerk in Groningen. De situatie is gevaarlijker dan de
geestelijken zelf beseffen.
Om te voorkomen dat de zaak volledig uit de hand loopt moeten we alles doen wat onder de
huidige omstandigheden mogelijk is.
Daarom draag ik u namens de paus op om in het hele diocees Groningen een einde te maken
aan de schandelijke misstanden die de toorn Gods opwekken.’
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Talrijk zijn de zestiende-eeuwse spotprenten op de sexuele escapades van de geestelijkheid

Ik geef nu een korte bloemlezing uit de lange brief van de nuntius:
•

U moet zorgen voor een goede administratie en verhinderen dat de goederen die de basis
zijn voor het onderhoud van de geestelijkheid, in verkeerde handen vallen;

•

nonnen die hun geloften hebben gebroken, zich wijden aan de lusten van de wereld en het
vlees of zich aan priesters ter beschikking hebben gesteld als concubinen of hoeren, moeten
onmiddellijk terugkeren naar hun klooster of verbannen worden;

•

onder de (seculiere) priesters zijn er concubinarii, bigamisten, trigamisten, en (iets wat voor
kuise oren een absolute horreur is) octigamisten die ook nog prat gaan op hun echtbreuk, de
hoererij en heiligschennis waarmee zij nonnen hebben geschonden en straffeloos allerlei
liederlijkheid bedreven: u moet hen straffen en een einde maken aan deze smerigheid;

Een monnik laat zich leiden
door hoogmoed, wellust en
hebzucht, armen voeren
hem de Bijbel
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•

wanneer het gaat om concubinarissen in kloosters (regulieren), moeten ze in hun kloosters
worden gestraft, en degenen, mannen zowel als vrouwen, die hun habijt hebben afgelegd,
moeten hun ordenskleed weer aandoen en opnieuw leven naar de regel die ze bij hun
intrede hebben gezworen te zullen volgen;

•

religieuzen en priesters, mannen en vrouwen, die getrouwd zijn, moeten onmiddellijk
scheiden; u moet hun kerkelijke beneficies afnemen en hen uit hun ambten ontzetten;

•

de drie of meer geestelijken die zich het ergst hebben misdragen en zo onnozel zijn om zich
ook nog daarop te beroemen, moet u aanzeggen dat ze hun leven beteren onder dreiging
van de kerker of verlies van hun beneficies;

•

wanneer priesters en monniken verdacht worden van ketterij, moeten ze ontheven worden
van de sacramentsbediening, in het bijzonder van de biecht.

Doe uw best in dit soort en alle andere gevallen, die u aantreft. Als ze niet willen luisteren moet u
dat aan mij melden.
Tot zover nuntius Frangipani in de zomer van 1589.
Het waren landvoogd Parma en stadhouder Verdugo die het stadsbestuur onder druk zetten om
ernst te maken met de hervorming van de kerk van binnenuit. Ondanks de steun van hogerhand
heeft pater Nijlen niet veel succes gehad.
Een half jaar later horen we dat de nonnen van Oldenklooster in de Marne (in Kloosterburen) –
die niets aan hun regel deden – met een beroep op kerkrechtelijke formaliteiten wisten te
verhinderen dat de vicaris-generaal de inkomsten van hun convent een andere bestemming gaf.
Ook van de Franciscanessen van het Olde Convent (in de Rodeweeshuisstraat) weten we dat ze
hun eigen gang bleven gaan, ondanks pogingen van pater Nijlen en het stadsbestuur om hen
weer in het gareel te krijgen en hen zover te brengen dat ze hun habijt weer aandeden.

De mannen achter de
poging tot
‘rekatholisering’ van
Groningen in de
jaren 1580-1594:

Links landvoogd Alexander Farnese en rechts stadhouder Francisco Verdugo
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Zeker voor de kloosteroversten gold in de jaren 1580-1594 dat het beheer van het kloosterbezit
en het bedrijven van politiek – in deze volgorde – het belangrijkst was en dat ze wantrouwig
stonden tegenover elke poging tot modernisering van de kerk. De plannen tot modernisering
van de oude kerk strandden op de achterdocht en het verzet van de geestelijkheid en het volk.
Dat was in naam wel katholiek, maar het was toch vooral bang voor alles wat nieuw was en
hield daarom vast aan het oude bekende.
Ook een poging om Jezuieten naar de stad te halen die voor goed en gratis onderwijs zouden
zorgen, haalde het niet. Verwijzingen naar hun successen in andere Europese steden hielpen
niet: de gewone Groningers geloofden de verhalen dat de Jezuieten bloeddorstige ketterjagers
waren.

Een typisch voorbeeld van een
Jezuietencollege:
Ingolstadt in Beieren

De plaats waar het Groninger Jezuietencollege had moeten
komen
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Het Jezuietencollege had moeten komen in het blok tussen de Sint Jansstraat en de
Popkenstraat. Maar ook de Sint Maartensschool zou erbij getrokken worden. Omdat bij een
Jezuietencollege ook een eigen kerk hoorde, zou de Sint Walburg voor het college worden
bestemd.
Zelfs wanneer er geen sprake was geweest van verzet van de bevolking en geestelijkheid, zou
het Jezuietencollege er niet zijn gekomen. Dat komt door de militaire ontwikkelingen. In de
jaren na 1588 waren de Staatsgezinden aan de winnende hand. De oorzaak daarvan was vooral
gelegen in het beleid van koning Filips II. Die vond het behoud van het katholicisme in Frankrijk
veel belangrijker dan de Nederlanden. Hij liet de hertog van Parma in Frankrijk interveniëren,
waardoor de Staatsgezinden de kans kregen om hun strijdkrachten beter te organiseren.
Daarmee boekten ze weldra grote successen.
Filips maakte de fout die alle grote machthebbers steeds weer maken: ze overschatten hun
mogelijkheden en spelen op teveel borden tegelijk.
De oude structuren in kerk en samenleving hadden hun tijd gehad. Ze waren niet in staat
geweest zich tijdig aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Daar kwam bij dat de
onderlinge verdeeldheid in het koningsgezinde en katholieke kamp erg groot was, zowel in
Groningen als op het hoogste regeringsniveau.

Groningen belegerd door het
Staatse Leger
(mei-juli 1594)
(GrA 1536-4629)

Desondanks was Groningen voor het Staatse leger een moeilijk te kraken noot. Het kostte graaf
Willem Lodewijk en prins Maurits drie maanden om Groningen op de knieën te krijgen.
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Groningen veroverd (23 juli 1594)
(GrA 1536-4579)

Na de Reductie van 1594 deed de verdeeldheid onder de katholieken er natuurlijk niet meer
toe. Voortaan werd de loop van de gebeurtenissen beheerst door de overwinnaars. Maar ook
daar was geen eensgezindheid over de vraag hoe het verder moest. Iedereen eiste de
overwinning voor zichzelf op.
•
•
•
•
•

de fanatieke gereformeerden en hun predikanten wilden een soort gereformeerde
theocratie vestigen;
de Ommelander jonkers eisten een eigen staat, los van de stad;
de Friezen wilden Stad en Lande bij Friesland inlijven;
de stad-Groninger gereformeerden die uit ballingschap terugkeerden dachten dat de stad
nu gewoon weer de baas zou kunnen spelen over de Ommelanden;
en iedereen wilde dat zijn oude rechten gehandhaafd bleven.

CONCORDIA RES PARVÆ CRESCUNT
De zinspreuk van de Republiek der Verenigde Nederlanden (vrij vertaald: ‘Eendracht maakt macht’)
op de titelpagina van het ‘Groot Placaet-boeck’ van de Staten-Generaal, Holland en Zeeland (1658)
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Bij zoveel onenigheid binnen het Staatse kamp vraag je je af hoe het toch mogelijk is dat
‘Eendracht maakt macht’ de zinspreuk van de Republiek der Verenigde Nederlanden was.
Hierover valt van alles te zeggen, maar dat zou nu veel te ver voeren. Ik laat het bij de
constatering dat een onwaarschijnlijke coalitie van reactionairen en progressieven, idealisten en
realisten, edelen en burgers, kapitalisten en armoedzaaiers de overwinning had behaald op een
coalitie die net zo wonderlijk was en die ook bestond uit reactionairen, progressieven,
idealisten, realisten, edelen, burgers, kapitalisten en armoedzaaiers. Uiteindelijk waren het
natuurlijk vooral de toevalligheden van tijd, plaats en omstandigheden die maakten tot welk
kamp een individu behoorde, of hij een winnaar of verliezer was.
Daags nadat de stad Groningen zich had overgegeven aan de Staatse belegeraars, verliet een
kolonne van koningsgezinde soldaten, geestelijken en hoge ambtenaren de stad.
Ze hadden vrije aftocht gekregen en mochten met hun vaandels, wapens en andere bezittingen
de stad verlaten.

Van de aftocht van de
koningsgezinden uit
Groningen is geen afbeelding
bewaard gebleven.
Hiernaast zien we hoe de
koningsgezinden uit de stad
’s-Hertogenbosch
wegtrekken nadat deze is
veroverd door Frederik
Hendrik (1627)

Ongetwijfeld zijn er ook kisten meegevoerd met boeken en archiefstukken, afkomstig uit de
kloosters en hun refugia in de stad. In de zuidelijke Nederlanden zijn later her en der stukken
opgedoken die in de zomer van 1594 uit Groningen moeten zijn meegenomen. Wat achter bleef
zijn de conventualen die niet uit Groningen weg wilden, het enorme landbezit van de kloosters,
de refugia in de stad en de uitgebrande ruïnes van de kloostergebouwen op het platteland. Over
het bezit en de bestemming ervan mochten de overwinnaars ruzie maken.
Die kolonne vluchtelingen en ook die kisten met boeken en papieren kun je zien als een
symbool van wat de Reductie van Groningen heeft betekend. In 1594 waren ook in Groningen
de middeleeuwen al lang achter de rug, maar mét die boeken en papieren verdween ook een
groot deel van de herinnering aan het middeleeuwse Groningen. De Reductie was daardoor het
definitieve einde van een tijdperk.
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Dat tijdperk was uniek, in de zin dat het niet weer komt. Maar de afwisseling van tijdperken, de
teloorgang van het bestaande en de komst van het nieuwe, is een verschijnsel dat almaar
doorgaat. We weten dat wel, maar we kunnen ons daarvan niet genoeg bewust zijn.
Je kunt en moet nadenken over oorzaken van gebeurtenissen en er zijn ook wel patronen in de
geschiedenis te ontdekken. Maar de echte werkelijkheid was en is zo complex dat een
bevredigende analyse onbereikbaar blijft. Juist om die reden is het zo verleidelijk om te
simplificeren. Sterker nog, zonder simplificaties zouden we ons niet eens kunnen redden. Het
traditionele, in religieuze en nationalistische termen vertelde verhaal over de Tachtigjarige
Oorlog is zo’n simplificatie. Het is een constructie, gemaakt door propagandisten, historici en
herdenkingsredenaars.

Het Rad van Fortuin

Voor de tijdgenoten van toen was het beeld van de werkelijkheid natuurlijk net zo chaotisch en
complex als dat van onze eigen tijd voor onszelf is. En ook zij neigden tot versimpeling. Dit
Spaanse plaatje geeft daarvan een beeld. Vrouwe Fortuna draait aan het wiel en bepaalt wie
boven zit, wie te gronde gaat, wie down and out is en wiens carrière in de opgang is. De
koningen op het plaatje zeggen (tegen de klok in): ‘k regeer’, ‘ik heb geregeerd’, ‘ik ben zonder
koninkrijk’, ‘ik zal regeren’.
Zeker, elke analogie gaat mank, want het wiel impliceert de terugkeer van wat ooit geweest is.
Maar we weten allemaal dat de geschiedenis zich nooit in letterlijke zin herhaalt.
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Dat neemt niet weg dat het beeld een belangrijke waarheid bevat. Ik noemde die al eerder. Het
zijn niet de politieke strategieën, beleidsvisies en bewuste keuzes die de gang van zaken
bepalen. Zeker op het niveau van de gewone tijdgenoten geldt dat de toevalligheden van tijd,
plaats en omstandigheden, de Fortuin dus, de doorslag geven.

