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Jan van den Broek 

 

Groningen in stukken 
Een overzicht over zes eeuwen geschiedenis van Groningen (1000-1600) aan 
de hand van een zestal historische documenten.  

 

 

 

 

 

 

 

Dit overzicht bestaat uit aantekeningen met bijbehorende afbeeldingen, bij elkaar gebracht 
ten behoeve van een cursus voor de Senioren Academie Groningen-Drenthe (2007-2011) 
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Vooraf  

 

Het heeft lang geduurd alvorens Groningen een Nederlandse stad werd. Iets dergelijks geldt 
ook voor Groningerland. De Groningers en Ommelanders moesten ‘van ver komen’ voordat 
ze zichzelf als Nederlanders zagen en ook als zodanig werden gezien. De laatste tijd worden 
pogingen gedaan het begrip ‘vaderlandse geschiedenis’ wat af te stoffen en lijkt meer 
waarde te worden gehecht aan de kennis ervan. Wanneer de nationale media aandacht 
schenken aan het Nederlandse verleden gebeurt dat echter meestal vanuit een Hollands 
perspectief. We zouden daarbij haast gaan vergeten dat het huidige Nederland ooit een 
verzameling losse gewesten is geweest die ieder hun eigen geschiedenis hebben.  

 

De deelnemers aan de cursus maken kennis met Groningen en Groningerland in de 
middeleeuwen en vroeg-moderne tijd. Dat is de periode geweest waarin van een 
Nederlandse staat nog geen sprake was en het noorden nog weinig te maken had met de 
westelijke kustgebieden, die later het economische, politieke en culturele zwaartepunt van 
Nederland zouden worden. In diezelfde tijd werden echter al wel verschillende stappen 
gezet in het proces dat in 1594 zou uitmonden in de opname van het gewest Stad Groningen 
en Ommelanden in de Republiek der Verenigde Nederlanden.  

Het verhaal over deze ontwikkeling komt tevoorschijn aan de hand van enkele tekstuele 
bronnen die beslissende episoden markeren in de geschiedenis van Stad en Lande. De 
teksten zijn genomen uit oorkonden en kronieken en worden door de cursisten gelezen in de 
originele vorm of—voor zover nodig—in vertaling of moderne parafrase. Samen met de 
cursusleider proberen ze deze stukken te interpreteren en in hun historische context te 
plaatsen.  
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In deze cursus gaat het over de geschiedenis van Groningen en Groningerland tot ongeveer 
1600. We volgen de gebeurtenissen aan de hand van een zestal bronnen, die beschouwd 
kunnen worden als belangrijke stapstenen in de ontwikkeling.  

De behandelde stof vindt men – uitgebreider – in: Jan van den Broek, Groningen, een stad 
apart. Over het verleden van een eigenzinnige stad (1000-1600) (Assen 2007) hoofdstuk 1. 

 

Een aantal kaartjes is ontleend aan Westermann grosser Atlas zur Weltgeschichte, ed. 1982. 
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Inleiding  

Diplomatiek, het verzamelen, bestuderen en ontsluiten van historische 
bronnen 

 

 

Diplomatiek of oorkondenleer is de tak van wetenschap die zich bezig houdt met de studie 
van de formele aspecten van schriftelijke bronnen, in het bijzonder oude akten. 

 

 

 

 

 

 

Jean Mabillon OSB (1632-1707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ‘aartsvader’ van de diplomatiek is de Franse 
benedictijner monnik Jean Mabillon (1632-
1707). Hij heeft gewerkt aan een methode om 
echte en valse stukken van elkaar te 
onderscheiden. 

Hij was een van de uitgevers van de Actes de 
l'Ordre de Saint-Benoît (Acta Ordinis Sancti 
Benedicti), waarvan het eerste deel in 1703 
verscheen. 

 

 

Titelpagina van Mabillons De re diplomatica met als 
motto: ‘Veri justique scientia vindex’ 
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In 1681 had hij al een verhandeling geschreven De re diplomatica ('Over de diplomatiek'). Op 
het titelblad van dit werk stond als motto: veri justique scientia vindex (wetenschap staat 
borg voor waarheid en recht). Daarin ging het over de echtheid van enkele akten van de 
abdij van Saint-Denis, die in twijfel werd getrokken door de Nederlandse jezuiet Daniel van 
Papenbroeck. Dit werk wordt gezien als het begin van de ‘diplomatiek’. 

In opdracht van minister Jean-Baptiste Colbert maakte Dom Mabillon studiereizen naar 
Bourgondië (1682), Zwitserland en Duitsland (1683). Hij moest daar stukken verzamelen en 
op hun echtheid controleren, die van belang waren voor de geschiedenis van de Franse 
kroon en de kerk in Frankrijk. 

De koning stuurde hem in 1685 naar Italië om boeken en manuscripten te verzamelen voor 
de Bibliothèque Nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

Station Mabillon  

In Parijs is een metrostation aan lijn 10 
vernoemd naar dom Jean Mabillon.  

 

 

Hoe onderscheid je echt van namaak?  

Uit het besef dat men echt en onecht van elkaar moet onderscheiden (discrimen veri ac falsi) 
spreekt de kritische houding van de intellectueel, die kenmerkend is voor het tijdperk van de 
Verlichting.  

Ter beantwoording van de vraag of een historische bron echt is, moet men op een aantal 
verschillende criteria letten. Deze betreffen zowel de uiterlijke, min of meer technische 
aspecten van een bron, als ook de inhoud ervan. 

Voorbeelden van technische aspecten zijn de zogenaamde validatie-kenmerken: zegels, 
merktekens, het handschrift, formules, namen van autoriteiten. 

Dezelfde of soortgelijke kenmerken worden nu gebruikt ter beveiliging van paspoorten en 
andere documenten. 

Formele kenmerken zijn tegenwoordig vrij gemakkelijk te vervalsen. Denk maar aan 
gekopieerde bankbiljetten en valse websites. Toch zijn en blijven opmaak en vormgeving 
onmisbare middelen om vertrouwen te wekken. Dat was in de 11e eeuw niet anders. 
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Het precies namaken van een oude bron is natuurlijk een moeizaam werkje. Een veel 
gemakkelijker manier van vervalsen is het maken van afschriften waarin stukken van een 
oorspronkelijke tekst zijn veranderd, dingen zijn ingevoegd of weggelaten. Dat was zeker het 
geval vóór de introductie van mechanische kopieermethoden. 

 

 

 

 

 

 

 

Monogram van koning Hendrik III 

 

 

Maar ook aan de hand van de inhoud van een tekst kan men soms vaststellen of hij echt of 
vals is. Om echt te zijn behoort een tekst te passen in de context waarin hij pretendeert tot 
stand te zijn gekomen. Wie de echtheid van een tekst wil vaststellen moet dus een gedegen 
kennis van de geschiedenis hebben. 

Voorbeelden van valse teksten die niet passen bij de situatie van die tijd zijn de akte van het 
Aduarderzijlvest van 1382 (1383), waarin de namen van de kerspelen Feerwerd en Garnwerd 
zijn geïnterpoleerd, en de keizerlijke oorkonde van 1454 waarbij Ulrich Cirksena tot graaf van 
Oost-Friesland werd verheven. In dat stuk worden ook Esens, Jever, Friedeburg en andere 
plaatsen tot het Oostfriese graafschap gerekend, ofschoon het Oostfriese gravenhuis daarop 
pas later aanspraak maakte. 

De ontdekking dat de betrouwbaarheid van indrukwekkende stukken en oude 
overleveringen niet voetstoots kan worden aangenomen, past bij de kritische geest die in 
het begin van de Nieuwe Tijd de kop op stak: het begin van de Verlichting. 

Men ontdekte de historiciteit van historische bronnen. Dat lijkt een open deur, maar dat is 
het niet. Historische bronnen zijn niet gemaakt om ons wat te leren over het verleden, ze 
hebben een eigen doel gehad en hun functie is in de loop van de tijd veranderd. Ze hebben 
een eigen geschiedenis. 

Pas in de negentiende eeuw kwam de historische tekstkritiek tot volledige ontplooiing. Ook 
de wetenschappelijke Bijbelkritiek past in deze ontwikkeling. 
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Aanhef van de Aduarder 
zijlbrief van 1382 volgens 
een 17

e
-eeuws afschrift 

(GrA 136-2358) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Johan de Sitter (1748-1814) 

(GrA 1536-4356) 

 

 

In Stad en Lande begon Albert Johan de Sitter met het systematisch verzamelen van 
historische bronnen. 

A.J. de Sitter was rentmeester van de venen, raadsheer, drost der beide Oldambten, 
stadssyndicus, afgevaardigde voor Stad en Ommelanden ter Staten- Generaal, lid van de 1e 
en 2e nationale vergadering en vrederechter in het kanton Veendam. 

Hij publiceerde in 1789 een ‘Voorlopig register van charters, privilegien, placaaten, 
ordonnantien enz. Stad en Lande betreffende, en kunnende dienen tot het opmaaken van 
derzelver Groot Placaat en Charter-boek, loopende tot aan de reductie, of het jaar 1594’. 
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De term ‘Groot Placaat en Charter-boek’ was ontleend aan een Fries voorbeeld: Het Groot 
placaat en charter-boek van Vriesland, uitgegeven door G.F. thoe Schwartzenberg en 
Hohenlansberg (Leeuwarden 1768-1793; 5 delen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ‘Voorloopig 
Register’ van De 
Sitter 

(GrA 1769-3410) 

Rechts onder de 
beschrijving van de 
schenkingsakte van 
1040 

 

 

De eerste echte provinciale archivaris was R.K. Driessen. 

Hij is de auteur van de Monumenta Groningana veteris aevi inedita of verzameling van 
onuitgegevene oude charters en stukken betreffende de provincie Groningen, aanvang 
nemende met de vroegste tijden en eindigende met het laatste van de veertiende eeuw 
(Groningen, J. Oomkens, 1822-1830) 4 stukken in 4 banden. 

Robertus Keuchenius Driessen (1759-1831) was advocaat, secretaris van de Ommelanden, 
plaatsvervangend rechter in het provinciale Hof van Justitie en sinds 1824 archivarius van de 
provincie. 

De term ‘monumenta’ doet denken aan de veel bekendere Monumenta Germaniae 
Historica, de serie bronnenpublicaties voor de geschiedenis der Duitse landen, waarvan het 
eerste deel in 1826 verscheen. 
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Titelpagina van het eerste deel van Driessens ‘Monumenta 
Groningana’ (1822) 

Zoals vele van de hier genoemde oude boeken zijn ook de vier 
delen van dit werk zijn te raadplegen via Google Books. 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. H.O. Feith I (1778-1849) 

(GrA 1536-4169) 

 

 

 

De jurist H.O. Feith (1778-1849), advocaat te 
Groningen, volgde in 1832 R.K. Driessen op als 
archivaris van de provincie en was vanaf 1839 
raadsheer in het provinciale Hof van Justitie. 
 

Samen met professor Ypey schreef H.O. Feith I een studie over de oudste geschiedenis van 
Groningen en directe omgeving: A. Ypey en H.O. Feith, Oudheden van het Gooregt en 
Groningen, ontleend uit den giftbrief van Hendrik III aan de St. Martenskerk van Utrecht van 
den jare 1040 (Groningen 1836). 
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Ypey en Feith over de giftbrief van Hendrik III (1836) 

(GrA 1759-66) 

 

 

 

 

H.O. Feith II (1813-1895) 

(GrA 1785-10577) 

 

 

H.O. Feith jr., zoon van H.O. Feith I, begon in 1853 met de 

publicatie van een chronologisch ingerichte inventaris van 

de Groninger archieven: het zogenaamde ‘Register Feith’. 

 

 

 

 

 

 

 

In het Register Feith werden geen integrale teksten 
opgenomen, maar kwamen alleen uittreksels die in 
archiefkringen ‘regesten’ worden genoemd. 

Het was dezelfde opzet die al door De Sitter was 
gehanteerd. 
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Jhr. mr. J.A. Feith (1858-1913) 

(GrA 1785-19532) 

 

 

Na H.O. Feith II komt de derde Feith (jhr. mr. J.A. 
Feith), die samen met enkele anderen het 
Oorkondenboek van Groningen en Drente (1896-
1899) uitgaf: een wetenschappelijk-kritische 
publicatie van de oudste bronnen (tot 1405), waarin 
elke tekst wordt voorafgegaan door een 
zogenaamde ‘kopnoot’. 
 

‘Kopnoot’ en begin van de tekst van de schenkingsakte van 1040 in het Oorkondenboek van 
Groningen en Drente
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1 1040: Groningen wordt Utrechts 

 
 
1.1 Het Duitse Rijk rond 1040 
1.2.  Dit situatie in de omgeving van Groningen 
1.3.  De tekst van de oorkonde 
1.4.  Nadere toelichting bij de tekst 
 

 

1.1  Het Duitse Rijk rond 1040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het rijk van Karel de 
Grote 
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In het jaar 911 kwam er een einde aan de dynastie der Karolingische vorsten, waarvan Karel 
de Grote de bekendste  was. Zijn Rijk had een groot deel van West-Europa omvat, maar was 
na zijn dood uiteen gevallen. 

In 843, bij het verdrag van Verdun, werd Karels rijk in drie delen verdeeld: het Westrijk, het 
Middenrijk en het Oostrijk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verdeling van Karels rijk in 843 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe verdeling van het Rijk van 
Karel de Grote 

 

 

 

Bij het verdrag van Meerssen (870) werd het Middenrijk verdeeld. Het was vele eeuwen lang 
een twistappel tussen oost en west, Duitsland en Frankrijk. Vooral de middenzone, met 
Lotharingen, bleef instabiel. 
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De verdwijning 
van het 
Middenrijk 

 

 

 

De eerste niet-Karolinger op de Duitse troon was Koenraad, die hertog was van Frankenland. 

Hij werd opgevolgd door heersers uit het huis van Saksen: Hendrik de Vogelaar, drie Otto’s 
en Hendrik II. Otto III liet de Duitse keizerskroon maken. Met Hendrik II stierf het Saksische 
huis uit (1024). 

Daarna volgden vertegenwoordigers van het Salische huis uit Franken: Koenraad II, zijn zoon 
Hendrik III en hun opvolgers. 
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Het hertogdom Lotharingen onder 
de Ottonen en de Saliërs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De keizerskroon van het Duitse Rijk 

 

 

Hendrik III, alias ‘de Zwarte’ (1017-1056), was nog een kind toen hij door de keurvorsten tot 
roomskoning werd gekozen en gekroond. Daarnaast was hij sinds 1027 hertog van Beieren 
en vanaf 1038 hertog van Zwaben en koning van Bourgondië. Zijn vader was de Saliër 
Koenraad II, zijn moeder Gisela van Zwaben. In 1039 volgde hij zijn vader als koning op, 
onderwierp in 1041 de hertog van Bohemen en dwong hem Bohemen als rijksleen in 
ontvangst te nemen. Na veldtochten tegen Hongarije wist hij in 1044 ook de Hongaarse 
koningen voor korte tijd tot zijn leenmannen te maken. 
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Hendrik III  

 

Hendrik zag zichzelf als Vicarius Christi (plaatsvervanger van 
Christus), hetgeen hem ertoe bracht om in 1046 naar Rome te 
gaan en zich te bemoeien met de ruzies om de Heilige Stoel. 
Tijdens synoden te Sutri en Rome zette hij de rivaliserende 
pausen Silvester III, Gregorius VI und Benedictus IX af. Hij liet 
bisschop Suitger van Bamberg tot paus kiezen (Clemens II) en 
hervormde op die manier ook het pausdom.  

Op 24 december 1046 kroonde paus Clemens Hendrik tot 
keizer. Ook de opvolgers van Clemens waren door toedoen 
van de keizer uit Duitsland afkomstige, hervormingsgezinde 
geestelijken. Onder hen Leo IX. Hij benoemde ook 
hervormingsgezinde geestelijken aan het hoofd van 
bisdommen rijksabdijen. 

In Zuid-Italië beleende hij de Noormannen met Aversa en 
Apulië en wist hen zo aan het Rijk te binden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kaiserpfalz in Goslar 

 

 

Hendrik is in 1036 gehuwd met Gunhild van Denemarken (1019-1038) en hertrouwde na 
haar dood met Agnes van Poitou, dochter van hertog Willem V van Aquitanië. 

Hij bouwde de Kaiserpfalz te Goslar. De bouw ervan startte in de jaren 40 van de elfde eeuw. 
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Hendrik III en Agnes van Poitou 

 

Hendrik III was een zoon van Koenraad II, keizer 
van het Heilige Roomse Rijk (c. 990- 1039). 
Koning (sinds 1024), keizer (1027-1039) en 
koning van Bourgondië (1033-1039). Koenraad 
was de eerste Saliër op de Rooms-Duitse troon. 
Hij stamde uit een Frankisch geslacht en werd, 
nadat met de dood van Hendrik II de Ottonen 
waren uitgestorven, begin september 1024 tot 
koning gekozen en aansluitend te Mainz 
gekroond. In 1026 werd hij in Milaan tot koning 
van Italië en in 1027 te Rome tot keizer 
verheven.  

 

Hendrik III veranderde het Italiaanse leenrecht ten gunste van de lagere adel (Constitutio de 
feudis) en benoemde Duitsers op de bisschopszetels in Noord-Italië. Daarmee wist hij zijn 
heerschappij te vestigen. Hij stuitte daarbij echter op heftige weerstand van enige Italiaanse 
bisschoppen, waaronder Aribert van Antimiano, bisschop van Milaan, de belangrijkste was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paus Urbanus II in Cluny 

 

 

Het Benedictijnerklooster te Cluny speelde een bijzondere rol in de hervormingsbeweging 
die tussen 1000 en 1200 binnen de kerk opgeld deed. Deze beweging was een reactie op de 
wanorde en de corruptie die was ontstaan door de vermenging van wereldlijke en kerkelijke 
macht, en door de machtsstrijd tussen geestelijkheid en adel. In Frankrijk en Italië werden 
kerkelijke ambten en eigendommen verkocht en verhandeld. 
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Bisschoppen, lagere geestelijken en de monniken in de kloosters gingen een steeds 
wereldser gedrag vertonen en dit ging gepaard met corruptie, geweld en aantasting van de 
zedelijke normen. Ook het pausdom had te lijden onder de strijd tussen geestelijke en 
wereldlijke macht. 

Overeenkomstig de wil van keizer Hendrik III (die als koning drie rivaliserende pausen had 
afgezet) en het besluit van de synode van Sutri van 1046 deed  paus Clemens II zijn best een 
einde maken aan de simonie en het priesterhuwelijk. Tegelijkertijd werd de invloed van de 
Romeinse adel op het pausdom sterk beperkt.  
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1.2  De situatie in de omgeving van Groningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het noordelijke kustgebied rond 800 en de ligging van ‘Cruoninga’ 

 

Op een kaartje dat te zien was op de tentoonstelling over professor Van Giffen die enkele 
jaren geleden in het Groninger Museum werd gehouden, is de situatie van rond 800 
weergegeven. Tussen het kleigebied in het noorden en het pleistoceen ligt een uitgestrekte 
zone van veen (bruin op het plaatje). 

Van west naar oost zien we de Friese Wouden, de Nienoordse venen, het Woldland ten 
noorden van de stad Groningen, Duurswold, het Wold-Oldambt en het Woldland van 
Reiderland. Aan de zuidoostkant van de pasgevormde Lauwerszee reiken enkele kreken tot 
voorbij de hoogte van Noord- en Zuidhorn. 

Op dit kaartje is Humsterland (Oldehove, Niehove en Saaksum) een echt eiland; Middag (met 
Ezinge, Feerwerd, Garnwerd en Oostum) is een schiereiland. In het noordoosten van de 
huidige provincie zien we de wijde boezem van de Fivel. 
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Johan Rengers van Ten Post (1542-1626) 

 

 

 

 

 

 

De zestiende-eeuwse Ommelander jonker Johan Rengers van Ten Post was een uitgesproken 
vijand van het ‘Saksische’ Groningen en overtuigd van de superioriteit van de ‘Friese’ 
Ommelanden. Hij meende dat de veenzone tussen klei en zand (Rengers had het over ‘darg’) 
in het verre verleden een effectieve barrière was geweest tussen het gebied van de Friezen 
in het noorden en de Saksen in het zuiden.  

 

 

 

Groningen ligt op een ‘stert van Drentlant’ 

 

De stad Groningen ligt op het noordelijke uiteinde 
van de Hondsrug, dat als een soort kaap vanuit 
Drenthe ver naar het noorden reikt. Volgens Johan 
Rengers lag de stad op ‘een stert van Drentlant’.  

Doordat ter weerszijden van de Hondsrug 
ondoordringbare venen lagen, moest alle contact 
tussen de Ommelanden en Drenthe via Groningen 
lopen. De Friezen hadden echter volgens Johan 
Rengers genoeg aan zichzelf en waren niet erg 
gesteld op vreemdelingen. 
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Uit de Urbare van de abdij van Fulda  

 

 

 

 

 

Wat daar ook van waar is, er zijn al heel vroeg 
verschillende verbindingswegen geweest tussen 
de noordpunt van de Hondsrug en de Friese 
streken. Daarvan werd onder meer gebruik 
gemaakt door de vertegenwoordigers van ver weg 
gelegen abdijen, zoals die te Werden en Fulda, die 
recht hadden op inkomsten uit de Friese streken.  

In de administratie van deze abdijen bevonden 
zich lijsten waarin hun bezittingen waren 
opgetekend. In deze Urbare worden vele plaatsen 
in Groningerland vermeld. 

 

We mogen aannemen dat de genoemde wegen ook benut werden wanneer kerkelijke 
visitaties in de Ommelanden moesten worden gemaakt. 

Er zijn ook koningsgoederen in dit deel van Friesland geweest. Mogelijk hebben delen van de 
opbrengst daarvan al vroeg hun weg naar Groningen gevonden om vandaar verder te 
worden getransporteerd.  

Het Groninger kleigebied besloeg rond 900 ongeveer 600 km2. Ter vergelijking: het netto 
landoppervlak van de provincie Groningen bedraagt nu 2.345 km2 (een viervoud dus). Hier 
leefden naar schatting 10.000 mensen. Ervan uitgaande dat een doorsnee familiebedrijf, 
waarvan 5-6 personen moesten leven, een gemiddelde omvang van 35 ha had, betekent dit 
dat er op de klei geen ruimte was voor een groeiende bevolking. Het was daarom 
noodzakelijk over te gaan tot het ontginnen van woeste grond. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat er in de 10e en 11e eeuw sprake is geweest van een van 
‘klimaatoptimum’, met relatief hoge temperaturen en een geringe activiteit van de zee. Het 
was een goede tijd voor het ontginnen van woeste gronden. Dit had uiteraard politieke 
betekenis. Er was winst te boeken, of, wanneer men de boot miste, achterstand op te lopen.  
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1.3  De tekst van de oorkonde 

 

Aan het vierde deel van zijn Monumenta Groningana veteris aevi inedita, dat in 1830 bij J. 
Oomkens te Groningen verscheen, voegde R.K. Driessen deze lithografische facsimile toe van 
de akte van 21 mei 1040, waarbij koning Hendrik III een landgoed in de villa Cruoninga aan 
de kerk van Utrecht schonk. 

Deze kopie is, in de woorden van Driessen, ‘onder het opzigt van den Heer Substituut 
Archivarius De Jonge, door den kundigen Abrahams vervaardigd’ (Driessen, Monumenta IV 
859, noot a). 

 

 

 

 

 

 

Het geschonken landgoed ligt in de villa cruoninga 
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Geoblongeerd (‘uitgerekt’) schrift: in nomine sancte et individue trinitatis (‘in de naam van de heilige en 

ondeelbare drieëenheid’) 

 

 

 

In 1531 bestond de oorspronkelijke akte nog. In 1575 werd reeds geconstateerd dat het stuk 
– dat zich destijds te Gouda bevond – in zeer slechte staat verkeerde. 

De kopnoot in het oorkondenboek deelt mee dat het origineel zich te ’s-Gravenhage bevindt, 
dat het zegel en de bijbehorende snoeren ontbreken en dat zelfs niet meer te zien is waar ze 
gezeten hebben. Dit is onjuist. Het stuk bevindt zich niet in Den Haag, maar te Utrecht, en 
wat daar bewaard wordt is niet de originele oorkonde, maar een op 24 april 1419 gemaakte 
kopie. Dat is de reden waarom het geen sporen vertoont van een zegel.  

 

De tekst van de oorkonde valt uiteen in een aantal onderdelen: 
1.  invocatio 
2.  intitulatio 
3.  arenga 
4.  promulgatio 
5.  dispositio 
6.  corroboratio 
7.  signum-regel 
8.  datum 
De eerste en de twee onderste regels vertonen zogenaamd ‘geoblongeerd schrift’ 
(uitgerekte letters). 
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Latijnse tekst 

In nomine sancte et individue Trinitatis. 
Heinricus divina favente clemencia rex. 
Cuncta que aut possidemus aut possidere videmur, ab ipso accepimus qui nos et potenter ex 
nichilo fecit et misericorditer usque ad hoc quod nunc sumus, perduxit. Ipse dator, ipse 
nutritor, ipse noster est provector. Ex acceptis autem aut condempnabimur aut 
glorificabimur. Nam si eis secundum suggestionem inimici ad pompam nostram abutimur, ex 
eis quasi commissi talenti defraudatores infeliciter condempnabimur. Si autem eis ad 
gloriam et laudem nominis illius qui dedit, utimur, ex eis ut fideles dispensatores feliciter 
glorificabimur. Nichil enim quod prosit, habemus quod ab ipso non acceperimus, qui ideo dat 
ut recipiat, non ideo recipit ut indigeat, sed ut nos earundem rerum, quas recipit, 
possessores eternaliter faciat. Nam quicquid ei damus, non amittimus, sed hinc nobiscum 
portamus, quod autem retinemus, non hinc nobiscum portamus, sed hic amittimus. 
Quapropter, ne nos videamur abuti bonis nobis divinitus concessis, omnium Christi nostrique 
fidelium tam presentium quam futurorum universalitati notum volumus fieri, qualiter nos 
sancte Traiectensi ecclesie in honore sancti Martini constructe, pro Deo animeque patris 
nostri pie memorie Conraerdi imperatoris remedio, cuius ventris interiora in eadem 
sepelivimus ecclesia, cui venerabilis Bernoldus episcopali dignitate dinoscitur decenter et 
utiliter preesse, necnon ob eternum nostri nominis memoriale, tale predium quale nos visi 
fuimus tenere in villa Groninga nuncupata in comitatu Drenthe situm areis, edificijs, 
mancipijs, agris cultis et incultis, pratis, campis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, 
piscationibus, viis, invijs, exitibus et reditibus, quesitis et inquirendis, cum omni eiusdem 
comitatus strictione, monetis, teloneis, causis agendis et discuciendis, cum omnibus 
appenditijs et pertinentijs que ad presens retineri videntur aut quitquid in posterum ibi Deo 
adiuvante acquiri potuerit, libera manu donando concedimus et concedendo stabilimus eo 
videlicet tenore, ut supradictum predium perpetualiter respondeat servicio et utilitati 
fratrum ibi Deo incessabiliter serviencium, scilicet ut ex eiusdem predii utilitate quotannis 
habeant XXX carradas vini et quicquid remanserit in usus ipsorum a preposito fideliter 
expendatur. 
Verum volumus atque immutabiliter statuimus ut ex eisdem proficuis nemo aliquid prius 
auferre presumat aut in aliquam partem distribuere audeat, donec illud speciale tributum de 
carradis vini fratribus persolvatur. 
Et ne aliqua imperialis vel regalis aut episcopalis persona vel aliquis publicus exactor huius 
donacionis nostre auctoritatem presumat infringere, presentem paginam inde conscribi 
manuque propria, ut subtus videtur, corroborantes aurea nostre ymaginis bulla iussimus 
insigniri. 
Signum domini Heinrici tercii regis invictissimi, Theodricus cancellarius vice, Bardonis 
archicancellarii recognovi. 
Data XII kalendas iunii, indictione octava anno dominice incarnacionis millesimo 
quadragesimo, anno autem domini Heinrici regis tercii ordinacionis XIII, regni I. 
Actum Traiecto, feliciter amen. 
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Vertaling 

In de naam van de heilige en ondeelbare Drieëenheid. 
Hendrik, bij de goddelijke, genadige goedertierendheid koning. 
Alles wat wij bezitten of schijnen te bezitten, hebben wij van Hem ontvangen die ons op 
krachtige wijze uit het niets heeft gemaakt en ons op een barmhartige manier heeft 
gebracht tot hetgeen we nu zijn. Hij, de schenker, Hij de voeder, Hij is onze voortrekker. Uit 
het ontvangene evenwel zullen wij òf worden veroordeeld òf worden verheerlijkt. Want als 
wij dat overeenkomstig de ingeving van de vijand tot onze praal misbruiken, zullen wij 
daaruit als verspillers van het ons toevertrouwde talent tot ons ongeluk worden 
veroordeeld. Maar als wij [hetgeen we gekregen hebben] gebruiken tot roem en lof van de 
naam van Hem die gegeven heeft, zullen wij als trouwe beheerders tot ons geluk worden 
verheerlijkt. Niets immers dat van nut zou kunnen zijn, hebben wij, dat wij niet van Hem 
hebben gekregen, die geeft opdat Hij ontvangt; niet ontvangt om iets te missen, maar opdat 
Hij ons maakt tot eeuwige bezitters van diezelfde dingen die Hij ontvangt. Want al wat wij 
Hem geven, verliezen wij niet, maar nemen wij met ons mee hiervandaan. Maar wat wij 
houden, nemen wij niet met ons mee hiervandaan, maar verliezen wij hier. 

Daarom, opdat wij niet de indruk wekken de goederen te misbruiken die ons van Godswege 
zijn toegestaan, willen wij dat algemeen bekend wordt aan allen die getrouw zijn aan 
Christus en onszelf, zowel de tegenwoordige als de toekomstige, hoe wij, met vrije hand 
gevend, afstaan aan de heilige Kerk van Utrecht, die ter ere van Sint Maarten is gebouwd, 
voor God en voor de redding van de ziel van onze vader zaliger nagedachtenis, keizer 
Koenraad, wiens ingewanden wij in diezelfde kerk hebben begraven, die – zoals bekend – 
door de eerbiedwaardige Bernold met de bisschoppelijke waardigheid op passende en 
profijtelijke wijze geleid wordt, en bovendien tot eeuwige nagedachtenis van onze 
naam, zodanige hof als wij bezitten in de nederzetting, Groningen genaamd, in het 
graafschap Drenthe gelegen, met grond, gebouwen, horigen, landerijen, bebouwd en 
onbebouwd, hooilanden, kampen, graslanden, wateren of waterlopen, viswateren, wegen, 
begaanbaar en onbegaanbaar, opbrengsten en inkomsten, het recht om aan te klagen en 
gerechtelijk onderzoek in te stellen met de gehele daarbij behorende grafelijke rechtspraak, 
muntrecht, tolrecht, kwesties om af te handelen en te onderzoeken, met alle toebehoren en 
bijkomende zaken, die wij tegenwoordig bezitten of wat in latere tijd daarbij met Gods hulp 
verworven zal kunnen zijn, en dit afstaande bevestigen wij namelijk op deze voorwaarde dat 
bovengenoemde hof eeuwig ten goede moge komen tot dienst en nut van de broeders die 
daar God onophoudelijk dienen, namelijk dat zij uit de opbrengst van diezelfde hof jaarlijks 
dertig karrevrachten wijn mogen hebben en wat er zal overblijven voor hun eigen gebruik 
door de proost getrouwelijk zal worden uitgedeeld. Voorts willen wij en besluiten wij 
onveranderlijk dat uit diezelfde baten niemand tevoren iets mag wagen weg te nemen of het 
durven aan enig ander partij toe te delen, totdat die speciale gave van karrevrachten wijn 
aan de broeders wordt betaald. 
En opdat geen enkele persoon, keizerlijk of koninklijk of bisschoppelijk, of iemand in het 
algemeen, zich als invorderaar het gezag over deze gift van ons zou aanmatigen om deze aan 
te tasten, hebben wij bevolen het onderhavige blad te laten schrijven en, het met eigen 
hand bekrachtigend, zoals hieronder te zien is, met het gouden zegel met onze beeltenis te 
laten bezegelen. 
Het teken van heer Hendrik de derde, zeer onoverwinnelijke koning, heb ik, kanselier 
Theoderik in plaats van aartskanselier Bardo herkend. 
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Gegeven op de twaalfde kalende van juni, de achtste indictie, in het jaar van de 
vleeswording van de Heer duizend 40, in het dertiende jaar van de verkiezing van koning 
Hendrik de derde, in het eerste van zijn regering. 
Gedaan in Trecht onder een gelukkig gesternte, amen. 

 

Arenga 

Het woord ‘arenga’ komt van het Franse harangue (plechtige toespraak) en is afgeleid van 
het Germaanse hari-ring = ‘Heeresring’: kringvormige vergadering van het leger voor het 
aanhoren van een toespraak. 
In een Middeleeuwse oorkonde is de arenga de passage waarmee de eigenlijke tekst wordt 
ingeleid. 
Deze inleiding heeft een literair karakter en is niet constitutief voor de rechtshandeling. Tot 
het midden van de 10e eeuw waren arenga’s korte formules, daarna worden ze 
uitgebreider. De arenga omschrijft de algemene motieven die de oorkonder gebracht 
hebben tot het stellen van de betreffende rechtshandeling en het uitvaardigen van de 
oorkonde. Ze bespreekt – vaak op een pathetische manier – de deugden van de vorst, de 
hoop op beloning in de hemel, het vorstelijke ambt, het recht of de vrede. 
In deze oorkonde bevat de arenga een verklaring over God als bron van alle goeds en over 
de betekenis die schenkingen voor het zielenheil van de schenker hebben.  
De passage ‘quasi commissi talenti defraudatores’ is een verwijzing naar Mattheus 25:14-30. 

 

Dispositio 

Dit onderdeel (de ‘beschikking’) bevat een beschrijving van de rechtshandeling en vormt de 
kern van de akte. De begunstigde is in dit geval de kerk te Utrecht, niet de bisschop, i.c. 
Bernold (1027- 1054). 
Verwezen wordt naar de vader van Hendrik III, Koenraad II, die de eerste Saliër was op de 
Duitse troon. 
Gegeven worden: 
• een landgoed in de villa Groningen in het graafschap Drenthe 
• de bijbehorende grafelijke rechten, munt- en tolrecht 
onder de bepaling dat de inkomsten eruit ten goede komen aan de kapittelheren. 

 

Datum 

Kalende = eerste dag van de maand. 
Hendrik III is op 14 april 1028 (Pasen) tot roomskoning gekozen. 
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1.4  Nadere toelichting bij de tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hertogdommen van het Oostfrankische Rijk in de 
10e eeuw 

 

 

De opvolgers van Karel de Grote waren onvoldoende in staat om in het Oostfrankische Rijk 
hun gezag te laten gelden. Het Duitse Rijk bestond uit vele losse graafschappen en 
hertogdommen. Regionale groten, zoals hertogen en graven, waren weliswaar lager in rang 
dan de koning of de keizer, maar hun ambities konden gemakkelijk een bedreiging worden 
voor de eenheid van het Rijksgezag. In het bijzonder het feit dat hoge ambten erfelijk waren, 
betekende dat het overheidsgezag in zogenaamde ‘heerlijkheden’ uiteen kon vallen. 
Heerlijkheden waren gebieden waarin een adellijke familie het overheidsgezag als particulier 
bezit in handen had en uitoefende. 

De keizer probeerde de machtige, zelfs zijn eigen positie bedreigende dynastieën onder 
controle te houden door stukken wereldlijk gezag in handen te geven van personen die geen 
erfelijke opvolgers hadden en dus ook geen dynastieën konden stichten: bisschoppen en 
abten van grote kloosters. 

De schenking van de villa Groningen en van de grafelijke rechten in Drenthe aan de kerk van 
Utrecht past bij het streven van Hendrik III om zijn eigen gezag te versterken. De schenking 
versterkte tevens de economische basis van de Utrechtse kerk. Dit niet alleen vanwege de 
geschonken goederen zelf, maar ook doordat het bezit ervan uitzicht bood op het verwerven 
van nieuwe inkomsten door de ontginning van woeste gronden en door het uitoefenen van 
controle over het handelsverkeer.  

In het dorp Groningen bevond zich een koninklijke hof onder leiding van een villicus. De kern 
van het gebied waarover hij het gezag uitoefende zal zich bevonden hebben tussen de 
Drentse A en de Hunze. Deze grotendeels hoog en droog op de Hondsrug gelegen strook is 
op het volgende plaatje groen gearceerd.   
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Het Gorecht met de grenzen van 1750. 
Het gebied tussen Drentse A en Hunze is groen 
gearceerd  

 

 

Wellicht had deze koninklijke functionaris de leiding genomen bij de ontginningen in de 
buurt van Groningen, met inbegrip van het Woldland ten noorden van de Hondsrug. Hierbij 
kan een conflict zijn opgetreden tussen het koninklijke ‘foreestrecht’ (het recht op de 
woeste grond) en lokale markerecht, op grond waarvan de bewoners van de streek een 
ongedeeld gebruik maakten van de wildernis. 

Het foreestrecht hangt samen met de gedachte dat wat van niemand is aan de koning 
toebehoort (bona vacantia). Voorbeelden van zulke ‘vrije goederen’ zijn behalve grote 
bossen ook de wind, zwanen, grote rivieren, landaanwas aan zee etc. Ook de dingen die op 
het strand aanspoelen behoren niemand in het bijzonder toe en vervallen daarom aan de 
koning. 

Een aardige – late – illustratie daarvan zien we in het volgende geval. In 1588 droeg de 
Hoofdmannenkamer de redger Johan Arends op om planken in beslag te nemen die 
afkomstig waren van een schip dat op de Waddenzee was vergaan. De functionaris die 
toezicht hield op de naleving het Groninger stapelrecht,  de Olderman, verzette zich 
daartegen uit naam van de stad Groningen, met het argument dat het schip niet op het 
eiland Bos was gestrand, zoals werd beweerd, maar op een vaarwater waarin vanwege de 
stad Groningen tonnen waren gelegd. ‘Daarom komt het goed niet de koning toe.’ Doordat 
de stad de vaarroute beveiligde was het betreffende water geen bonum vacans meer. 
Dezelfde redenering pasten de Emders toe met betrekking tot de Eems. 

Het markerecht hield in dat landeigenaren gemeenschappelijk gebruik mochten maken van 
de woeste gronden, die meestal op een wat grotere afstand van hun nederzetting lagen. Ze 
mochten er vrijelijk jagen, hout halen en turf steken.  

Doordat vanuit Groningen ook woeste gronden werden ontgonnen die buiten de natuurlijke 
grenzen van het Gorecht lagen, zijn ook de daar ontstane kolonies deel gaan uitmaken van 
het ambtsgebied van de bestuurders in Groningen.  
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Middeleeuwse burchten bij Groningen  

1. Zernike-burcht 
2. Kasteel Selwerd 
3. Cortinghuis 
4. ‘Elba’ 
5. Ulgersmaborg ? 
6. Vrydemaborg ? 
7. Gronenburg 

 

 

Ook de situering van de middeleeuwse burchten die in de buurt van Groningen hebben 
gestaan, kan met die ontginningen samenhangen. 

We zagen dat de koning Hendrik III zijn schenking aan de kerk van Utrecht heeft gedaan met 
de uitdrukkelijke bedoeling om de structuur van het Rijk te versterken. Maar heeft deze 
schenking ook het beoogde effect gehad?  
Het antwoord op deze vraag is duidelijk: nee, of hoogstens voor een korte tijd.  

Bisschop Bernold, degene die in 1040 in Utrecht op de bisschopszetel zat, liet zijn wereldlijke 
taken in Groningen en Drenthe uitoefenen door zijn villicus (hofmeester) in Groningen en 
een kasteelheer (‘kastelein’) in Coevorden. De burchten bij Groningen waren de zetels van 
de ‘borgmannen’ of ridders, die de hofmeester hielpen en dus tot de kring van ‘Utrechtse’ 
getrouwen hoorden.  
Maar de middelpuntvliedende krachten die in de 11e en 12e eeuw op Rijksniveau speelden, 
deden ook op een lager niveau hun werk. De door de bisschop aangestelde plaatsvervangers 
en hun nazaten konden zich niet handhaven of kwamen in opstand tegen hun heer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De voormalige Sint Walburgkerk te 
Groningen 
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Bisschop Burchard (1100-1112) was een echte Rijksbisschop. Even ten noorden van de Sint 
Maartenskerk, de eerste kerk van Groningen, liet hij een soort ‘kerkfort’ bouwen. Dat 
gebouw moest de samenhang tussen Groningen en het Rijk onderstrepen.  

Weldra echter verslapte deze band. Burchards opvolger, bisschop Godebold (1112-1128), 
nam zelf stelling tegen de koning en kreeg op zijn beurt te maken met een rebellie van de 
Groningers. Een van de daarna volgende bisschoppen, Hartbert van Berum (1139-1150), 
meende zijn greep op de noordelijke delen van het Sticht te kunnen versterken door zijn 
broers aan te stellen erfelijk prefect en kastelein. Deze manoeuvre heeft niet kunnen 
verhinderen dat de greep van ‘het centrum’ verslapte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerk van de Friezen staat aan 
de Burgo San Pietro bij het 
Vaticaan in Rome 

 

De schenkingsakte van 1040 is niet de oudste vermelding van Groningen. De oudere 
vermeldingen die genoemd moeten worden zijn: 

• een inscriptie in de Friezenkerk te Rome; deze dateert uit de dertiende eeuw, maar maakt 
melding van gebeurtenissen uit de achtste-negende eeuw. 

• de vermelding van ‘de kerk te Groningen’ in een schenkingsakte uit 1006. De akte is vals, 
maar dat wil niet zeggen dat er in Groningen geen kerk stond. 

• Groningen wordt genoemd in de levensbeschrijving van de heilige Walfridus, die uit de 
dertiende eeuw dateert. 
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Vermelding van ‘Ilderado de Groninga’ in de Friezenkerk te Rome 
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Groningen in stukken 
Een overzicht over zes eeuwen geschiedenis van Groningen (1000-1600) aan 
de hand van een zestal historische documenten.  

 

2 1258: Vrede tussen Groningen en Fivelgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1 Inleiding 
2.2 De bisschop van Utrecht en Groningen 
2.3 Groningen en zijn omgeving 
2.4 Een vredesverdrag uit 1258 
2.5 Conclusies 
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2.1  Inleiding 
 

We hebben de vorige keer gekeken naar de schenkingsakte van 1040 en de achtergronden 
ervan . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1040 schonk de koning een landgoed in de villa Gruoninga met bijbehorende grafelijke 
rechten aan de kerk van Utrecht. Het is niet precies duidelijk waar zich de hof en het 
praedium (‘landgoed’) hebben bevonden en hoe groot ze waren. Behalve het koninklijke 
landgoed was er in Groningen ook een hof van de abdij te Werden en vermoedelijk was er 
ook vrij boerenbezit. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de ‘koningshof’ gelegen 
heeft op een van de noordelijke opduikingen van de Hondsrug..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groningen ligt op het noordelijkste puntje van de Hondsrug 
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De koninklijke hof in Groningen werd beheerd door een villicus (hofmeester), die aan het 
hoofd stond van de hofgemeenschap, bestaande uit vrijen en onvrijen. Deze 
hofgemeenschap vormde een ‘immuniteit’. Anders gezegd: de hof was een zelfstandige 
rechtskring waar het gewone landrecht niet gold. De hofmeester van de koninklijke hof was, 
net zoals zijn collega van de hof van Werden en de vrije boeren, grondbezitter in Groningen 
en als zodanig mede gerechtigd in de marke van Groningen. Vermoedelijk strekte die zich uit 
over het laagland ten noorden, westen en oosten van de hoogte, tot aan de A en Hunze.  

 

 

De hertogdommen van het Oostfrankische Rijk in de 
10e eeuw 

 

 

We hebben gezien dat de schenking van 
Groningen past in de pogingen van de keizer 
om stabiliteit te brengen in een betrekkelijk 
afgelegen deel van het Rijk waar de 
machtsstructuur zwak ontwikkeld was. Door 
de onafhankelijkheidszin van zijn hertogen 
dreigde Lotharingen, eerder onderdeel van 
het Middenrijk, van het (Oost-Frankische 
Rijk) los te raken.  
 

De keizers stelden hoge geestelijken aan als rijksambtenaar. Zo kwamen rijksbisdommen en 
rijksabdijen tot stand. Dit ‘Rijkskerkensysteem’ was erop gericht het Rijksgezag in 
Lotharingen te versterken (bisdommen Utrecht, Luik, Toul, Nancy, Metz). Het geschonken 
materiële bezit moest dienen als economische basis voor een locale machtsinstantie, 
waarvan men mocht aannemen dat die loyaal zou zijn aan het hoofd van het Duitse Rijk. Het 
overheidsgezag was destijds in handen van de graven.  

We hebben ook gezien wat het begrip ‘grafelijkheid’ inhoudt. Het behelst vooral de 
organisatie van de rechtspraak en de bescherming van de bevolking buiten de hof, die zelf 
een immuniteit was. De bisschop was, als hoofd van de Utrechtse kerk, degene die met het 
grafelijk ambt bekleed was. Maar omdat de afstand tussen Utrecht en Groningen veel te 
groot was, moesten de met de grafelijkheid verbonden werkzaamheden door een 
plaatsvervanger van de bisschop worden uitgevoerd. In Groningen trad de villicus van de 
Utrechtse hof als ‘locatie-manager’ op. Het bezit van de grafelijke rechten betekende dat de 
hofmeester van Groningen de toepassing van het landrecht organiseerde in een gebied dat 
groter was dan het praedium dat hij beheerde. 

Hoe groot het grafelijke ambtsgebied van de Utrechtse hofmeester precies was staat niet in 
de akte. Het ligt voor de hand aan te nemen dat het zich uitstrekte over het gehele 
noordelijke deel van Drenthe, wellicht tot aan de plaats waar een uit de laatste ijstijd 
daterend beekdal de Hondsrug kruiste. Dat betekent dat er nauwelijke ‘harde’ grenzen zijn 
geweest. Aanvankelijk zullen de rivieren A en Hunze als grens hebben gefunctioneerd. Dat 
waren de grenzen van de marke van Groningen.   
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Het Gorecht in 1750.  

 

 

Op de kaart van de juridische indeling van Groningerland anno 1750 zien we echter dat het 
rechtsgebied van Groningen veel groter is. Zowel aan de west- als (vooral) aan de oostzijde 
strekt het zich uit aan de overzijde van de genoemde natuurlijke grenzen. Dit hangt samen 
met de ontginningen ter plaatse.  

In de literatuur wordt melding gemaakt van een ‘klimaatoptimum’, groei van de bevolking en 
ontginningen in de 10e en 11e eeuw. Deze ontwikkelingen hadden een politieke betekenis. Er 
was winst te boeken, of, wanneer men zich er niet in mengde en zijn buren hun gang liet 
gaan, achterstand op te lopen. De ontginningen openden de mogelijkheid om het rijksgezag 
te versterken en te handhaven en zelfs te vestigen waar het ontbrak.  

Dat kon alleen door het opzetten en onderhouden van een netwerk van vertrouwde 
medewerkers. Trouw moest worden gekocht door het doen van schenkingen in combinatie 
met taken. Dat is de kern van wat men feodaliteit noemt.  

De vertrouwelingen van de koning konden het aan hen toevertrouwde gezag en de 
bijbehorende functies op hun beurt weer doorgeven aan lager geplaatsten. Het 
machtsapparaat van het Rijk leek daardoor op een pyramide aan de top waarvan de koning 
of, als hij als zodanig was gekroond, de keizer stond. Deze onderhield de banden met zijn 
plaatsvervangers door voortdurend rond te reizen door zijn Rijk. 

Groningen moet al vóór de schenking van 1040 een plaats zijn geweest waar gehandeld 
werd. Daarop wijst de vermelding in de akte van het bestaan van munt en tol ter plaatse. 
Tastbare bewijzen uit de tijd van ná de schenking zijn de munten gevonden die te Groningen 
geslagen zijn op naam van bisschop Bernold (1027-1054) en zijn opvolger, bisschop Willem 
(1054-1076). De munten zijn vrijwel alleen gevonden in de landen rond de Oostzee, tot aan 
de streek bij de Ladoga- en Onegameren. 
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Bisschoppelijke munten uit Groningen 
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2.2   De bisschop van Utrecht en Groningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concordaat van Worms (1122) 

 

 

 

Een kleine eeuw na de schenking van het landgoed in Groningen kwam er een einde aan de 
‘rijkskerkenpolitiek’. In het Concordaat van Worms (1122) werd bepaald dat de kapittels, 
niet de keizer, de bisschoppen en abten zouden benoemen. Doordat de leden van de 
kapittels meestal voortkwamen uit adellijke families, kreeg de regionale adel langs deze weg 
toch weer grip op het overheidsgezag in de prinsbisdommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De passage van de Narracio waarin verteld 
wordt over de ‘Slag bij Ane’  
(1227) 
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Over de ontwikkelingen in Groningen hebben we alleen maar fragmentarische gegevens. Het 
meest samenhangend is de Narracio, die in de dertiende eeuw is geschreven en duidelijk wil 
maken dat de Friezen (en ook de prefect van Groningen) in deze oorlog steeds trouwe 
dienaren van de bisschop zijn geweest, dit in tegenstelling tot de Drenten, die voortdurend 
tegen het bisschoppelijke gezag rebelleerden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedenksteen ter herinnering aan de Slag bij 
Ane (1227) 

 

 

Het hoogtepunt of – zo men wil – dieptepunt van die rebellie was de Slag bij Ane in 1227. In 
zijn strijd tegen de Drenten werd bisschop Otto van Lippe geholpen door de graven van 
Gelre en Bentheim.  

Maar niet alleen de Drenten waren opstandig. In het begin van de twaalfde eeuw was ook in 
Groningen al sprake geweest van een ernstig conflict: de Groningers rebelleerden tegen 
bisschop Godebald (1112-1128), die zelf stelling had genomen tegen de keizer. 

Wie er hier met ‘de Groningers’ worden bedoeld is niet duidelijk. Zijn het alle mensen die in 
Groningen woonden of maar een deel ervan? Behoorden de rebellen tot de 
hofgemeenschap of waren het de vrije boeren die in Groningen woonden? Of waren het 
misschien vooral de kooplieden die zich daar hadden gevestigd? We weten ook niet wat de 
oorzaak van het conflict was. Duidelijk is hooguit, dat ‘de Groningers’ niet deden wat de 
bisschop wilde en omgekeerd.  

Een van Godebalds opvolgers, Hartbert van Berum (1139-1150), meende de oplossing te 
hebben gevonden. Hij stelde zijn oudste broer Leffard aan tot prefect. Later was er veel 
kritiek op dit ‘nepotisme’. De enige bron die we hebben, de Narracio, vertelt ons dat de 
bisschop uit was op ‘bevordering’ van zijn ‘vleselijke broeders’. 

In de woorden van de Narracio: 
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Qui de Frisia oriundus, id est de Berum, duos fratres carnales habuit, videlicet Ludolfum et 
Leffardum; quorum exaltationi intendens, majori prefecturam in Groninghe et minori 
castrum Covordie et jurisdictionem Trente et eis attinencia feodaliter donavit, in illo jure sibi 
et suis successoribus episcopis servanda, sicut plene dicunt et continent privilegia nova et 
antiqua.  
In vertaling: ‘Deze, uit Friesland geboortig, dat wil zeggen van Berum, had twee vleselijke 
broers, nl. Ludolfus en Leffardus. Hij wilde hun carrière bevorderen en schonk daarom aan 
de oudste de prefectuur in Groningen en aan de jongste het kasteel te Coevorden en de 
rechtsmacht over Drenthe en alles wat daarbij hoorde bij wijze van leengoed, waarbij dit 
alles voor hemzelf en zijn opvolgers als bisschoppen behouden moest blijven, zoals de 
nieuwe en oude privileges openlijk verklaren en inhouden.’ 

 

 

 

 

 

Ubbo Emmius (1547-1625) 

 

 

 Ubbo Emmius, de grote geschiedschrijver van de 
Friese landen, volgt dit bericht en deelt mee dat de 
bisschop deze gelegenheid aangreep om zijn familie 
te begunstigen. Je kunt het natuurlijk ook anders 
zien: het inzetten van een betrouwbaar familielid had 
zijn voordelen in deze onzekere tijd. 

 

Bij alle begrip blijft natuurlijk wel het punt dat de bisschop met het erfelijk maken van de 
prefectuur hetzelfde probleem schiep dat Otto I en de Salische koningen uit de wereld 
hadden willen helpen door middel van hun ‘rijkskerkensysteem’. 

In de feodale pyramide zijn het de hertogen, graven en lagere edelen die als erfelijke 
leenmannen officiële functies uitoefenen. De overheidsfuncties zijn steeds gekoppeld aan 
bezittingen (‘beneficies’). Dat geldt zowel voor geestelijke als wereldlijke functionarissen. 
Beneficies bestaan vaak uit grond. Deze wordt verhuurd en van de opbrengsten kan de 
beneficiaris leven. 

Er is wel een belangrijk verschil tussen wereldlijke en geestelijke beneficies. Wereldlijke 
functies en de bijbehorende beneficies worden weldra erfelijk. We noemen ze dan 
heerlijkheden. Bij geestelijke functies en beneficies kan geen erfelijkheid optreden.  
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2.3  Groningen en zijn omgeving 

 

De oudste geestelijke stichtingen in de Ommelanden dateren uit het einde van de twaalfde 
eeuw. Deze stichtingen – van de Cisterciënsers in Aduard en van de Benedictijnen in 
Thesinge – hangen zonder twijfel samen met de mogelijkheden die zich ter plaatse 
voordeden om woeste grond bruikbaar te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aduard (1192) en Thesinge (1195?) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontginningen ten oosten van 
Groningen 

 

 

In de akte van 1258 gaat het onder meer over het gebied tussen de stad en Fivelgo. Het 
regelmatige verkavelingspatroon in dat gebied wijst erop dat dit een ontginningsgebied is 
geweest. De woeste grond is hier op een planmatige manier aangepakt.  



Groningen in Stukken 2  

30 
 

 

 

 

 

Thesinge-Sint Maarten 

 

 

 

 

De verkaveling van de landerijen 
bij Thesinge lijkt samen te 
hangen met een lijn die op de 
Sint Maartenskerk is geraaid, 
maar het is niet duidelijk of er 
echt verband is.  

 

 

Analyse van de kavelstructuren onder 
Noorddijk 

De rode stippen geven de plaatsen aan 
waar in de middeleeuwen burchten 
hebben gestaan: ter plaatse van de 
boerderij Elba, Zorgwijk 
(Ulgersmaborg?) en de Vrydemaborg. 

De nummers op het kaartje verwijzen 
naar de toelichting in: Jan van den 
Broek, Groningen, een stad apart 
(Assen 2007) 395. 

 

 

De situatie binnen het Gorecht is veel ingewikkelder. Vrijwel alle kavellijnen zijn onder de 
stadswijken Beijum, Ulgersmaborg en Lewenborg verdwenen, maar enkele elementen zijn 
nog zichtbaar: de noordgrens van het Gorecht, de Stadsweg en het Meedenpad-
Wibenaheerd. 
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De Beijumer Zuidwending anno 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijumer Zuidwending met brug 
Godekenheerd 
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Beijumer Zuidwending achter de 
Nijensteinheerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérend perceel in het noordoosten 
van de prefectuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hetzelfde perceel 
vanuit de ruimte 
gezien 
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Hedendaagse sporen van oude 
structuurlijnen onder Noorddijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede uit de analyse van de kavelstructuren onder 
Noorddijk  

De oostgrens van het Gorecht lijkt te zijn afgeleid van 
een lijn die getrokken kan worden tussen de kerken van 
Noorddijk en Garmerwolde (nrs. 6 en 11 op het kaartje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerk van Noorddijk vanaf de 
Borgsloot boven de Rollen 
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De kerk van Garmerwolde vanaf de 
Borgsloot-boven-de-Rollen  

 

 

De verkaveling van het kerspel Garmerwolde past bij die van Thesinge en Ten Boer en maakt 
een scherpe hoek met de Borgsloot boven de Rollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damsterdiep vanaf Ruischerbrug  

 

 

 

Het Damsterdiep ligt even ten noorden van de grens tussen de kerspelen Noorddijk en 
Middelbert en lijkt te zijn geraaid op de Sint Maartenstoren. 
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De benoeming van een vaste plaatsvervanger leverde de bisschop weinig nut op. Reeds 
onder bisschop Boudewijn II (1178-1196) was er opnieuw ruzie tussen de Groningers en hun 
heer. Ook in dit geval is het niet duidelijk wie er precies met ‘de Groningers’ worden 
bedoeld. De ruzie ging onder meer over het gebruik van de Walburgkerk. De Groningers 
zeiden dat die van hen was en dat ze die zelf tegen de Noormannen hadden gebouwd, de 
bisschop zei dat dit kerkfort hem toebehoorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint Maarten en Sint Walburg 

 

 

De archeoloog Jaap Boersma heeft aannemelijk gemaakt dat bisschop Boudewijn in zijn 
recht stond en dat de Sint Walburg gebouwd is door een voorganger van bisschop Hartbert 
van Bierum (1139-1150), bisschop Burchard (1100-1112), een echte Rijksbisschop. 

 

 

 

 

 

 

 

Plattegrond van de Sint Walburgkerk te Groningen 

 

 

 

 

Waarom heeft Burchard de Sint Walburg gebouwd, wanneer de oudste kerk in Groningen, 
de Sint Maarten, een bisschoppelijke ‘eigen kerk’ is geweest en de bisschop dus al een kerk 
in Groningen had? De veronderstelling ligt voor de hand dat de Groningers zich al in de loop 
van de 11e eeuw hebben meester gemaakt van die kerk. Niet voor niets vertoont het 
stadszegel de Sint Maartenskerk. De Groningers beschouwden die kerk kennelijk als het 
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symbool van hun zelfstandigheid. Ze waren blijkbaar ‘vergeten’ dat ook die kerk haar 
bestaan oorspronkelijk aan de bisschop te danken had. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het stadszegel van Groningen 

 

 

Er lijken zich in toenemende mate conflicten te hebben voorgedaan tussen de 
vertegenwoordigers van Utrecht (de prefect en zijn [borg]mannen) enerzijds en een deel van 
de Groninger bevolking en die van de Friese landschappen in de buurt anderzijds. 

De bronnen hebben niet veel te melden over de achtergronden van die geschillen en over de 
vraag welke partijen er precies tegenover elkaar stonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroniek van Wittewierum 

 

 

Dat geldt ook voor de kroniek van Emo en Menko. Het origineel berust in de 
Universiteitsbibliotheek van Groningen. 
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De kroniek maakt gewag van ‘hebzucht’ of ‘bemoeizucht’ van de vertegenwoordigers van de 
‘Utrechtse partij’. Met zoveel woorden wordt meegedeeld dat de prefect en zijn ridders de 
handel niet beschermden, zoals ze op grond van hun functie verplicht waren te doen, maar 
juist schaadden. Ze verhoogden de prijzen op de markt naar eigen goeddunken en hinderden 
ook de handel in paarden. Zowel de Friese Ommelanders als de Groninger handelaren 
ondervonden daarvan hinder. 

De landschappen en hun onderdelen 

 

Rondom Groningen liggen de Friese Ommelanden: Hunsingo, Fivelgo, Hummerse, Langewold 
en Vredewold, Oldambt. Deze gebieden kenden zo goed als geen feodaliteit. Er heeft ooit 
wel grafelijk gezag bestaan, maar in de dertiende eeuw is daarvan vrijwel geen spoor meer 
over. 

De bevolking had zich georganiseerd in een soort republiekjes. Deze worden met een Duitse 
term ook wel Landesgemeinden genoemd.  

Maar Snelger van Scharmer, een edelman die in de tweede helft van de 13e eeuw wordt 
genoemd, was vermoedelijk een uitzondering op de republikeinse regel. Er zijn aanwijzingen 
dat hij een leenman was van de graaf van Bentheim. De graven van Bentheim hebben ook in 
relatie gestaan met de stad Groningen.  
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Bisschop Boudewijn van Holland (1178-1196) was een zoon van graaf Dirk VI van Holland, die 
door zijn huwelijk met Sophia van Rheineck in het bezit was gekomen van het graafschap 
Bentheim. Boudewijns broer Floris III werd graaf van Holland, maar het kasteel te Bentheim 
en het burggraafschap van Utrecht en Coevorden kwamen in handen van zijn andere broer 
Otto. Boudewijn schonk zijn broer Otto van Bentheim een cijns uit enkele percelen die 
waren afgesplitst van de domeingrond die de bisschop in Groningen had. Deze belasting 
werd in Groningen ‘grunzing’ (grondcijns?) genoemd.  
In 1585 heeft de stad de grunzing van de graaf van Bentheim afgekocht. De grunzing werd 
betaald van percelen waar de oudste bewoning wordt vermoed en ook is aangetoond: de 
beide Markten, Herestraat, Boteringestraat, Oosterstraat, Brugstraat en Hoge der A. Hier 
stonden vermoedelijk ook al voor 1040 huizen met een niet-agrarische bestemming. 
Mogelijk dateert ook de Bentheimse invloed in Fivelgo uit de tijd van bisschop Boudewijn. 

De Friese ‘landgemeenten’ rond Groningen hadden hun eigen zegels, maar hoe ze 
georganiseerd waren, weten we niet. Er is sprake van nobiles (edelen) en homines (mensen). 
Adel was er dus wel, alleen was dat geen adel die door hoge heren was erkend en in een 
feodaal verband was opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fivelgo    Humsterland   Hunsingo 

 

 

Langewold   Vredewold   Oldambt 
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Menterne 

 

 

 

Behalve ergernis over de manier waarop de ‘Utrechters’ het handelsverkeer belemmerden, 
kan nog een andere factor de woede van de Ommelanders hebben opgewekt. Mogelijk 
probeerden de borgmannen op grond van het ‘foreestrecht’ inkomsten te trekken uit de 
ontginningsgebieden in het ‘niemandsland’ rond Groningen en kwamen ze daardoor in 
botsing met hun Friese buren. 

De situering van de burchten in de buurt van Groningen zou kunnen samenhangen met deze 
conflictstof. Er zijn aanwijzingen die in die richting duiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burchten bij Groningen 
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Drenterwolde ligt tussen de Hunze en de Borg 

 

 

 

Te denken valt hierbij ook aan het verhaal over bisschop Hendrik van Vianden (‘een 
uitzonderlijk hebzuchtig figuur’), die volgens de kroniek van Wittewierum in 1259 een 
vergeefse inval heeft gedaan in Drenterwolde (zie: Jan van den Broek, Groningen, een stad 
apart, 302). 

Halverwege de dertiende eeuw was voor de Ommelander landschappen Hunsingo en Fivelgo 
de maat vol.  

Ofschoon ze vele jaren lang met elkaar in oorlog waren geweest, besloten ze daarmee op te 
houden en gezamenlijk Groningen aan te pakken (1250-1251). Ze wilden niet de Groninger 
kooplieden treffen, maar de prefect en zijn ‘mannen’. We kunnen daaruit opmaken dat ze 
zelf belang hadden bij de Groninger markt. Groningen was blijkbaar het natuurlijke 
handelscentrum voor de wijde omgeving. 

Het gevolg van de Ommelander overwinning was dat de stadsbevolking van Groningen 
‘bevrijd’ werd van de invloed van haar landsheer. Zo zorgden de Friese Ommelanders ervoor 
dat Groningen een eerste stap kon zetten op de weg naar de status van ‘bolwerk van 
Friesland’. 

 
  



 1258: Vrede tussen Groningen en Fivelgo 

41 
 

2.4  Een vredesverdrag uit 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vredesverdrag van  
9 juni 1258 

 

 

 

We zijn nu toe aan de behandeling van het vredesverdrag dat Groningen en Fivelgo in 1258 
met elkaar sloten. Het is het eerste verdrag dat de Groningers zonder hun prefect met een 
‘buitenlandse mogendheid’ sloten. 

Op de achterkant van het stuk heeft Ubbo Emmius een aantekening gemaakt: 

 

 

Achterkant van het stuk Aantekening van Ubbo Emmius  

 

Emmius’ notitie luidt: ‘Foedus Fyvelgonie ab anno / 1258 et magistratus summus / 
Groningensibus fuit / Aldermannus et Consules’ (Verdrag van Fivelgo van het jaar 1258 en de 
Olderman en de raadsheren waren de hoogste magistraat voor de Groningers). 

Emmius meende dus dat het stadsbestuur van Groningen in 1258 bestond uit een 
aldermannus en consules. Maar dat is een vergissing. De in de akte genoemde aldermanni 



Groningen in Stukken 2  

42 
 

zijn de burgerlijke autoriteiten in Groningen en de in het stuk voorkomende consules zijn de 
redgers die in Fivelgo als rechterlijke functionarissen en bestuurders optreden. 

 

Latijnse tekst 

In nomine Domini amen. 

Anno ejusdem MCCL octavo, quinto idus junii, indictione prima, federa ac pacta pacis 
perpetue inter nobiles homines terre Fivelgonie ex parte una et cives de Groninge ex parte 
altera fide media sub hac forma sunt ordinata. 

Personas igitur ac res Fivelgonum cives de Groninge suo periculo in hiis recipiunt locis, 
videlicet ab amne usque ad civitatem et in civitate et extra civitatem in foro lignorum ac in 
foro equorum venalium, similiter et inter duas vias, quarum una Friemer Sidwendene dicitur, 
altera Herebure Sidwendene nuncupatur. 
Si forte contigerit, quod absit, in predictis locis in personis aut rebus ipsos molestari et sine 
difficultate ac sumptibus hoc emendare non poterunt cives de Groninge, commune 
Fivelgonie ipsis opem et operam personis, rebus et armis ministrabunt periculo eorum, qui in 
hoc facto possint accidere, solos Gronienses respiciente. 

Fivelgones vero ab orientali parte amnis cum incolis de Threntawalda usque ad fossatum, 
quod Burch vocatur, suo periculo Gronienses recipient rebus et personis, deinde Fivelgones 
in omni terra eorum. 
Si vero in jam dictis locis aliquid molestie Groniensibus occurrerit, emendabitur illis a 
Fivelgonibus secundum formam superius expressam, ubi dictum est de emenda Fivelgonum 
ipsis a Groniensibus facienda. 

Et preter hec in termino Groniensium Fivelgones neminem molestabunt nec in terminis 
eorum aliquem debent offendere Gronienses. 

Si quisquam ergo Fivelgonum a cive Groniensi vel econverso occisus fuerit, quod Deus 
avertat, decem marcis novorum Angliensium persolvetur occisus et due marce pro pace, una 
marca consulibus Fivelgonie et altera marca aldermannis Groniensibus. Si reus solvere non 
poterit, amici ejus, si habent unde solvant, plenarie satisfaciant, alioquin reus comprehensus 
capite puniatur. Si vero reus evaserit, aldermanni Gronienses vel consules, si in Fivelgonia 
acciderit, testabuntur, quod amici satisfacere non valebunt. 

Verum sit cum cultello vel in domo aliqua preter in taberna occisus fuerit, tercia parte 
preciosius persolvetur. Si contigerit in civitate, quod notum sit aldermannis, vel in Fivelgonia, 
quod sit notum consulibus, non permittetur se quisquam excusare. Si autem ipsis notum non 
fuerit, se manu duodecima expurgabit, quod nec cultello nec in domo homicidium 
perpetraverit. 

Si vero ex sex membris principalibus aliquod fuerit amputatum, precium ejus erit quantitas 
precii dimidii, quod pro homicidio compensatur. Membra debilitata prorsus vel amputata 
secundum consuetudinem hactenus habitam persolventur. 

Proscriptos hinc inde a se removebunt nec profugos tuebuntur de manifesto scelere 
perpetrato; contrafaciens duas marcas Anglienses judicibus componat; sin autem sexta 
manu expurgabit infamatus. 
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Si cum gladio vel lancea aut alio aliquo factum fuerit, sex libras componat vel sexta manu 
expurget. 
Ictus baculi duabus libris componetur vel secunda manu expurgabitur. 
Ictus pugni vel tractio crinium dimidia libra vel secunda manu expurgetur. 

Pro spolio marca Groniensis leso componetur; judicibus, in quorum districtu contigerit, 
decem marce Gronienses, si probatum fuerit. Si autem probari non poterit, pro precio minus 
dimidia marca Angliensi, tercia manu proximorum consanquineorum expurgabitur 
infamatus, pro dimidia marca vel ultra sex juramentis, pro marca vel ultra duodecim. 

Pro debitis similiter erit expurgacio, nisi quod proximorum expurgacio in eo casu non 
requiretur. Pro debitis pigneraciones non fiant; pro depositis, si deperdita fuerint vel negata, 
duobus vicinis fiat expurgacio. 

Judex qui detrectraverit leso facere justiciam, duas libras conjudicibus suis componat. 

Ne autem que geruntur in tempore labantur cum tempore, decretum est hanc formam 
pactorum singulis annis Dominica ‘Vocem jocunditatis’ sollempniter recitari. 

Pax servetur, pacta custodiantur. 

 

Vertaling 

In de naam des Heren amen. 

In het 1258e jaar van dezelfde, op 9 juni, in de eerste indictie, is een overeenkomst en 
verdrag van eeuwige vrede bezworen en vastgesteld tussen de edelen van het land Fivelgo 
enerzijds en de burgers van Groningen anderzijds, en wel op de volgende manier: 

De burgers van Groningen ontvangen, op hun eigen risico, personen en goederen van 
Fivelgo op de hierna genoemde plaatsen: vanaf de rivier tot aan de stad en in en buiten de 
stad op de houtmarkt en paardenmarkt, evenzo ook tussen de twee wegen waarvan de ene 
Friemre Zuidwending heet en de andere Herebure Zuidwending wordt genoemd. 

Als het eens onverhoopt mocht gebeuren dat zij [de Fivelgoërs] op de genoemde plaatsen 
lastig gevallen worden naar lijf en goed en de Groningers dit niet zonder moeilijkheid en 
kosten kunnen goedmaken, dan zal de gemeenschap van Fivelgo hun hulp bieden met 
mensen, goederen en wapens, een en ander voor risico van degenen die hierbij betrokken 
kunnen zijn, alleen voor zover het de Groningers betreft. 

De Fivelgoërs van hun kant zullen, samen met de inwoners van Drenterwolde, personen en 
goederen van Groningen ontvangen aan de oostzijde van de rivier tot aan de sloot die Borg 
wordt genoemd en vervolgens de Fivelgoërs in hun hele land. 

Als echter op genoemde plaatsen de Groningers enige schade mochten lijden, dan zal hun 
die door de Fivelgoërs worden hersteld op de manier die boven is aangegeven, waar 
gesproken is van het herstel [van de schade] der Fivelgoërs dat hun door de Groningers 
gegeven moet worden. 

En buiten deze gevallen zullen de Fivelgoërs in het gebied van de Groningers niemand lastig 
vallen en mogen de Groningers in het gebied van hen [de Fivelgoërs] niemand aanvallen. 
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Als een Fivelgoër door een Groninger burger gedood wordt, of het omgekeerde gebeurt, 
hetgeen God moge verhoeden, zal het slachtoffer betaald worden met tien nieuwe Engelse 
marken en twee marken voor de vrede, een voor de raadsheren van Fivelgo en de andere 
voor de Groningse aldermannen. Als de schuldige niet kan betalen dienen zijn vrienden, als 
zij over bezittingen beschikken waaruit betaling kan geschieden, volledige genoegdoening te 
geven, anders moet de schuldige met de dood worden gestraft, tenminste, indien hij is 
opgepakt. Als de schuldige is ontkomen, zullen de Groningse aldermannen of, indien het 
voorval zich in Fivelgo heeft voorgedaan, de raadsheren getuigen dat de vrienden niet in 
staat zijn genoegdoening te geven. 

Maar als de doodslag met een mes is gepleegd of in een huis — niet zijnde een herberg — 
zal een derde meer worden betaald. Indien het gebeurd is in de stad en de aldermannen 
weten ervan, of in Fivelgo en de raadsheren dragen er kennis van, dan zal het niemand 
worden toegestaan zich aan de rechtsgang te onttrekken. Als de genoemde functionarissen 
niet op de hoogte zijn zal [de beklaagde] zich met twaalf handen zuiveren van de aanklacht 
dat hij de doodslag heeft gepleegd met een mes en in een huis. 

Maar als van de zes belangrijkste lichaamsdelen iets wordt afgesneden zal de prijs daarvoor 
zijn een [overeenkomend] deel van het halve weergeld dat voor manslag wordt vergoed. 
Ledematen die geheel en al worden verlamd of afgesneden, zullen worden vergoed volgens 
de tot dusver geldende gewoonte. 

Verbannen personen zullen zij wederzijds verjagen en ze zullen ook geen voortvluchtigen in 
bescherming nemen die verdacht worden van een openlijk begaan misdrijf. De overtreder 
moet twee Engelse marken aan de rechters betalen, tenzij de beschuldigde zijn onschuld 
met de hulp van zes getuigen zal kunnen aantonen. 

Als de daad gepleegd is met een zwaard, lans of iets anders, zal de dader zes pond betalen of 
zich met de hulp van zes getuigen vrijpleiten. 

Een slag met een stok zal met twee pond worden betaald, tenzij de onschuld met twee 
getuigen kan worden aangetoond. 

Op een vuistslag of het trekken aan de haren staat een half pond, tenzij de dader zijn 
onschuld met twee getuigen aantoont. 

In geval van roof zal aan de benadeelde een Groningse mark worden betaald. Als het feit 
bewezen is, krijgen de rechters in wier gebied het voorval zich heeft toegedragen, tien 
Groningse marken. Als het echter niet bewezen kan worden en het over minder dan een 
halve Engelse mark gaat, zal de beschuldigde zich met het getuigenis van drie van zijn naaste 
bloedverwanten kunnen vrijpleiten, wanneer het om een halve mark of meer gaat met zes 
getuigen en voor een mark of meer met twaalf getuigen. 

Van schulden zal men zich op dezelfde manier kunnen vrijpleiten, zij het dat het dan niet 
vereist zal zijn dat het naasten zijn die zullen getuigen. Voor schulden mogen geen panden 
worden ingevorderd; wanneer in bewaring gegeven goederen zijn verloren gegaan of de 
bewaarneming wordt ontkend, zal degene die daarop aangesproken wordt zijn 
aansprakelijkheid kunnen ontgaan met twee naburen als getuigen. 

De rechter die zich aan zijn verplichting onttrekt de benadeelde recht te doen, moet zijn 
mederechters twee ponden betalen. 
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Opdat de dingen die in de loop der tijd worden verricht niet mettertijd aan het wankelen 
raken, is besloten dat de tekst van deze overeenkomst jaarlijks op zondag Vocem 
jocunditatis plechtig wordt voorgelezen. 

Moge de vrede worden bewaard en het verdrag bewaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het noordoostelijke deel van 
het Gorecht 

 

 

 

Toelichting 

De formele opzet van deze verdragstekst is veel eenvoudiger dan die van de akte van 1040. 
Hij begint met een invocatio, daarna volgt onmiddellijk de dispositio, waarin meteen al de 
datum is opgenomen. Het stuk besluit met een eenvoudige promulgatio en een vrome bede. 

De datering gaat uit van een datum die met het woord ‘Idus’ wordt aangeduid. Deze term 
behoort bij de Romeinse kalender. Het is de naam van de 13e of 15e dag van de maand. In 
vier maanden van het jaar (maart, mei, juli en oktober) viel de Idus op de 15e, in de acht 
andere maanden op de 13e. Men telde vanaf de benoemde dag naar voren, waarbij zowel de 
begin- als de einddatum meetelden. De ‘vijfde Idus’ van juni betekent dus: 9 juni (13=1, 
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12=2, 11=3, 10=4, 9=5). De Romeinen kenden naast de Idus nog twee andere vaste data: de 
Kalendae (de eerste dag van de maand) en de Nonae (de 7e of 5e dag van de maand). 
Met het woord ‘Indictie’ wordt het rangnummer bedoeld van een jaar binnen een periode 
van 15 jaar. De cyclus begint 3 jaar voor onze jaartelling. Het rangnummer van de 15-jarige 
periode zelf wordt vrijwel nooit opgegeven. Deze vorm van tijdsaanduiding heeft zijn 
oorsprong wellicht in het Romeinse belastingstelsel. Ze is door keizer Justinianus (527-565) 
wettelijk voorgeschreven. In 1257 was de 84e periode van 15 jaar geëindigd en de 85e 
begonnen. De onderhavige akte is opgemaakt in het eerste jaar van de 85e indictieperiode. 

 

 

 

 

 

 

De Groninger stadstafel en –hamrikken 

1. Het oude Westerstadshamrik 
2. Het jongere Westerstadshamrik 
3. Vrydemaland 
4. Heingehamrik 
5. Harbargeland 
De nrs. 3-5 vormen samen het Oosterstadshamrik.  

 

De verdragspartners in deze overeenkomst zijn de edelen (nobiles homines) aan de kant van 
Fivelgo en burgers (cives) aan de zijde van Groningen. Dat wil zeggen: anderen dan de 
prefect en de borgmannen, die vóór 1251 in Groningen en het Gorecht de dienst 
uitmaakten.  

De in de akte gegeven plaatsbepaling (tussen de rivier en twee met name genoemde wegen) 
is niet in alle opzichten duidelijk. Betekent dit dat de grote Hunzekronkel ter plaatse van de 
huidige Oosterparkbuurt (aangegeven op het volgende plaatje) in 1258 nog niet is 
afgesneden?  

In de zinsnede ‘dan zal de gemeenschap van Fivelgo hun hulp bieden’ is het niet helemaal 
duidelijk wie met ‘hun’ worden bedoeld. In principe kunnen dat zowel de gemolesteerde 
Fivelgoërs zijn als de Groningers die daartegen moeten optreden. Het eerste is wel het 
meest waarschijnlijk.  

Met Drenterwolde wordt het gebied bedoeld dat ten oosten van de Hunze gelegen is, tussen 
de rivier en de grens met Fivelgo. 

Met betrekking tot de slachtoffers van gewelddaden wordt in deze overeenkomst 
onderscheid gemaakt tussen het zgn. ‘weergeld’ (boete) voor de nabestaanden van een 
slachtoffer en de vergoeding voor het ‘breken’ van de vrede (de ‘breuke’ die aan het gerecht 
moet worden betaald). Het bewaken van de vrede, de zorg voor de veiligheid en rust van de 
samenleving, is de hoofdtaak van de overheid. Elders valt de ‘breuke’ de graaf toe, in 
Friesland – en ook in het Ommelander deel daarvan – is er geen graaf: de rechters nemen 
zijn plaats in. In dit verdrag worden de inkomsten gedeeld tussen de verdragspartners. 
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Het Oosterhamrik en zijn onderdelen 

 

 

 

Geldbedragen werden in de 13e eeuw veelal aangegeven in Engelse marken. Een opmerkelijk 
toeval wil dat de Engelse koning Hendrik III in hetzelfde jaar 1258, dus enkele weken voordat 
het vredesverdrag tussen Fivelgo en Groningen werd gesloten, een handelsprivilege aan 
Groningen verleende. 

De passage die begint met de woorden ‘Als de schuldige is ontkomen....’ is onduidelijk door 
zijn beknoptheid. Wanneer de schuldige ontkomen is, zullen de nabestaanden van het 
slachtoffer zijn vrienden aanspreken. Wanneer zij betalen is er niets aan de hand. Wanneer 
zij zeggen niet te kunnen betalen, zullen zij van de verplichting daartoe zijn ontslagen 
wanneer de in de tekst genoemde functionarissen dat officieel hebben geconstateerd en 
daarvan getuigenis afgelegd.  

Met de ‘twaalf handen’ worden de zogenaamde ‘eedhelpers’ bedoeld: personen die zweren 
dat de beschuldigde onschuldig is. 

Zondag Vocem jocunditatis is de vijfde zondag na Pasen. De woorden Vocem jocunditatis zijn 
de beginwoorden van de Introitus van die dag: Vocem jocunditatis annuntiate, et audiatur, 
alleluja: annuntiate usque ad extremum terrae: liberavit Dominus populum suum, alleluja, 
alleluja (naar Jesaja 48:20; in de Statenvertaling luidt deze tekst als volgt: ‘verkondigt met de 
stemme des gejuichs, doet zulks horen, brengt het uit tot aan het einde der aarde, zegt: De 
HEERE heeft Zijn knecht Jakob verlost!’). 

In het kort: 

• De Groninger burgers sluiten voor het eerst zelfstandig een verdrag met een externe 
partner; ook de Fivelgoërs handelen zelfstandig. 
NB Het voeren van een buitenlands beleid is een prerogatief van van de souverein. 

• Het stuk bevat interessante topografische bijzonderheden. 

• De akte is de eerste van een serie overeenkomsten tussen Groningen en externe 
partners.  
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2.5  Conclusies 

 

Het vredesverdrag past in de overgangsperiode die begon met de gedeeltelijke uitschakeling 
van de prefect en zijn mannen door de Ommelander Friezen. 

Groningen stelde in de 13e eeuw nog niet zo veel voor. Het hoefde maar een klein stukje 
land te beveiligen: het gebied tussen de Hunze en de stad en het land tussen de 
Vrydemaweg en de Harbargeweg. Met dit laatste zal de afgesneden kronkel van de Hunze 
bedoeld zijn waar nu de Oosterparkwijk ligt. 

Drenterwolde stond aan de kant van Fivelgo en trad samen met dat Friese landschap als één 
partij op. Het lijkt erop dat de prefect niets meer over dat gebied heeft te zeggen. De 
bevolking van Drenterwolde bestond waarschijnlijk uit Fivelgoër (dat wil zeggen: Friese) 
kolonisten. Dat kan ook worden afgeleid uit het verhaal van de Wittewierumer abt Menko 
over de inval van bisschop Hendrik van Vianden in Drenterwolde (1259). 

Noch in Groningen, noch in de Ommelander landschappen is sprake van effectief 
staatsgezag van bovenaf. Daardoor moet de bevolking in deze streken in alle opzichten haar 
eigen boontjes doppen. Binnen de eigen rechtskring is dat al moeilijk genoeg, maar het 
wordt nog ingewikkelder wanneer men met andere rechtskringen te maken krijgt. Dat is per 
definitie het geval bij handel en verkeer, maar ook bij de waterbeheersing. Het is daarom 
niet verwonderlijk dat het juist deze onderwerpen zijn waarover de landgemeenten met 
andere ‘republieken’ afspraken maken. 

Daarbij komen ook bepalingen over de vervolging van misdadigers of personen die 
anderszins de vrede verstoren. Men wil voorkomen dat die bij de buren onderdak vinden. 

De verdragen gaan dus over de beveiliging van het verkeer, over de manier waarop men 
moet optreden wanneer er onenigheid bestaat over de levering van goederen of over de 
betaling ervan, over schulden en de vergelding van onrecht. 

Centraal staat steeds het begrip ‘vrede’. 

In de loop van de tijd verandert de positie van Groningen. In 1258 lijkt de stad nog 
ondergeschikt aan haar Friese buren. De Ommelander Friezen hebben belang bij de 
Groningse markt en hun optreden tegen de prefect lijkt vooral daardoor ingegeven te zijn. 
Later gaat de stad een meer dominante rol spelen. Dat komt mede doordat de verdeeldheid 
in de Ommelanden groot was. Heel Friesland werd verscheurd door partijstrijd. 
 
 

Meer hierover vindt men in Groningen, een stad apart, § 1.2.2 (Een substituut-heer) 
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Groningen in stukken 
Een overzicht over zes eeuwen geschiedenis van Groningen (1000-1600) aan 
de hand van een zestal historische documenten.  

 

3 1473: Groot Verbond tussen Groningen en de Ommelanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1 De achtergrond 
3.2 De tekst van het Grote Verbond van 1473 
3.3 Latere lotgevallen van het verbond 
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3.1  De achtergrond 
 

Bij de behandeling van de vrede tussen Groningen en Fivelgo hebben we gezien dat er in 
Groningen en Groningerland geen landsheer was die de gang van zaken bepaalde. 
Halverwege de dertiende eeuw blijkt de stad Groningen zelfstandig ‘buitenlandse politiek’ te 
bedrijven (vrede met Fivelgo, 1258). Dat gebeurde nadat de Ommelander Friezen, in het 
bijzonder de Hunsingoërs en Fivelgoërs, de handen ineen hadden geslagen om Groningen te 
bedwingen. 

Tegen wie ze zich richtten, weten we niet precies. Maar er zijn wel aanwijzingen dat een 
gedeelte van de Groninger bevolking aan de kant van de Ommelanders stond. Verondersteld 
wordt dat het in het bijzonder de met de prefect gelieerde groepen waren, die de woede van 
de Ommelanders hadden opgewekt. Als vertegenwoordigers van de landsheer (de bisschop 
van Utrecht) hadden de prefect en zijn mannen maatregelen moeten nemen om de handel 
te bevorderen, maar hadden juist het omgekeerde gedaan. Er is sprake van het misbruik 
maken van de schaarste aan graan en het verstoren van de handel. Dat er in de 
overeenkomst met Fivelgo uit 1258 sprake is van een houtmarkt en paardenmarkt bij 
Groningen duidt erop dat de Fivelgoërs daarbij groot belang hadden. 

Bovendien, zo hebben we gezien, kan de vijandschap tussen de Ommelander Friezen en de 
prefectenpartij gevoed zijn door het feit dat de ‘Utrechters’ claims legden op 
ontginningsgebied dat door de buren gezien werd als een deel van hun Friese land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een eigen zegel: blijk van zelfstandigheid 

Het randschrift luidt: ‘S[IGILLVM] CIVITATIS GRONIENSIS’ 
(zegel van de stad Groningen) 

 

 

Een duidelijk blijk van de zelfstandigheid van de Groninger burgers is het gebruik van een 
eigen zegel. 

Nadat de Ommelanders hadden afgerekend met de prefect en zijn helpers, konden de 
andere Groningers zelfstandig afspraken maken met hun buren. Het verdrag van 1258 met 
Fivelgo is het oudste dat bewaard gebleven is. Er moet ook een overeenkomst met Hunsingo 
zijn geweest, maar een dergelijke akte is er niet meer. 
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De stad is daarna systematisch voortgegaan op deze weg. Het absolute hoogtepunt was het 
sluiten van het ‘Grote Verbond’ tussen de stad en de Ommelanden. Deze overeenkomst 
kwam in 1473 tot stand en zou een looptijd hebben van tien jaar. In 1482 werd ze voor 
veertig jaar verlengd. 

De inhoud van deze overeenkomst heeft een lange voorgeschiedenis. De tekst is voor een 
groot deel gelijkluidend met die van het verbond dat Groningen in 1428 met de 
verschillende onderdelen van het Westerkwartier sloot. Delen van Hunsingo en Fivelgo 
sloten zich in de jaren dertig daarbij aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De landschappen in 
Groningerland 

 

 

Het sluiten van dit soort verdragen was een dwingende noodzaak. Al eerder is erop gewezen 
dat de verscheidenheid aan rechtskringen in het noordelijk kustgebied voor grote problemen 
zorgde. 

Het recht functioneert slechts binnen een bepaalde, geografisch zeer beperkte kring. Dat 
was vroeger zo, en het is nu nog altijd niet anders, al zijn de kringen tegenwoordig zo groot 
dat we het zicht op hun begrensdheid verliezen. Alleen binnen een rechtskring heerst de 
door het gewoonterecht beveiligde landvrede. Wie zich daarbuiten waagt heeft te maken 
met een in principe vijandige en op zijn best neutrale buitenwereld. Wie zich ‘thuis’ heeft 
schuldig gemaakt aan een vergrijp en weet dat hij daarvoor zal moeten boeten, kan zijn heil 
elders zoeken. Maar als hij door de benadeelde of zijn vrienden gevonden wordt, kunnen 
dezen bij de buren verhaal komen halen, hetgeen kan leiden tot langdurige wraakacties over 
en weer (vetecultuur). 

Evenzeer dreigden problemen voor personen die zich met handelswaar buiten hun gebied 
waagden. Kooplieden onderweg waren een gemakkelijke prooi voor overvallers en, als ze 
niet aangevallen en beroofd werden, liepen ze de kans dat ze geen betaling kregen voor hun 
waren of anderszins bedrogen werden. 
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Om deze redenen was er dringend behoefte aan afspraken tussen de verschillende 
rechtskringen. 

Probleemoplossing op z’n Middeleeuws 

 

Ook op kerkelijk gebied heerste verscheidenheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerkelijke indeling van 
Groningerland 
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De Friese Zeelanden die in 1361 het Verbond van de Upstalboom hernieuwden 

 

De stad Groningen was een belangrijke machtsfactor in de Friese kustgebieden. Een groot 
aantal Friese landschappen hernieuwde in 1361 het legendarische Verbond van de 
Upstalboom. Besloten werd om jaarlijks in Groningen bijeen te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

Het Klei-Oldambt 
(Menterne) en het 
Woldoldambt 
(Menterwolde) sluiten 
verdragen met Groningen 
(1283 en 1287) 

 

Aanvankelijk was het in de verdragen vooral gegaan om het beveiligen van het 
handelsverkeer en het voorkomen van beslagleggingen en wraaknemingen over en weer. 
Dat was het geval in de besproken overeenkomst met Fivelgo (1258) en ook in de verdragen 
die de stad later sloot met het Klei-Oldambt (1283), het Wold-Oldambt (1287), Dokkum, 
Leeuwarden en Oostergo. 

De verdragen werden gesloten met het hele landschap, niet met slechts enkele heren daar. 
Er lijkt gelijkwaardigheid te hebben bestaan tussen de verdragspartners.  
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Het eiland Humsterland 

 

 

Partijstrijd 

Daarna ging het meer en meer om het beteugelen van de partijstrijd die de heerloze Friese 
gebieden teisterde. Binnen de Friese ‘landgemeenten’ streden rivaliserende hoofdelingen 
om de macht. Deze vetes waren niet alleen een bedreiging voor de rust in de Ommelanden, 
ook de welvaart van de stad en haar burgers kwam erdoor in gevaar. 

De stad mengde zich daarom in de ruzies en sloot verdragen met enkele heren in de 
betrokken landschappen die bereid waren om met Groningen samen te werken. Groningen 
werd dus ook zelf speler in deze partijstrijd. Het eerste verdrag van deze aard dateert van 
1366. Op het plaatje zien we het voormalige eiland Humsterland, aan de oostzijde begrensd 
door de Oude Tocht, aan de zuidkant door de Oude Riet. 

 

 

 

 

 

 

 

Verdrag tussen Groningen en een 
aantal heren in Humsterland (1366) 

 

 

Aan het verdrag dat de stad Groningen in 1366 met enkele Humsterlandse heren sloot, 
hangt het landszegel van Humsterland, alsof er binnen die ‘landgemeente’ geen strijd om de 
macht gaande was. 

De partijstrijd is erg onoverzichtelijk. Tot voor kort had men het altijd over de strijd tussen 
de Schieringers en Vetkopers, maar tegenwoordig worden ook Heekerens en Bronkhorsten 
genoemd. 
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Het zegel van Humsterland 

 

 

De Humsterlandse hoofdelingen die in 1366 met Groningen pacteerden konden blijkbaar 
over het landszegel beschikken. 

Groningens rol in de Friese partijstrijd begint kort na het midden van de veertiende eeuw, 
nadat de stad eerder in die eeuw opnieuw in conflict geraakt was met haar buren en 
opnieuw het hoofd had moeten buigen. Op grond van het in 1338 gesloten vredesverdrag 
moesten de Groningers onder meer de stenen muur tussen de Boteringe- en Ebbingepoort 
afbreken en vervangen door een houten palissade. 

Ook al had Groningen een stevige veer moeten laten, de stad was en bleef een belangrijke 
partner voor Ommelander heren die met hun concurrenten een appeltje te schillen hadden. 
Dat kwam niet alleen door haar strategische ligging, maar ook doordat ze met haar 
burgerleger over een verhoudingsgewijs grote militaire macht beschikte. Bovendien was 
deze min of meer direct inzetbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbondsakte van 1378 met Hunsingo, 
met latere akten van toetreding 

 

 

Maar de stedelingen kwamen hun bondgenoten niet bij het minste of geringste te hulp. Ze 
wilden eerst kijken of er door bemiddeling wat te bereiken viel (zie Groningen, een stad 
apart, 54). Geschillen moesten daarom eerst worden voorgelegd aan de burgemeesters van  
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Groningen. Pas wanneer de vijand van de bondgenoten de uitspraak van de Groninger 
bestuurders niet wilde accepteren, waren de Groningers bereid hun burgerleger in te zetten 
om de tegenstander aan te pakken. Zo kreeg de stad een rechterlijke, bestuurlijke en 
politionele rol in de Ommelanden. Dat gebeurde voor het eerst in het verdrag dat Groningen 
in 1366 met Humsterlandster heren sloot. Er is dan geen gelijkwaardigheid meer tussen de 
verdragspartners. 

Op 21 april 1378 sloot de stad Groningen een verdrag met het landschap Hunsingo om de 
veiligheid in dat gebied te verzekeren, de partijtwisten te beteugelen en de onderlinge 
bijstand te regelen. Later werden aan dit stuk drie akten van toetreding toegevoegd, 
respectievelijk van het convent van Aduard, enkele kerspelen van Middag en de ingezetenen 
van Lieuwerderwolde, en het landschap Fivelgo. 

 

Dreiging van buiten 

Tot nu toe was regeling van de onderlinge verhoudingen het belangrijkste motief om tot 
onderlinge afspraken te komen. In de loop van de veertiende eeuw werd ook de verdediging 
tegen ‘buitenlanders’ van belang. Dat lijkt ook reeds in 1338 het geval geweest te zijn, toen 
de Ommelanders wilden dat de noordelijke verdedigingswerken van de stad zouden worden 
vervangen door een houten palissade. De zuidzijde van de stad lieten ze onaangetast. Die 
kon niet gemist worden bij de verdediging van de Friese vrijheid. 

De dreiging van buitenaf stond overigens niet los van de onderlinge partijstrijd in de Friese 
landen: de ruziënde hoofdelingen zochten steun bij buitenlandse machthebbers, die op hun 
beurt een slaatje probeerden te slaan uit de ordeloze toestand in Friesland. 

 

 

 

Albrecht van Beieren (1336-1404) 

 

Albrecht van Beieren was hertog van Beieren-Straubing en 
werd in 1352 aangewezen tot opvolger van zijn broer, graaf 
Willem V van Holland en Zeeland, wanneer die kinderloos 
zou komen te overlijden. Toen zijn broer krankzinnig werd, 
werd Albrecht in 1358 erkend als 'ruwaard' en kreeg tot 
taak de partijstrijd tussen Hoeken en Kabeljauwen tot 
bedaren te brengen, hetgeen hem aanvankelijk ook lukte. 
In mei 1372 erkende de keizer hem als graaf, maar de 
inhuldiging vond pas plaats nadat Willem V was overleden 
(1389). 

 

In 1396 besloten Albrecht en zijn zoon, Willem VI, ten strijde te trekken om Friesland te 
onderwerpen. Ze zagen deze onderneming als een soort beschavingsoorlog, zoals tegen de 
Litauers, de Turken of de Moren. Ze steunden de Vetkoperse partij. Hoofdelingen uit die 
partij huldigenden Albrecht als landsheer (1398): Ailco Ferhildema of Onsta en Reyner   
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Eysinga voor Hunsingo, Omeko Snelgers en Hayo Wiben voor Fivelgo, Tammo Gockinga en 
Menno Houwerda voor het Oldambt, Widzel Ockens ten Broke en Volmar Allens voor het 
land tussen Eems en Jade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leaver dea as slaef 

Monumen op het reaklif bij Warns 

 

 

Al eerder hadden graven van Holland geprobeerd Friesland te onderwerpen. Bekend is de 
poging van de Albrechts vóórvoorganger Willem IV van Holland (1345). 

Binnen het Heilige Roomse Rijk hadden de Friese gebieden een sterke ontwikkeling 
doorgemaakt naar autonomie, de zogenaamde ‘Friese Vrijheid’. Deze ontwikkeling was het 
sterkst ten oosten van de Lauwers. In de tegenwoordige provincie Friesland was nog tot ver 
in de 13e eeuw een vorm van grafelijke heerlijkheid uitgeoefend door de bisschop van 
Utrecht en de graaf van Holland. De Hollandse graven in die tijd waren uit op meer macht en 
wilden hun oppergezag claimen door invoering van belastingheffing en algehele controle op 
de rechtspraak. 

De legendarische 'Slag bij Warns' was een treffen tussen graaf Willem IV van Holland en de 
Friezen dat op 26 september 1345 plaatsvond. De Hollanders werden verslagen en ook de 
graaf kwam om. Slechts een handjevol Hollanders wist zich te redden. 

Albrecht van Beieren kreeg in 1398 steun van verschillende (Vetkoperse) heren in 
Westerlauwers Friesland, de Ommelanden en zelfs Oost-Friesland. Deze regionale groten 
hoopten hogerop te kunnen komen wanneer zij goede vrienden werden met de machtige 
graaf van over het Vlie. 

De zes met name genoemde Ommelander heren (Ailco Ferhildema, Reyner Eysinga, Omeko 
Snelgers, Hayo Wiben, Tammo Gockinga en Menno Houwerda) voelden zich in hun ambities 
gedwarsboomd door de stad Groningen. Ze droegen hun eigendommen op aan de graaf en 
kregen die in leen terug. Zo werden ze van gewone Friese hoofdelingen echte feodale 
edellieden, compleet met een officiële positie in de overheidsorganisatie. 

Alleen moest de graaf van Holland nog wel even de baas worden in Friesland. Hij ondernam 
daartoe wel enkele militaire expedities, maar ondanks de steun van zijn nieuwbakken 
leenmannen liepen deze pogingen op niets uit. Een typisch geval van overstretch. 
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Albrecht had in het geheim samengewerkt met bisschop Frederik van Blankenheim. Deze 
wilde de zeggenschap over Groningen terugwinnen, die door zijn voorgangers was 
verkwanseld. 

Ook al waren pogingen als die van Albrecht mislukt, ze hadden zowel de stedelingen als de 
Ommelanders duidelijk gemaakt dat hun zelfstandigheid gevaar liep en dat het van het 
grootste belang was om zich samen tegen de ‘zuderse heren’ te verdedigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocko tom Broke en Focko Ukena 

 

 

In het eerste kwartaal van de vijftiende eeuw was er overigens niet alleen gevaar te duchten 
vanuit het zuiden (de ‘zuderse heren’). Ook uit het oosten dreigde onheil. De Oostfriese 
heren Keno to Broke, Focko Ukena en Keno’s zoon Ocko to Broke (de ‘Dudesche’ heren) 
probeerden hun invloed uit te breiden en beproefden hun geluk ook in de omgeving van 
Groningen. Toen dat gebeurde meldde ook de Hollandse graaf zich weer in Friesland. 
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Verbondsakte van 1428 met latere akten van toetreding 

 

De stad Groningen en de vier onderdelen van het Westerkwartier (Vredewold, Langewold, 
Humsterland en Middag) zetten zich tegen deze dreiging schrap door een onderling verdrag 
te sluiten waarin ze afspraken vastlegden over onderlinge bijstand en de handhaving en 
bevordering van de rechtszekerheid (4 augustus 1428). Later traden het Hunsingoër 
Halfambt, het Westerambt van Fivelgo, Duurswold en Appingedam toe (5 september 1434), 
de Marne (16 augustus 1436) en het Oosterambt van Hunsingo (12 november 1436). 

Het oorspronkelijke verdrag is een omvangrijk stuk: het meet 50x40 cm. 

De pogingen van buitenlandse machthebbers om zich met de hulp steun van enkele hun 
welgezinde Ommelander heren meester te maken van het land tussen Lauwers en Eems 
waren weinig succesvol. Dat was mede het gevolg van het feit dat de stad Groningen erin 
slaagde het verzet tegen de vreemde heren effectief te organiseren en ook verder de leiding 
nam in de Ommelander zaken. 

Het gaat hier om een stapsgewijs proces. Met het verbond van 4 augustus 1428 is een 
nieuwe fase in de samenwerking tussen de stad en haar omgeving aangebroken. De tekst 
van dit verdrag is veel uitgebreider dan die van de eerdere overeenkomsten en bevat vele 
bijzonderheden die het vermelden waard zijn. 
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Dat de verdediging van de eigen gewoonten en vrijheid tegen buitenlandse machthebbers 
een van de hoogste prioriteiten was, blijkt uit het feit dat dit punt als een van de eerste 
wordt vermeld. 

De verdragspartners beloofden elkaar te zullen bijstaan om alle ‘Dudesche’ en ‘Zudersche’ 
heren1 buiten te houden, zich niet in afzonderlijke gewapende conflicten te zullen storten en 
ook geen buitenlandse heren te hulp te zullen roepen. 

Ter bestrijding van de gezamenlijk te maken kosten zou een gemeenschappelijke kas worden 
ingesteld. Om deze te vullen zou geen belasting worden geheven, maar alle boeten die 
zouden worden opgelegd wegens overtreding van de overeengekomen rechtsregels zouden 
in de kas worden gestort. Men moet zich deze kas voorstellen als een kist met evenzoveel 
sloten als er verdragspartners waren. De kist kon alleen geopend worden wanneer alle 
partners hiervoor met hun eigen sleutel aantraden. Niet bepaald is waar de kist kwam te 
staan, maar het ligt voor de hand te denken dat dit Groningen was. 

Over het algemeen ademt de verdragstekst een sfeer van gelijkwaardigheid van de partners, 
maar voor wat het militaire element betreft bedong het stadsbestuur toch weer de nodige 
garantie. Afgesproken werd dat de Ommelander partners in het geval van gewapende 
conflicten gijzelaars zouden stellen en dat het stadsbestuur die vervolgens te Groningen in 
‘een nette herberg’ zou onderbrengen. 

Ook ten aanzien van de rechtspleging werd een nieuwe stap gezet: men sprak af dat 
Ommelanders die hun recht niet bij plaatselijke rechters konden halen, een beroep zouden 
kunnen doen op de landswarf in de stad. Viermaal per jaar zouden dergelijke gezamenlijke 
zittingen van Ommelander rechters en Groninger magistraten worden gehouden. Om 
praktische redenen – Groningerland was in de wintertijd zo goed als onbegaanbaar – zouden 
de warven alleen in het zomerhalfjaar, van Midvasten tot Sint Maarten in de Winter (11 
november), plaatsvinden. 

We komen hier voor het eerst in een verdragstekst de ‘Hoofdmannen’ tegen die namens de 
stad op deze warven zouden optreden en samen met de Ommelander rechters de agenda 
voor deze bijeenkomsten zouden opstellen. Uit andere bronnen weten we dat deze 
functionarissen – het waren meest oud-raadsheren of oud-burgemeesters van de stad – al 
eerder samen met het stadsbestuur en de Ommelander rechters oordelen velden in 
Ommelander zaken. 

Later gingen de Hoofdmannen een afzonderlijk college vormen: de ‘Hoofdmannenkamer’. 
Dit lichaam hield het hele jaar door zitting en sprak dus ook recht buiten de warven om. Het 
beperkte zich tot beroepszaken van min of meer routinematige aard, zoals kleine 
geldvorderingen. 

Daarnaast behandelde dit college kwesties tussen stedelingen en Ommelanders en ook wel 
puur Ommelander zaken, wanneer de betrokken partijen zich aan zijn competentie 
onderwierpen. De bevoegdheden van de Hoofdmannenkamer namen in de loop van de 
jaren geleidelijk toe naar aard en omvang. 
  

                                                           
1
  Met ‘Duitse heren’ worden de Oostfriezen bedoeld, onder ‘Zuidelijken’ moeten de graven van Holland en 

de bisschoppen van Utrecht worden verstaan. ‘Suderse’ heren worden reeds in 1355 genoemd. Toen ging 
het (mede) om de hertog van Gelre. 
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Het verbond van 1428 met de onderdelen van het Westerkwartier was in feite een 
uitbreiding van een twaalf jaar eerder – in 1416 – gesloten overeenkomst, waarin behalve de 
Oosterlauwerse landschappen Humsterland, Langewold en Vredewold (het Westerkwartier), 
ook het Westerlauwerse Achtkarspelen met de stad afspraken had gemaakt ter verzekering 
van vrede en vrijheid. Deze voor een periode van tien jaar gesloten overeenkomst was in 
haar soort de eerste die Groningen met een Westerlauwerse partner aanging. 

Het verdrag van 1428 is een groot succes geweest. Op 5 september 1434 traden Fivelgo en 
een deel van Hunsingo (het Halfambt) toe, en in 1436 volgden de andere ‘ambten’ van 
Hunsingo (de Marne op 16 augustus en Oosterambt op 12 november). 

De stad Groningen was in de praktijk onafhankelijk van haar landsheer in het verre Utrecht. 
Daardoor kon ze zich als een soort ‘substituut-landsheer’ gedragen in het Friese kustgebied. 
Keizer Sigismund (1368-1437) bevestigde de stad in deze status. 

Dat het Groningen in deze jaren goed ging kan men aflezen uit de bouwactiviteiten die toen 
plaatsvonden. De oude, romaanse Sint Maartenskerk, werd uitgebreid met een hoog, in 
gotische stijl opgetrokken koor. Ook de oude Akerk werd in gotische stijl herbouwd. 

 

 

 

 

Plattegrond en noordaanzicht van de Sint 
Maartenskerk na de bouw van het gothische koor 
(c. 1430) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akerk 
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De oudste afbeelding van het Groninger stadswapen 
in de Martinikerk 

 

 

Dat Groningen zich heel wat voelde blijkt ook uit een van de gewelfschotels die in het 
nieuwe gotische koor van de Sint Maartenskerk werden aangebracht. De stedelingen hadden 
al eerder het wapenschild en de kleuren overgenomen van de prefectenfamilie, in wier 
rechten ze waren getreden. Op de bewuste gewelfschotel lieten ze het stadswapen 
afbeelden met de rijksadelaar, zoals die door de Duitse keizers werd gevoerd. Het is een 
gewone, éénkoppige adelaar en niet de tweekoppige die we van latere afbeeldingen kennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keizer Sigismund (1368-1437)  

 

 

Het toeval wil dat het juist de genoemde keizer 
Sigismund was, die – mogelijk op esthetische gronden – 
de eenkoppige rijksadelaar verving door een 
tweekoppige. 

Dat gebeurde in 1433. Op grond hiervan mogen we 
aannemen dat het gotische koor van de Sint 
Maartenskerk vóór c. 1430 is voltooid. 
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Karel de Stoute (1433-1477 

 

In de tweede helft van de vijftiende eeuw nam de 
dreiging van buitenaf toe, vooral van de kant van de 
Bourgondische hertog Karel de Stoute. Deze wilde van 
zijn landen een echt koninkrijk maken en vond dat 
Friesland en ook Groningen daarbij hoorden. 
In het bijzonder deze druk van buitenaf is voor de 
Ommelander landschappen een belangrijk motief 
geweest zijn om zich nog eens nader met de stad te 
verbinden. 

 

 

 

De Bourgondische landen 

 
 

Onder: 

Het bolwerk van 1470-1471 ingetekend op de 
stadsplattegrond van Jacob van Deventer  
(c. 1565) 

De stedelijke vestingwerken werden versterkt. Daarbij hielpen de 
Ommelanders mee, niet omdat ze dat verplicht waren, maar omdat ze dat ook 
voor hun eigen veiligheid belangrijk vonden. 
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3.2   De tekst van het Grote Verbond van 1473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst  

In den name Godes, amen. 
Wy, prelaten, gemene hoefftlingen, rechtere ende gemene meente van den Halffampte, 
Marne, Myddagerlande, Honsinge-Oesterampt, Fywelinge-Westerampt, Fywelinge-
Oesterampt, Dyuerdeswolt, Langewolt ende Hummerselanden; borgermestere, raed end 
mene meente in Groningen doen kundich allen luden myt dessen openen breve, dat wy 
omme nutticheit, eendracht ende salicheit onses menen Vrieslandes ende der Stad myt 
malkanderen leeffliken ons hebben verdragen, begrepen ende myt gansen trouwen geloefft 

[1] enen steden vasten vrede myt malkanderen to holden, vry ende veerdich myt 
malkanderen vry ende vriesch to beschermen; 

[2] ende dat een yewlick syn gued, herlicheit, redscap ende rechte vry ende veerdich bruke; 

 Er zal vrede zijn in Stad en Lande; ieder mag zijn recht vrij uitoefenen; de verbondspartners 
beloven elkaar daarbij te helpen. De formulering impliceert de private rechten (‘gued’) en de 
publieke rechten (‘herlicheit, redscap’) van de Ommelanders. 
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[3] ende nemande uut der Stad ende Lande balling to leggen, dat en were dattet yemant 
myt rechte verboerde offte verwrachte, offte voervluchtich worde van mysdaden ende niet 
to rechte komen wolde; 

 Verbanning zal alleen zijn toegestaan wanneer daarvoor gegronde reden is.  

[4] ende we up den anderen to spreken hevet, de late em rechten na landrechte allene daer 
de sake up leget, ende verlate krachtes ende geweldes; 

 Eisers zien af van geweld; alle conflicten moeten via gerechtelijke weg worden opgelost. De 
voorgaande artikelen hebben te maken met de partijstrijd die gedurende de vijftiende eeuw 
woedde, maar betreffen ook de rechten en vrijheden ten opzichte van elkaar. 

[5] ende wy willen samentlike alle Duessche ende Zudersche heren ende alle andere heren 
ende luden van buten onsen landen ende stad, de onse landen offte stad offte luden 
beschedigen wyllen in lyve offte in guede myt onrechte, buten onse landen ende stad 
holden ende de onse vryheit krencken wyllen; 
-  ende elk sal den anderen to hulpe komen na synre macht ende gelegenheit der stede, 
 tot ontkenninge der gude mans de daer nu to geramet sint ende hiirnamaels daerto 
 geramet sullen worden daer des te doende is ende daer de lande ende stad die meeste 
 noet hebben; 
-  elk up syns selves kost ende aventuer, sunder vertreck, wanneer wy daerto vermaent 
 worden, by eenre pene van dusent olde schilde, ende den schilt voer dertich olde 
 Vleemschen grote gerekent by des menen landes tofaer; 
-  ende de broke sal de stad boren ende keren tot des menen landes orbar in bussen, 
 krude, pylen ende ander orbar alst den lande ende der stad nutte ende orbar is; 

 Gezamenlijk optreden tegen binnen- en buitenlandse vijanden, met uitdrukkelijk verbod om 
steun te zoeken bij externe partners die Stad en Lande niet welgezind zijn. 

[6] item weer yenich land offte ampt offte buerscap offte yenich man in den vors. lande 
offte stad offte buten den lande offte buten der stad, die den hoefflingen offte der stad ende 
der meente to onwyllen were ende beschedigede myt huusen to besetten offte vroemde 
luden int land haelde offte anders geweltlike saken deden in dessen landen, daer de 
hoefftlingen ende meente van den landen ende van der stad ende de in onsen verbonde sint 
last offte scade van quame offte van komen mochte, dat sullen wy malkanderen trouliken 
helpen keeren ende wederstaen myt lyve ende myt guede alze wy daerto vermaent worden 
by der vors. pene; 

[7] item we vangenscap offte roeff doet myt overweldiger hand: den vangen sal men quyt 
laten ende dat roeffguet sal men twyscat wedergeven ende betalen, ende dat by des landes 
ende stad tofaer; 
-  ende daerto breket hie hundert olde schilde tegens de stad ende tegens de lande, ist 
 dattet roeff weerdich sy boven vijff olde schilde payments als vors. is; ende is dat roeff 
 myn weert, so is de broke van elken olden schilt twintich olde schilde; 
-  ende worde dat roeff verseken, hiel offte en diel, ende nochtant yechte gevonden ende 
 gemaket worde, so sal men dat berichten alze deverie; 
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-  ende reysede men daeromme, so sal hie daerto betalen kost, arbeit ende all dat daerup 
 gaet, diegene de dat roeff hefft gedaen ende de den ontholdet; 

 Bepaling tegen het eigenmachtig in gijzeling nemen van personen en het in beslag nemen van 
goederen. Een dergelijke bepaling komt reeds in de veertiende-eeuwse overeenkomsten voor.

 

[8] item wanneer die lande ende stad reysen wyllen den overheregen ende overweldigen to 
berichten bynnen landes, so mogen de landen ende stad kesen uut wat lande dat sie wyllen 
ghyselen in de stad to leggen in ene ersame harberge ende daer niet uut to scheiden eer de 
reyse gedaen is; ende de ghyselen sullen daer guet voer wesen dat oere hoefflingen, meente 
ende lande den lande ende der stad trouwe sullen wesen ende hoger en sullen sie niet 
beswaert wesen; 

 Bij gezamenlijke militaire actie dienen gijzelaars gesteld te worden binnen de stad. Met deze 
bepaling probeerden de Groningers te voorkomen dat al te lichtvaardig een beroep werd 
gedaan op de stedelijke strijdmacht. 

[9] item wen de keder, redge offte rechters niet rechten wyllen offte onrecht doen, de mach 
sine sake beropen in de stad to Groningen bynnen teyn dagen sine beropinge uut der stad to 
halen; 
-  ende we des niet en doet, die en sal sine clage niet gehoert wesen ende der rechters 
 doem sal standachtich bliven; 
-  ende wanneer yemande sine sake beropen hevet als vors. is, so sal de redge offte 
 rechter em van stonden an syn guet offte pande wedergeven ende dat roeff myt enen 
 borgen laten vryen ende de sake laten staen all want ter tyt de sake in den menen 
 landeswarve gescheiden is nae landrechte; 
-  ende wel sine sake beropet, die sall de sake vervolgen in de stad in den naesten warve, 
 voert in den anderen ende in den derden, offte de sake niet eer gescheiden worde, by 
 vijff olde marc, ende by verlees der saken; so to verstaen: offte de rechter niet en 
 quame sinen doem to verantworden in drien warven als vors. is, so sullen de parten 
 daer niet mede versumet wesen in oere saken offte doemen inden dat sie to warve 
 quamen als vors. is, men de rechter sal breken vijff marc ende daerto de versetene 
 pene; 
- ende de sake sal men rechten in den warve, ende de redge offte rechter sal borge to 
 mote setten by vijff marc, ende sullen oeren doem beschermen ende vorantworden in 
 de stad in den naesten warve na der beropinge, voert in den anderen ende in den 
 derden, offte de sake niet eer gescheiden wort; ende alle saken de an de lande en de 
 stad beropen worden, de sal men myt rechte scheiden bynnen drie warven in de stad, 
 ten were dattet by beyder parte moede langer gevarstet worde; 
-  ende worde des redgen offte rechters doem in der macht ende voert recht gevonden, so 
 sal hie machtich wesen de sake voert uut to rechten, all weer hie uut den ede gegaen; 
-  ende wel to warve komet up den gesatten warffdach, daer sal men warff mede holden, 
 ende wes sie sluten ende ordelen, dat sal in der macht ende van weerden wesen, oec 
 wo luttick daer sint; 

 Het instellen van beroep ingeval van rechtsweigering of een als onjuist ervaren vonnis van een 
plattelandsrechter. Beroep is mogelijk op de warf die in de stad zal worden gehouden. 
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[10] item offte yemant stele uut dat ene land in dat ander, offte bynnen landes by dage offte 
by nachte ende dat openbaer worde, den dieff sal men hangen omme die weerde van enen 
olden schilt; ende ist myn weerdich, dat sal men berichten alst behoerlijc is; 

 Een dief die goederen steelt ter waarde van 1 schild moet worden opgehangen. 

[11] item offte yenich mysdadich mensche voervluchtich worde uut den enen lande ende 
stad in dat ander van moertdaden, verraderie, moertbrand, deverie offte de anders grote 
boesheit gedaen hadde, uutgesecht sympel doetslach, die na rechte des landes ende der 
stad syn lijff verboert hadde daer die daet geschien were, ende de vrenden offte dat recht 
des landes offte der stede vervollich daeromme deden, so solde de rechter den mysdadigen 
menschen vangen ende overrechten offte de sake myt gueden luden ende tugen yechtich 
worde ende waergemaket, offte de rechter solde den mysdadigen menschen overgeven den 
vrenden ende senden weder onbehindert synre gesunde van den vrenden in dat lant offte 
stede daer de mysdaet geschiet were; 

 Betreft het berechten of uitleveren van misdadigers die hun toevlucht genomen hebben tot een 
andere rechtskring. 

[12] item nemant orloch an to nemen buten der mene lande ende stad wylle offt nemant 
buten den anderen vroemede luden van buten landes in dat land to leden omme yemande 
daermede to beschadigen by der vors. pene. 

 Bepaling tegen het eenzijdig zich in een conflict begeven en tegen het in het land halen van 
helpers met het oogmerk iemand aan te pakken. 

[13] item dat elk man de breket, dat hie betere ende bote in wat lande ende stede dat hie 
mysdoet; ende weert dat yemande den anderen doetsloge, dat God verbeden mote, in den 
menen landes ende stad warve offte in herevaert up den wege uut offte to huus, den doden 
sal men gelden myt ses mannegelt, elk mangelt gerekent voer twintich olde schilden, elken 
schilt voer dertich olde Vleemschen gerekent, ende halff so vele to broke; 
-  ende geschiede dat enen borgemester off raedman, hoefftman, keder, redge offte 
 rechter in den warffvrede offte in den herevaerde, so were dat twaleff mannegelt, elck 
 mangelt to betalen als vors. is ende halff soe vele to broke; 
-  ende des gelikes salt wesen offte dat enen geestliken persoene geschiede de tot der 
 hilligen orde gewyet were, die in der lande offte stad dienste offte bedrive were; 

 Boeten en breuken moeten betaald worden in het land waar de misdaad is gepleegd. Op 
autoriteiten en ambtenaren (‘klerken’) staat een hogere prijs dan op gewone mensen. 

[14] item worde yenich man gelemet offte gewondet, daer solde men bote ende broke voer 
geven als dat boert by den mangelde; ende mochte de handdadige niet vuldoen voer bote 
ende vor broke, so sullen ses sine naesten handen vuldoen voer bote als landrecht is, na 
inholt onses verbondes, ende niet voer den broke offte sie sullen den handdadigen vangen 
ende overleveren den beserigeden;  

[15] item voert alle andere doetdiel, leemten ende wondingen de daer gevallen mogen 
tusschen den lande ende stad bynnen dessen vrede, die sullen wesen dryvolt mangelt ende 
dryvolt bote, ende halff so vele to broke myt payment als vors. is to betalen, beholden elken 
lande ende der stad oers olden rechtes end oer olde breve die sie onder emselven ende myt 
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malkanderen hebben van wondingen offte van broke, die dessen breeff niet en tegens gaen; 

 De bepalingen 14 en 15 betreffen de strafmaat bij verwonding en doodslag. 

[16] item so wyllen wy vier warven holden offte meer in de stad des jaers, van Mydvasten to 
Sunte Mertensdage in den winter, ende die warve mogen de rechters mytten hoefftmans 
setten up wat tijden dattet em nuttest ende orbar duncket to wesen; 

 Over het houden van minimaal vier warven gedurende het zomerhalfjaar. Hierna volgen drie 
bepalingen van economische aard. Ze bevestigen het monopolie van de Groninger brouwers en 
daarmee ook de economische centrumpositie van Groningen. Deze zijn in 1473 nieuw. Ze staan 
in de plaats van enkele andere bepalingen in de akte van 1428. Uit die oudere akte blijkt dat er 
toen nog sprake was van verdeeldheid in de Ommelanden en dat de stad alleen 
overeenstemming had bereikt met hoofdelingen die haar gunstig gezind waren. 
Het zeventiende artikel van het verdrag van 1428 stelde dat het verbond geldig zou zijn, ook 
wanneer er onderdelen van een landschap zouden zijn die het verbond niet zouden aannemen. 
Het opende ook de mogelijkheid tot aansluiting voor andere rechtspersonen. Een dergelijk 
artikel ontbreekt in de akte van 1473 en weerspiegelt een situatie die toen kennelijk niet meer 
aan de orde was. Verder is in het stuk van 1428 nog sprake van de beveiliging van de 
handelsweg van en naar de Groninger markt (art. 18), over de vrijdom van belastingen (‘schot’), 
tenzij men vrijwillig tot het betalen ervan zou besluiten om noodzakelijke kosten te kunnen 
betalen (art. 19). Belastingvrijdom was een van de traditionele elementen van de ‘Friese 
Vrijheid’. Zulke bepalingen ontbreken in het ‘Grote Verbond van 1473’. 

[17] item so en sal men geen koren uutvoeren anders dan dat van buten over zee ende zand 
hiir komet; 

 Verbod op de uitvoer uit de Ommelanden van inlands koren. 

[18] item geen vreemt bier en sal men tappen in dessen vors. landen to kope offte hebben, 
anders dan de prelaten, hoefftlingen ende guede mans selven in oer eygen huus to drincken; 

 Verbod op het tappen van vreemd bier in de Ommelanden, anders dan voor eigen gebruik. 

[19] item so en sal men geen beer in dessen vors. lande brouwen toe verkopen, anders dan 
elk in syns selves huus behovet to drincken. 

 Verbod op het het brouwen en verkopen van bier in de Ommelanden, anders dan voor eigen 
gebruik. 

Ende dyt verbont sal duren stede ende vast, teyn jaer lang na datum des breves 
naestkomende; ende wel desses verbondes tendes den vors. jaermalen niet langer en 
genoget, die sal dat den anderen een jaer lang to voren upseggen mytter stad offte lande 
zegelen.  

Ende desse vors. articulen ende punten hebben wy malkanderen by trow ende ere myt 
hande ende munde stede, vast ende onverbroken geloefft to holden, sunder alle argelist.  

In orkonde der waerheit hebben wy, prelaten, hoefftlingen, rechteren ende gemene 
meenten van Hunsinge, Fywelinge, Langewolt ende Hummerselanden onse gemene 
landeszegelen ende wy, borgermestere ende raed der stad Groningen vorg. onser stad zegel 
beneden an dessen breeff gehangen. 

Ghegeven in den jaer ons Heren dusent vierhundert drie ende tsoventich, des vrydages na 
sunte Petersdach ad vincula [6 augustus 1473]. 
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3.3   Latere lotgevallen van het Grote Verbond van 1473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Rengers van Ten Post (1542-1626) 

 

 

 

Johan Rengers van Ten Post (1542-1626) was in zijn tijd een van de belangrijkste 
tegenstrevers van de stad Groningen. Zijn grootvader, ook een Johan Rengers van Ten Post, 
had ook al ruzie gehad met Groningen. Die onmin was ontstaan doordat Johan Rengers sr. 
destijds door het stadsbestuur van Groningen naar de keizer was afgevaardigd, maar in de 
onderhandelingen met de top van het Rijk vooral zijn persoonlijke belangen als heer van 
Scharmer had gediend en niet die van de stad Groningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorie van Johan 
Rengers sr. 

 

 

Johan Rengers sr. nam stelling met een memorie waarin hij zijn eigen gedrag trachtte te 
rechtvaardigen en zijn pijlen richtte op het in zijn ogen laakbare beleid van het stadsbestuur. 
De memorie bevindt zich in een katern, dat in hoofdzaak afschriften bevat van stukken uit de 
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jaren 1473-1480 inzake de relatie tussen Groningen, de Ommelanden en Westerlauwers 
Friesland enerzijds en de keizer anderzijds, met inbegrip van het zogenaamde privilege van 
keizer Karel de Grote van 802 (1258), en de verhouding tussen Stad en Lande. 

Johan Rengers' verweerschrift begint pas op fol. 8v en heeft de vorm van een puntsgewijze 
opsomming van de artikelen van het verbond van 1473 waarop volgens Rengers door de 
stad inbreuk is gemaakt. Hierbij wordt door middel van letters verwezen naar de betreffende 
artikelen van het verbond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Detail van de verdragstekst van 1473 

 

Op 23 december 1482 is het Grote Verbond van 1473 voor veertig jaar verlengd. Dit 
betekent dat het in 1522 zou aflopen. In dat jaar was de bestuurlijke en politieke situatie van 
dien aard, dat van een formele verlenging geen sprake kon zijn. 

Rond 1500 had de stad Groningen het erg moeilijk gekregen. Het stadsbestuur had zich 
vertild aan Westerlauwers Friesland en toen de stad in 1506 graaf Edzard van Oost-Friesland 
als landsheer moest erkennen, raakte ze haar zeggenschap over de Ommelanden kwijt. 
De periode-Edzard was echter van korte duur. In 1514 slaagden de Groningers er met de 
steun van de hertog van Gelre in hun positie ten opzichte van de Ommelanden vrijwel 
geheel te herstellen. In 1521 achtte men in Arnhem en Groningen de tijd rijp voor de ‘abten, 
prelaten, hoofdelingen, eigenerfden en gemene onderdanen’ van de Ommelanden om zich 
aan hertog Karel van Gelre te onderwerpen. 

Karel van Gelre stuurde enkele raadsheren naar Groningen die de hulde van de 
Ommelanders in ontvangst moesten nemen. Dezen werden op het raadhuis ontboden, maar 
daar bleek dat ze weinig vertrouwen in de Gelderse hertog hadden. Ze twijfelden eraan of de 
hertog wel in staat zou zijn om hen te beschermen tegen andere grote heren. De Gelderse 
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raadsheren en ook het Groninger stadsbestuur zetten de Ommelanders echter zozeer onder 
druk, dat dezen zich uiteindelijk toch gewonnen gaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel van Gelre (1467-1538) 

 

De manier waarop deze huldiging tot stand kwam, wijst erop dat de Gelderse regering 
hiertoe misschien wel het initiatief heeft genomen, maar dat het Groninger stadsbestuur, 
gedomineerd door degenen die op de loonlijst van de Gelderse hertog stonden, hierbij een 
belangrijke rol heeft gespeeld. 

In normale gevallen werd van een huldiging een akte opgemaakt waarbij de nieuwe 
onderdanen hun heer erkennen, waarna de heer zijn onderdanen een ‘reversbrief’ geeft, 
waarin hij de gemaakte afspraken bevestigt. In dit geval is er geen huldigingsakte van de 
Ommelanders bewaard gebleven en het sterke vermoeden bestaat dat er ook nooit zo’n 
akte is geweest. Wat er wel is, is een verklaring van 25 mei 1521 van burgemeesters en raad 
van Groningen dat de Ommelanders hertog Karel van Gelre als hun landsheer hebben 
gehuldigd en hem trouw hebben gezworen. 

Een maand later ratificeerde de Gelderse hertog de afspraken die op 25 mei 1521 met de 
Ommelanders waren gemaakt. Hij stelde daarbij wel de voorwaarde dat de Ommelander 
heren hem ook zelf nog een akte zouden geven waarin zij hem als heer erkenden en de 
artikelen aannamen die ook in het tractaat tussen Groningen en hemzelf waren vastgelegd. 
Een dergelijke akte is door de Ommelanders nooit afgegeven. 

In zijn verklaring van 20 juni 1521 zegde de hertog uitdrukkelijk de handhaving toe van de 
Ommelander ‘privileges, vrij- en heerlijkheden en oude gewoonten en tradities’, zoals die 
bedoeld waren in het verbond dat in het verleden tussen de stad Groningen en de 
Ommelanden was gesloten. Het gaat hier om het ‘Grote Verbond’ dat door Stad en 
Ommelanden in 1473 was gesloten, in 1482 voor een periode van veertig jaar was verlengd, 
en de formele grondslag was van de samenwerking tussen Stad en Lande. De looptijd van 
het verbond zou in 1522 eindigen en het ligt voor de hand dat dit vooruitzicht mede een rol 
heeft gespeeld bij de opzet om de hertog van Gelre in 1521 ook door de Ommelanders als 
heer te laten huldigen. 
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Niet voor niets werd een expliciete verwijzing naar het verbond van 1473 opgenomen in de 
oorkonde van 20 juni 1521: op deze manier werd de continuïteit in de relaties tussen Stad en 
Lande hersteld, die door de ontwrichtende gebeurtenissen van de voorbije dertig jaar in 
gevaar was gekomen. 

Hiermee had het stadsbestuur zijn belangrijkste doelen bereikt: Stad en Lande vielen samen 
onder één heer die het grote verbond van 1473/1482 als fundament van de onderlinge 
samenwerking erkende, zich bereid verklaard had Groningen en de Ommelanden bij elkaar 
te houden en zijn onderdanen ook al bij voorbaat van hun eed van trouw ontslagen had 
wanneer hij zijn positie als beschermheer niet zou kunnen waarmaken. 

In de jaren veertig van de zestiende eeuw, dus nadat Groningen en Ommelanden waren 
ingelijfd bij de Habsburgse Nederlanden, is een serieuze maar vruchteloze poging gedaan om 
het Verbond van 1473 en 1482 te moderniseren. 

Nog weer enkele decennia later, op 17 januari 1575, kwam het tot een regelrechte breuk 
tussen Stad en Lande: op die datum besloten de ‘Friese Ommelanden tussen Eems en 
Lauwers’ het ‘grote verbond’ van 1482 met de stad Groningen op te zeggen. Het 
stadsbestuur ging ervan uit dat deze opzegging uit de koker van een aantal anti-Gronings 
gezinde Ommelanders kwam en niet door alle Ommelanders werd onderschreven. Het wees 
deze opzegging dan ook als een ‘nulliteit’ af. Pas in 1594, met het Tractaat van Reductie, 
kwam er uitzicht op een nieuwe staatkundige structuur.
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Groningen in stukken 
Een overzicht over zes eeuwen geschiedenis van Groningen (1000-1600) aan 
de hand van een zestal historische documenten.  

 

4 1506: graaf Edzard van Oost-Friesland wordt heer van Groningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1 De achtergrond 
4.2 Analyse van de tekst  
4.3 Het vervolg 
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4.1 De achtergrond 
 

Bij de bespreking van het Grote Verbond van 1473 (1482) hebben we gezien dat dit verdrag 
voorzag in samenwerking op allerlei terrein. Het Grote Verbond, in 1473 voor 10 jaar 
gesloten en in 1482 voor 40 jaar verlengd, is tot stand gekomen onder externe druk. 
De Bourgondische hertog Karel de Stoute dreigde een einde te maken aan de ‘Friese 
Vrijheid’. 

De verdragstekst eindigt met een drietal verbodsbepalingen. Ze betreffen de export van 
inlands graan, het tappen van ander dan Gronings bier in de Ommelanden en het brouwen 
van bier in die gebieden. De inhoud van deze artikelen wijkt af van de rest van het verdrag. 
Het lijkt hier te gaan om een uitbreiding van het reeds lang bestaande ‘stapelrecht’ van de 
stad Groningen. Of kunnen we in plaats van ‘recht’ hier beter over ‘gewoonte’ spreken? 

Het Groninger stapelrecht bestond al sinds mensenheugenis en dankte zijn ontstaan aan de 
natuurlijke gesteldheid van ons gebied. Deze maakte de stad Groningen de meest voor de 
hand liggende handelsplaats van de wijde omgeving. 

In het laatste kwart van de vijftiende eeuw bereikte de stad Groningen de top van haar 
macht, maar het einde van die hegemonie was toen al nabij. De stad vertilde zich aan 
Westerlauwers Friesland en haar machtsaspiraties pasten niet bij de loop van de grote 
politiek. Daarin gaven ambitieuze heren als Karel de Stoute de toon aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel de Stoute, hertog van Bourgondië 

 

 

 

De Bourgondische hertog was landsheer over vele en rijke, maar wel wat verspreid liggende 
landen en wilde graag door de keizer als koning worden erkend. Hij beschikte nog niet over 
Friesland, maar dat land hoorde er, wat hem betreft, zeker bij. Keizer Frederik III vond dit 
een goed idee, maar was wel van mening dat het Bourgondische koninkrijk onderdeel moest 
zijn van het Duitse Rijk. 
Dit was niet naar de zin van de hertog, zodat het plan niet doorging en Karel gewoon hertog 
bleef. Desondanks ging Karel de Stoute door met zijn plannen om van zijn verspreid liggende 
landen een samenhangend geheel te maken. Ook de Rijksbisdommen in Noordoost-Frankrijk 
(Toul, Metz en Nancy) hoorden er wat hem betreft bij. 
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De Bourgondische landen: een lappendeken 

 

 

 

In 1477 sneuvelde Karel de Stoute bij de belegering van Nancy. Daarmee was het gevaar 
voor Stad en Lande even geweken. 

 

 

 

 

 

 

 

5 januari 1477: Karel de Stoute sneuvelt voor 
Nancy 

 

 

 

Toen Karel de Stoute van het toneel was verdwenen, bedacht men in de top van het Duitse 
Rijk dat er toch een oplossing gevonden moest worden voor de wanorde in Friesland. Nu er 
geen krachtige Bourgondische pretendent meer was, leek de stad Groningen een goede 
kandidaat voor de heerschappij over Friesland. 
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Verbond met Oostergo en Westergo (1477) 

 

 

Nu er geen machtige pretendent voor Friesland meer was, zag Groningen zijn kans schoon. 
De stad sloot een verdrag met Oostergo en Westergo samen (1477). De looptijd ervan 
bedroeg tien jaar. Deze overeenkomst was een poging om de vrede veilig te stellen en was 
bedoeld als een hernieuwing van de ‘Groninger vrede’ van 1422, die een eind had gemaakt 
aan de partijstrijd tussen Vetkopers en Schieringers. 

In 1479 kwam een keizerlijk gezantschap naar Groningen om te onderzoeken of de stad van 
Rijkswege met de heerschappij over Friesland zou kunnen worden belast. Al gauw werd 
duidelijk dat Groningen, om officieel het gezag over Westerlauwers Friesland te kunnen 
uitoefenen, jaarlijks een bedrag van 10.000 goudgulden aan de keizerlijke schatkist zou 
moeten betalen. Maar voor dat enorme bedrag had het eigenlijk nog helemaal niets. Om 
daadwerkelijk het bestuur over Friesland te kunnen inrichten en uitvoeren, zou de stad de 
Friese landschappen eerst goedschiks of kwaadschiks moeten onderwerpen. Dat was een 
verre van aanlokkelijk vooruitzicht en het stadsbestuur besloot dan ook geen gebruik te 
maken van de geboden mogelijkheid. 

Nadat in 1487 de in het verdrag met Oostergo en Westergo afgesproken periode van tien 
jaar was verstreken, liet Groningen zich opnieuw verleiden tot inmenging in de Friese 
partijstrijd. Het stadsbestuur deed dit op het dringende verzoek van – vooral – de grote 
kloosters in het noorden van Oostergo. De heren hadden echter de nodige aarzelingen 
moeten overwinnen alvorens ‘ja’ te zeggen tegen de Vetkoperse Oostergoërs. 

In de eerste plaats was inmenging in de Friese zaken op grond van het ‘Grote Verbond’ van 
1473/1482 alleen mogelijk, wanneer ook de Ommelander verbondspartners zich daarin 
konden vinden. Bovendien waren velen van mening dat de ongebreidelde partijstrijd ten 
westen van de Lauwers Friesland tot een wespennest maakte waarin men zich beter niet 
kon steken. Wie dat toch deed, zou het tumult daar alleen maar doen toenemen en dat zou 
weer de aandacht van machtige heren trekken. Dat nu was precies het omgekeerde van wat 
altijd in het voordeel van Groningen was geweest. Juist doordat Groningen en zijn omgeving 
buiten of op het randje van de reikwijdte en belangstellingssfeer der grote heren lagen, 
hadden ze hun vrijheid kunnen behouden en was Groningen uitgegroeid tot het onbetwiste 
centrum van het land tussen Eems en Lauwers. 
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In economische zin was de stad zelfs de enige plaats van betekenis tussen het wad en de 
Reest, de grensrivier tussen Drenthe en Overijssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frisia 

 

 

 

 

Na rijp beraad – het duurde acht maanden alvorens men tot een beslissing kwam – besloten 
burgemeesters en raad toch tot interventie over te gaan. 

Zo kwam op 17 september 1491 een verdrag tot stand tussen de stad Groningen enerzijds 
en Dokkum met een aantal Vetkoperse kloosters, hoofdelingen en dorpen in Oostergo 
anderzijds. De Groningers benoemden hun medeburger Sibrand Ulferts tot hun ‘kastelein’ 
en bevelhebber te Dokkum. Vele andere Vetkoperse kloosters, geestelijken, hoofdelingen en 
steden in Oostergo, Westergo en Zevenwouden sloten zich bij de overeenkomst aan, 
waaronder ook de stad Leeuwarden. 

Ofschoon het aantal overeenkomsten van deze soort groot is – er zijn ongeveer 150 akten 
bewaard gebleven – is het van belang zich te realiseren dat het bij deze Groningsgezinde 
Friezen steeds om leden van één partij ging, de Vetkoperse. De tegenpartij, die van de 
Schieringers, wierp zich nu op als verdedigster der aloude Friese vrijheid en zette zich schrap 
tegen het Sassche Grins (het ‘Saksische Groningen’) en zijn Pax Groningana. 

Groningse garnizoenen lagen in Harlingen, Workum, Sloten, Leeuwarden en Dokkum. 

In de praktijk steunde de ‘Groninger vrede’ in Westerlauwers Friesland vooral op het bezit 
van een aantal sterkten daar. Er is een lijstje bewaard gebleven van de slotvoogden 
(‘kasteleins’) die Groningen in Westerlauwers Friesland heeft gehad: 

Coert van Bremen in Sloten 
Hendrick Ulger in Workum 
These Potter in Harlingen 
Lambert Freriks in Leeuwarden 
Hendrick Korenpoorting in Dokkum. 
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Cornelius Kempius, De origine, situ, 
qualitate et quantitate Frisiae, et 
rebus a Frisiis olim praeclare gestis 
libri tres (Keulen 1588) 

 

 

Een eeuw later bejubelde de Spaansgezinde jurist Cornelius Kempius de heilzame, op vrede 
gerichte inmenging van Groningen in de Friese warboel. 

 

 

 

 

 

Keizer Maximiliaan 

 

 

 

 

 

Zowel de stad Groningen als haar 
tegenstanders zochten steun bij machtige 
heren: Groningen bij keizer Maximiliaan en 
de in het nauw gebrachte Schieringers bij 
hertog Albrecht van Saksen, de stadhouder 
van Holland. 
 

Zo gebeurde precies datgene waarvoor oud-burgemeester Johan Thema en andere 
tegenstanders van Groningens Friesland-politiek hadden gewaarschuwd. De interventie in 
Friesland had slapende honden wakker gemaakt en nu zou men ‘met keiser, coeninghen, 
hartoegen end graven to doene hebben’. 
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Met Maximiliaan hadden de Groningers weliswaar de baas van het Duitse Rijk aan hun zijde, 
maar die was sinds 1482 ook regent van de Bourgondische landen en als zodanig de directe 
chef van Albrecht van Saksen. En in plaats van deze zonder meer te kunnen commanderen, 
stond Maximiliaan dik in het krijt bij de Saksische hertog. 
Mede hierdoor pakte de keuze voor de keizer voor Groningen slecht uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria van Bourgondië (1457-1482) 

 

 

Keizer Maximiliaan was in 1477 getrouwd met Maria van Bourgondië, erfdochter van Karel 
de Stoute. In 1482 viel ze van haar paard en stierf. Maximiliaan werd voogd voor haar 
zoontje Filips de Schone en dus ook beheerder van de Bourgondische erfenis, inclusief de 
nog niet waargemaakte aspiraties van het Bourgondische huis. 

Later (1496) trouwde Filips de Schone met Johanna van Aragon (Johanne de Waanzinnige), 
uit welk huwelijk onder meer Karel V werd geboren (1500). 

 

 

 

Albrecht van Saksen (1443-1500) 

 
 

Als keizer kon Maximiliaan zijn veldheer Albrecht van 
Saksen genoegdoening geven voor de diensten die deze 
hem bewezen had, en tegelijk ook de aspiraties 
waarmaken die hij als beheerder van de Bourgondische 
erfenis had overgenomen: de onderwerping en 
pacificatie van Friesland, het laatste stukje ‘staatkundige 
wildernis’ in Europa. 
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Maximiliaan benoemde zijn veldheer in 1498 tot potestaat van Friesland, met inbegrip van 
Groningen en Groningerland. De gelukkige moest zijn land wel zelf veroveren. Hierdoor 
kwam de hertog tegenover Groningen te staan. 

Ook voor een ‘buitenlander’ als Albrecht van Saksen was Friesland geen hapklare brok. Wie 
zich met dat gebied wilde bemoeien, zou ook met Groningen moeten afrekenen. Want – zo 
zei men – ‘an Groningen hanget geheel Frieslant’. Er volgde een strijd die enkele jaren 
duurde en in hoofdzaak in Westerlauwers Friesland werd uitgevochten. 

Albrecht van Saksen (1443-1500) was ‘algemeen stadhouder’ van de Bourgondische hertog 
Filips de Schone en trad op als veldheer van Maximiliaan van Habsburg (1459-1519, keizer 
1493-1519). 

Nu een sterke man als Albrecht van Saksen op het toneel was verschenen en Groningens 
macht ten westen van de Lauwers was ingestort, zagen enkele grote Ommelander heren hun 
kans schoon. Zij droegen hun privé-bezittingen op aan de hertog om ze als leengoederen 
terug te krijgen en op die manier een officiële plaats in de landsheerlijke hiërarchie te 
verwerven. Dit lijkt als twee druppels water op hetgeen omstreeks 1400 was gebeurd, toen 
Albrecht van Beieren vanuit Holland de Friese landen had willen onderwerpen. De 
manoeuvre van de Saksischgezinde hoofdelingen was in strijd met de bepalingen van het 
‘Grote Verbond’ van 1473, dat in 1482 voor 40 jaar was verlengd. Daarin was afgesproken 
dat men niet buiten elkaar om zou pacteren met buitenlandse machthebbers. De Groningers 
ondernamen daarom strafexpedities waarbij de steenhuizen van de ontrouwe hoofdelingen 
in vlammen opgingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groningen met het bolwerk van 1469-1471 

 

 

Maar eerder was het Groningen zelf geweest, dat achter de rug van zijn Ommelander 
partners om afspraken had gemaakt met Westerlauwerse hoofdelingen! 

In 1500 sloeg Albrecht van Saksen tevergeefs het beleg voor Groningen. Bij die gelegenheid 
bewezen de in de jaren 1469-1471 ingrijpend versterkte en gemoderniseerde 
verdedigingswerken van de stad hun waarde. Het lukte Albrecht niet de stad in handen te 
krijgen. Hij raakte gewond en stierf in Emden. 
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Hertog Georg van Saksen (1471-1539) 

 

 

Albrecht werd opgevolgd door zijn zoon George van Saksen (1471-1539). Deze sloeg in 1505 
samen met graaf Edzard van Oost-Friesland opnieuw het beleg voor de stad Groningen. 

De stad redde zich uit deze noodsituatie door graaf Edzard als landsheer aan te nemen (24 
april 1506; zie Groningen, een stad apart, 119-120). 

Edzard Cirksena was een zoon van Ulrich Cirksena, de hoofdeling van het Oostfriese Norden 
(c. 1408-1466), die in 1464 door keizer Frederik III tot graaf in Oost-Friesland was verheven. 

 

 

Edzard Cirksena, graaf in Oost-Friesland (1462-1528) 

 

 

Graaf Edzard was een ambitieus man, die zijn 
invloed graag ook ten westen van de Eems wilde 
vestigen. Als zodanig was hij dus een concurrent 
van Georg van Saksen. Maar een confrontatie met 
deze machtige heer beloofde weinig goeds voor 
hem. De graaf dacht zijn plannen veel beter te 
kunnen realiseren door samenwerking met de 
Saksische hertog te zoeken. Nadat Edzard in april 
1506 de stad Groningen zover had gekregen dat ze 
hem als landsheer erkende, sloot hij op 5 augustus 
1506 te Harlingen een overeenkomst met Georg 
van Saksen, waarin hij de status van stadhouder 
van de Saksische hertog aannam. 
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Edzard was een inspirerend voorbeeld voor adellijke families in de Ommelander adel, zoals 
de Ewsums, Manninga’s, Tamminga’s en Ripperda’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emden naar Braun en 
Hogenberg (1575) 
 

 

 

De stad Emden heeft vooral in de zestiende eeuw een indrukwekkende groei doorgemaakt. 
De plattegrond die Braun en Hogenberg in 1575 publiceerden legt daarvan getuigenis af. 
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4.2 Analyse van de tekst 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Groningen neemt graaf Edzard aan als 
heer (1506) 

(GrA 2100-415) 

 

 

 

Tekst 

Wij Edzard ende Uko ghebroderen, graven toe Oestvreeslant voer ons, onse arven ende 
nakomelingen up de ene, ende wij, borgermesteren, raed, gheswoerne meente, 
boumesteren ende anders ghemeente der stad Groningen up de andere sijden, bekennen 
ende doen kond mit dessen openen breve dat wij tot reddinghe ende ontsat der vors. stad 
Groningen mit malkanderen verdragen ende overgekomen sint in formen, maneren, 
conditien ende articulen hijrna bescreven. 

 De intitulatio vemeldt behalve Edzard ook zijn broer Uko. Van de drie zonen van Ulrich Cirksena, 
de eerste graaf in Oost-Friesland, waren er in 1506 nog twee in leven. De oudste zoon, Enno, 
was nog maar zes jaar toen hij zijn vader in 1466 opvolgde, maar overleed in 1491. Hij werd 
opgevolgd door zijn jongere broer, Ulrichs tweede zoon Edzard (1462-1528). Uko (geboren in 
1463) was de derde zoon. Hij speelde geen rol van betekenis en stierf in 1507. 
Vgl. de intitulatio van het Grote Verbond van 1473. Daar werd de Groninger stadsgemeenschap 
gerepresenteerd door burgemeesters, raad en ‘mene meente’. Nu gebeurt dat door 
burgemeesters en raad, gezworen meente, bouwmeesters en gemeente van de stad Groningen. 

[1] In den eersten dat de van Groningen den graven to Oestvreeslant in namen, vanwegen 
ende to erkentnisse des hillighen Rijks mit een antal volks, neemlike tusschen dusent ende 
achtehundert manne ongheveerlich, in der stad laten solen; 

 Het binnenbrengen van eigen troepen was tegenover een stad het belangrijkste machtsmiddel 
waarover een heer beschikte. 

[2] item dat oeck de van Groningen, eer de grave to Oestvreeslant in de stad kompt, mit den 
de dat regiment van der stad hebben, den graven to Oestvreeslant voer der stad poerte in 
name als vorgesc. ontfangen ende desselven gheliken vanwegen des Rijks hulden, 
ghewoentlike eede ende plicht doen solen; 
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 Alvorens de graaf de stad zou binnenkomen zouden de Groningers hem huldigen. Zo is het ook 
gebeurd: op vrijdag 1 mei 1506 kwam graaf Edzard naar Oosterhoogebrug om vandaaruit 
Groningen binnen te trekken. De Groninger schutten, de gewapende burgers en hun 
huursoldaten stonden buiten de muren aangetreden en het veldgeschut werd gepresenteerd, 
alles bij het ‘stenen tilletje’ in de Damsterweg bij het ‘zomerweggetje’. Daar kwamen 
burgemeesters en raad, gezworen meente, de bouwmeesters van de gilden en andere 
afgevaardigden van de burgers de graaf tegemoet en verwelkomden hem. Ter plaatse werden 
de eden gewisseld. De volgende dag kwam de ‘hele burgerij’ bijeen in de Sint Walburgkerk en 
huldigden alle aanwezigen de graaf en zwoeren hem trouw. 
Hulde doen aan een heer was voor de Groningers een grote nieuwigheid. De laatste keer dat dit 
formeel was gebeurd, was bijna een eeuw tevoren geweest, toen bisschop Frederik van 
Blankenheim alle mannelijke Groningers ouder dan twaalf jaar had gedwongen hem als heer te 
huldigen (1419). Dat had toen nauwelijks gevolgen gehad. Ook na deze knieval had de stad zich 
naar eigen inzicht tot ‘vrije Rijksstad’ kunnen ontwikkelen. 

[3] item dat oeck de van Groningen den graven to Oestvreeslant van stunt an ongheweijgert 
als he in de stadt koempt, een der poerten na des graven ghevallen inrumen ende de poerte 
bevestighen, offte een andere veste in der stat uprichten ende maken laten solen, beholtlick 
enen ijtliken, sunderlinghe der kerken ende stichte van Wtrecht hoer rechticheijt als se an de 
stad mogen hebben; 

 Het afstaan van een sterkte was, naast het innemen van vreemde troepen, zowel in symbolische 
als praktische zin een daad van onderwerping. Later zou op de plek van het huidige 
politiebureau een echt kasteel worden opgericht. 
Opmerkelijk is nog de slag die de graaf om de arm houdt met betrekking tot andere 
rechthebbenden. Hij zwijgt over de hertog van Saksen (niettegenstaande de positie van de 
keizer), maar houdt uitdrukkelijk rekening met mogelijke claims van ‘Utrecht’. 

[4] item dat de van Groningen den graven to Oestvreeslant in name als voerghesc. alle de 
regeringe der Omlanden afftreden ende sich der landen, noch der stad overicheijt neet 
annemen solen, beholtlick der stad hoer administratie van rechten bijnnen der stad na older 
ghewoente als in enen artikel vermeldet wordt; 

 De stad moet de ‘regeringe der Omlanden’ aan de graaf overdragen en mag niet doen alsof zij 
de souvereiniteit over de Ommelanden of de stad zelf heeft. 
Wat houdt het begrip ‘regering’ in? De stad had in formele zin geen zeggenschap over de 
Ommelanden. Er waren slechts de verbonden van 1473 en 1482. In de praktijk echter speelde de 
stad in sommige opzichten wel degelijk de rol van ‘landsheer’. Te denken valt aan de functie van 
de Hoofdmannenkamer als appèlrechtbank en bestuursorgaan en aan het stedelijke 
‘stapelrecht’. 
Edzard wilde van de dominante positie van de stad af en stelde een hofgerecht in dat te Winsum 
zou resideren. Dat hofgericht zou – overeenkomstig de zeden van de tijd – behalve juridische 
ongetwijfeld ook bestuurlijke bevoegdheden krijgen. De afspraak over de oprichting van het 
hofgericht is vastgelegd in het verdrag dat Edzard later in 1506 met Albrecht van Saksen sloot. 
Het hofgericht zou in de plaats komen van de warven, waarin stadsrechters samenwerkten met 
rechters uit de Ommelanden. 

[5] item dat de van Groningen sulken schaden ende unkost als de hartogh van Saxen mit 
sinen verwanten, oeck de stad Groningen in deser veden an beijden sijden ghenomen ende 
gheleden mogen hebben, allenthalven tot erkantnisse ijtliker ffursten des Rijks onpartigich 
van beijden scheelachtigen parten daerto ghekoeren, stellen solen, doch so sal ende will de 
greve to Oestvreeslant dorch voechlike weghen mit handelinghe dat beste den van 
Groningen to guede daerinne doen, also voel he ommer bilikerwijse handelen ende doen   
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mach, ende sunderlinghe van den schaden tusschen junckeren der Omlanden ende der stad 
Groningen; 

 Meningsverschillen over de schade die Groningen en de hertog van Saksen in de oorlog hebben 
geleden, zullen langs de weg van arbitrage worden opgelost. Daarbij zal graaf Edzard zijn best 
doen om voor de Groningers een gunstige beslissing te bereiken, zeker waar het de stad en [de 
met Saksen verbonden] Ommelander jonkers betreft. 

[6] item dat de van Groningen sunder weten end wille des greven to Oestvreeslant gheen 
handelinghe, heemlick noch openlick, met ijenigen heren, steden offte landen de ghemene 
stad anlangen muchten hebben noch holden solen; 

 De stad mag niet meer zelfstandig politiek handelen. 

[7] item dat de van Groningen mit den graven to Oestvreeslant enich guet middel ende 
maneer vinden ende verordenen solen, waeroff de greve sulke onkoste mit onderholdinge 
der luden ende vesten uut den landen nemen sall; 

 De kosten van de graaf en de bezetting moeten gedekt worden uit een over de Ommelanden te 
heffen belasting, waarvan de bijzonderheden door de stad en de graaf zullen worden geregeld. 
Zeker voor de Ommelanden was het de eerste keer dat er een belasting werd geheven ten 
behoeve van een heer. In de stad en het Gorecht kende men alleen de recognities van de 
hoogheid van de bisschop van Utrecht (de – aan de graaf van Bentheim overgedragen – 
grunsing’ en de precariën). 
Daarnaast waren er ook eerder al heffingen die ten algemenen nutte werden geheven. De 
opbrengst werd gebruikt om de kosten te bestrijden van openbare werken of ondernemingen 
die door de gemeenschap noodzakelijk werden geacht, zoals de bouw van muren en torens, het 
graven van diepen, het bouwen van dijken en sluizen. Dit soort heffingen werd ‘schot’ genoemd. 

[8] item dat de grave to Oestvreeslant in namen ende als voergesc. de stat Groningen 
onverhindert sal bliven laten bij alsodane vrijheiden, privilegie, rechten, olde heerkomen 
ende gude ghewoenten als se besheer in hoer stad gehat ende gebruiket hebben, des 
gheliken de ghilden bij hoer vrijheiden ende rechten na vermeldinghe hoer breve ende 
zeghele van der stad Groningen uutghegheven; 

 De graaf respecteert en beschermt de Groninger rechten en vrijheden. 
Opmerkelijk is hierbij de expliciete vermelding van de gilden. Dat spoort met de uitgebreide 
intitulatio.  

[9] item dat de greve to Oestvreesland sal enighe personen uut de erbarheit van der stad 
van Groningen na sinen ghevallen verordenen, de vanwegen ende in siner name bijnnen der 
stad Groningen recht administreren ende doen solen van alsodane renten ende schulden, als 
voertijdes onder de hoefftmans der stadt Groningen recht offte ghebot na, vermoghe 
verscrivinge ende versegelinghe ende anders ghewoente der hoefftmans recht, submitteert, 
onderghesat ende verplegen sint gewest, na olden maneren ende kosten des selven rechts; 

 Er komt een einde aan de Hoofdmannenkamer zoals die in de loop van de generaties gestalte 
had gekregen. De graaf wil enige personen uit de Groninger raadsfamilies kiezen die in de stad 
de financiële kwesties zullen gaan behandelen die vroeger tot de competentie van de 
Hoofdmannenkamer hadden behoord. Voor andere Ommelander zaken zou – we zagen dat al 
eerder maar het staat niet in dit tractaat – te Winsum een hofgerecht worden opgericht. Dit zou 
dienen ter vervanging van de gemeenschappelijke warven. 
Dit punt werd geregeld in het verdrag dat graaf Edzard en de hertog van Saksen later in 1506 
met elkaar sloten. Artikel drie van dat tractaat bepaalde dat de graaf vier personen zou 
benoemen, twee geleerden en twee edelen, die samen met een vertegenwoordiger van de graaf   
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 een ‘Hoochgerichte’ zouden vormen dat driemaal per jaar te Winsum uit naam van de hertog 
recht zou doen in appèlzaken en andere kwesties. 

[10] item dat de greve to Oestvreeslant der stad Groningen, hoer borger ende inwoners mit 
de verwanten ende bijstanderen alle oer guderen, rechten ende herlicheiden, de se in den 
Omlanden to deser tijd ghehat hebben ende namaels vercrighen mogen, onbehindert ende 
onbespeert volghen, hebben ende gebruken laten solen, oeck wodane ende waer de 
ghelegen sint; 

 Het verdrag gaat niet over het land buiten de stad. De stad heeft zelfs niets meer te zeggen in de 
Ommelanden. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Groningers er geen bezittingen en 
(overheids)rechten kunnen hebben. De graaf zal die respecteren. 

[11] item dat de greve toe Oestvreeslant nement tolaten sall koern dat in de Omlanden 
ghewassen is uut den lande to voeren, sunder een ijtlich mach dat koern toe Groningen offte 
ten Dam to markede brengen ende verkopen; 

[12] item dat der borger ende inwoenre der stad Groningen guderen solen doer de 
Omlanden toe water ende to lande sunder alle tollen ende onghelt ghevoert moghen 
worden; 

[13] item dat de greve to Oestvreeslant dat Groninger beer in de Omlanden na olde maner 
gaen sal laten; 

[14] item dat de greve to Oestvreeslant van dat stapelrecht van de vette waer mit rade der 
stad van Groningen to der stad ende dat ghemene beste so voele ommer behoerlick sijn 
mach handelen end voeghen willen; 

 De graaf beperkt het Groninger stapelrecht, maar handhaaft het bierprivilege. 
Appingedam wordt erkend als marktplaats. 

[15] item dat de greve toe Oestvreeslant der stad Groningen borgers ende inwoners an hoer 
lijff offte guden neet beschadigen laten ende, offte sulks ghescheghe, mit eernste straffen 
sall, oeck de van Groningen tot hoeren rechte truwelick ende gnedichlike schutten ende 
schermen ende alle mishaechlicheijt offte verdreet, voer dese tijd gescheen, ijeghen se 
sijnken laten ende vergheten solen ende wilen. 

 De bescherming van de onderdanen is de belangrijkste taak van de overheid. 

Dijt alle wo vorscreven staet loven wij Edzard ende Uko, ghebroderen, graven to 
Oestvreeslant, in name ende als voerghesc. voer ons, onse arven ende nakomelingen vast 
ende onverbroken to holden, bij den eede den wij den hillighen Rijke ghedaen hebben 
truulick ende ongheveerlich. 

Ende wij, borgermesteren, raed, gheswoerne meente, boumesters, ghilden ende ander 
ghemeente der stat Groningen, voer ons ende onse nakomelingen, gheloven desgheliken 
oeck dijt vast ende onverbroken to holden bij den eed den wij hoer beijde ghenaden 
doende, verscrivende ende versegelende worden, truulich ende ongheveerlich. 

To orkonde hebben wij Edzard, grave vors., voer ons ende onsen vrentlicken lieven broder 
dessen brieff mit onsen anhanghende inghesel, ende wij borgemester ende raed vors. voer 
ons ende van onss ghemene stad weghen mit onss stad anhangende inghesegel witliken 
laten verseghelen ende verseghelt. 

Ghegeven in den jare ons Heren dusent vijffhundert ende sesse, up sunte Marcus avent 
ewangheliste [24 april 1506].  



 1506: Graaf Edzard van Oost-Friesland wordt heer van Groningen 

87 
 

Studentenmaskerade gehouden op 4 september 1879: 'De intocht van graaf Edzard in 1506’  

 

 

 

 

De plaats waar het kasteel van graaf Edzard heeft 
gestaan bevindt zich in de uiterste zuidoosthoek van 
Groningen.  

 

 

  Ook in Emden bevond de grafelijke burcht zich in 
een hoek van de stad.  

Aangezien graaf Edzard van plan was zich nadrukkelijk te bemoeien met de interne gang van 
zaken in Stad en Lande, moeten we even ingaan op de organisatie van het gewest. 
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De warven behandelden appèlzaken van rechters in de Ommelanden. De Ommelander 
landschappen telden vele afzonderlijke rechtskringen (‘rechtstoelen’). Binnen die 
rechtstoelen waren meestal meerdere personen (eigenaren van grotere heerden) gerechtigd 
tot het ambt van rechter. Het rechterschap werd binnen de rechtstoel bij toerbeurt 
waargenomen. Men sprak van ‘omgaand recht’. 

 

 

 

Het oudste warfsprotocol 

(GrA 136-1) 

 

 

 

 

 

Het oudste warfsprotocol bevat zowel 
oordelen als nieuwe rechtsregels. Bestuur 
en rechtspraak zijn nog niet gescheiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgave van de 
Warfsconstituties en 
oordelen door H.O. Feith 
(1863) 
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Het oudste warfsprotocol 

 

 

 

 

 

Het Klauwboek van Tjassens 

 

 

De beurten binnen een rechtstoel werden volgens een 
vaste volgorde vervuld. Deze volgorde was vastgelegd in 
klauwlijsten of -boeken. 
 

Het onderstaande plaatje geeft een schematisch beeld 
van het omgaande recht in de Ommelander 
rechtstoelen. 

 

 

Schematische weergave van het omgaande recht in de 

Ommelander rechtstoelen. 

Hier zijn binnen 1 rechtstoel 4 kluften met elk 4 gerechtigde 
heerden. 

Jaar 1: A1 
Jaar 2: B1 
Jaar 3: C1 
Jaar 4: D1 
Jaar 5: A2 
Jaar 6: B2 

De complete cyclus duurt hier dus 16 jaar.  
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Het recht om rechter te mogen zijn kon als een zelfstandig vermogensbestanddeel worden 
gezien en als zodanig worden verkocht. Op die manier raakte het recht los van de heerd 
waarmee het oorspronkelijk verbonden was. Zo onstonden ‘staande rechtstoelen’, die 
permanent in handen waren van een grote heer. Deze zette dan een professional in voor de 
bediening van het recht (‘geconstitueerde rechter’). 

 

 

 

 

 

 

 

Het zegel van graaf Edzard 

 

In de tekst van de akte wordt het zegel van Edzard ‘inghesel’ genoemd. Dat is een vaak 
voorkomende, maar incorrecte versie van het Duitse ‘Insiegel’, dat gewoon ‘zegel’ betekent. 
In Groningse teksten komt het woord niet voor. Het gebruik ervan wijst erop dat de tekst 
van deze akte door een Oostfries is geconcipieerd. 
Het zegel van graaf Edzard is gevat in een soort schotel. Bij Nederlandse zegels zien we 
zelden, maar bij Duitse heren was het de gewoonte om het kwetsbare zegel op deze manier 
te beschermen. 
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4.3 Het vervolg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groningens nieuwe hoop: Karel van Gelre 

 

 

 

Veel plezier heeft Edzard niet aan Groningen beleefd. Zijn positie was (ook in eigen land) niet 
sterk genoeg. Ubbo Emmius veronderstelt dat graaf Edzard en de leidende kringen in 
Groningen – deze voelden zich nog altijd en zelfs steeds meer in het nauw gedrongen – tot 
de conclusie kwamen dat aansluiting bij Gelre hun enige mogelijkheid was om te ontkomen 
aan de Saksische druk. 

 

 

 

 

Achter Karel van Gelre staat koning Frans I 

 

 

Achter hertog Karel van Gelre stond Frans I, de 
machtige koning van Frankrijk die in deze tijd de 
grote tegenstrever was van de Bourgondiërs in de 
strijd om de hegemonie in West-Europa. De 
Groningers traden in contact met de hertog, die 
op zekere voorwaarden bereid bleek te hulp te 
komen. 
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Over de vraag of Edzard van Oost-Friesland de Groningers van hun eed heeft ontslagen, 
bestaat onduidelijkheid; aan Groningse zijde zegt men ja, aan Oostfriese nee. Feit is dat 
burgemeesters en raad, gezworen meente, bouwmeesters van de gilden en de burgerij op 3 
november 1514 in de Sint Walburgkerk bijeenkwamen en in de persoon van Willem van Ooy 
de hertog van Gelre als hun heer hebben gehuldigd. Ruim drie maanden later werden de 
afspraken nader vastgelegd in een akkoord dat Van Ooy namens de hertog met de stad 
Groningen sloot (17 februari 1515). Pas op 18 februari 1518 is het verdrag door hertog Karel 
van Gelre geratificeerd. 

De onduidelijkheid over de manier waarop Groningen en graaf Edzard uit elkaar zijn gegaan 
heeft geleid tot langdurige animositeit tussen Groningen en Oost- Friesland. Ook in de loop 
van de ruzie tussen Groningen en Emden over de zgn. ‘Emder voorbijvaart’ kwam dit punt 
weer ter sprake. Deze ontwikkeling gaf in ieder geval voedsel aan het idee dat Groningen 
een ‘trouweloze stad’ was. 
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Groningen in stukken 
Een overzicht over zes eeuwen geschiedenis van Groningen (1000-1600) aan 
de hand van een zestal historische documenten.  

 

5 1536: Stad en Lande aanvaarden Karel van Bourgondië als 
landsheer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1 De achtergrond 
5.2 Analyse van de tekst  
5.3 Het vervolg 
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Vooraf  

 

Als Edzard van Oost-Friesland in zijn opzet was geslaagd, zouden Groningen en 
Groningerland onderdelen zijn geworden van een groter staatkundig geheel en zou de 
positie van de stad waarschijnlijk wat minder dominant zijn geworden. Wellicht zou er dan 
ook een staatsinrichting zijn gekomen die meer in lijn was met wat elders gebruikelijk was: 
met een hofgericht, grafelijke kanselarij en plaatselijke autoriteiten die hiërarchisch onder 
een centraal gezag ressorteerden. 

In Westerlauwers Friesland slaagden de Saksers er wél in om een staatsinrichting op te 
zetten naar Europees model. De Friezen mochten kiezen tussen het Romeinse of het 
Saksische recht. Ze kozen voor het Romeinse. Edzard van Oost-Friesland hield vast aan het 
traditionele Oud-Friese landrecht. Het gevolg daarvan was dat het Friese recht in de 
Ommelanden (en Oost-Friesland) behouden bleef, terwijl het in Friesland zelf verdween! 

Edzard bracht wel iets dat blijvend zou blijken te zijn: een grondbelasting die geheven werd 
op landerijen in de Ommelanden. Later, toen er discussies oplaaiden over de verhouding 
tussen Stad en Ommelanden, zouden de stadjers zeggen dat de Ommelanders zelf de hulp 
van een vreemde heer (Edzard) hadden ingeroepen en dat ze zich daardoor ook het 
fenomeen belasting op de hals hadden gehaald. Met andere woorden: 'eigen schuld dikke 
bult!'  
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5.1  De achtergrond 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edzard Cirksena, graaf in Oost-Friesland (1462-1528) 
 

 

Graaf Edzard van Oost-Friesland werd in het jaar 1506 door de stad als landsheer werd 
aanvaard. 
Het was voor het eerst sinds lange tijd, dat de trotse stad zich voor een landsheer boog.  
Ze deed dat omdat ze geen andere uitweg uit de miserie zag. 
Graaf Edzard had zich laten huldigen als officiële vertegenwoordiger van het Rijk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hertog Georg van Saksen (1471-1539) 

 
 
 

Graaf Edzard kon dat doen op basis van de afspraak die hij hierover gemaakt had met hertog 
Georg van Saksen. De Oostfriese graaf zou als stadhouder namens Georg over Groningen 
regeren. Beide heren dachten hieruit voordeel te kunnen trekken. 
De Groningers voelden er niets voor om zich te onderwerpen aan een vreemde vorst als de 
Saksische hertog, maar de Oostfriese buurman was voor hen wel acceptabel.  
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Op die manier kon Georg de baas worden over Groningen zonder dat zijn nieuwe 
onderdanen zich tegen hem zouden verzetten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achter Karel van Gelre staat koning Frans I 
 

 
 

Edzard Cirksena is slechts kort de baas is geweest in Stad en Lande. De graaf voer een 
zelfstandige koers, en dat was niet naar de zin van de hertog van Saksen, die overigens niet 
meer dan in naam zijn chef was. 
Het kwam zelfs tot een gewapend conflict tussen de Saksers enerzijds en de Oostfriese graaf 
en het met hem verbonden Groningen anderzijds. 
Edzard bracht dus niet de rust waarnaar de Groningers al zo lang verlangden. 
Omdat ze zagen dat graaf Edzard niet tegen de Saksische overmacht zou zijn opgewassen, 
zochten ze in 1514 steun bij Karel van Gelre, een tegenstander van de Bourgondisch-
Habsburgse macht, die als zodanig een natuurlijke bondgenoot van de koning van Frankrijk 
was. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Grote Verbond van 1473 
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Enkele jaren later zagen ook de Ommelander heren dat er geen andere uitweg was en 
erkenden de Gelderse hertog (1521). 
In de akten die hierover werden opgemaakt, werd een verwijzing opgenomen naar het Grote 
Verbond van 1473/1482: dat zou de basis blijven van de samenwerking tussen Groningen en 
de Ommelanden, en Stad en Lande zouden niet van elkaar worden gescheiden. ‘De 
Ommelanden zouden geen andere landsheer hebben dan de stad (heeft).’  
Zoals sommigen al hadden gevreesd, slaagde ook Karel van Gelre er niet in voor de zo nodige 
veiligheid en stabiliteit te zorgen. 

In Westerlauwers Friesland moest de hertog weldra wijken voor de druk van de 
Bourgondiërs. 
De Saksers hadden in 1515 genoeg van de kostbare strijd in het verre Friesland, die het 
Saksische kernland had uitgemergeld en geen enkel voordeel had gebracht (‘Friesland – 
Fressland’). Daarom had de hertog van Saksen zijn rechten op Friesland verkocht aan Karel 
van Bourgondië. Maar om de macht in Friesland werkelijk in handen te krijgen moest deze 
nog wel zijn grote rivaal, Karel van Gelre, uitschakelen. 

 

 

 

George Schenck van Toutenburg 

 

 

 

Dat lukte pas een kleine tien jaar later. 
In 1524 erkende Westerlauwers Friesland Karel V 
als landsheer. 
De Bourgondische veldheer Jurgen Schenck van 
Toutenburg drong toen zelfs op tot in 
Groningerland en bracht enkele grote anti-
Gronings gezinde Ommelander heren ertoe om 
‘Karel van Bourgondië’ (de Habsburger Karel V), 
als heer te huldigen. 
Ofschoon de eenheid tussen Stad en Lande dus na 
twee jaar alweer verbroken was, bleven de 
Ommelanden kerspelsgewijs aan de Gelderse 
hertog de belasting betalen die hem beloofd was. 

 

Ook in Utrecht waren veranderingen op til. Toen in 1524 een nieuwe bisschop gekozen 
moest worden, probeerden de kanunniken een neutrale koers te varen. 
Ze wilden voorkomen dat het Sticht in het Bourgondische of het Gelderse kamp terecht zou 
komen. 
Ze kozen Hendrik van Beieren tot bisschop, maar deze kon zich niet handhaven. 
Het probleem werd opgelost door het tot stand komen van het ‘Verdrag van Gorinchem’ 
(1528).  
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Karel V 

 

 

 
Het wereldlijk gezag over het Sticht werd overgedragen aan Karel V en hertog Karel van 
Gelre erkende de keizer als erfgenaam van zijn landen. 
Hiermee kwam een einde aan het prinsbisdom Utrecht, dat in de middeleeuwen in het kader 
van de rijkskerkenpolitiek was ontstaan. 
De overeenkomst zou in twee etappes worden uitgevoerd. Het Nedersticht, de IJsselsteden 
en het land van Overijssel gingen meteen over naar Karel van Bourgondië, maar de Gelderse 
hertog zou Groningen met de Ommelanden, Coevorden en Drenthe zolang mogen 
behouden. 
Maar nog voordat het op grond van de bepalingen van deze overeenkomst zover was – Karel 
van Gelre stierf in 1538 – , kwam er voor Groningen een eind aan de ‘Gelderse periode’. In 
1536 had de Gelderse hertog zich zo onmogelijk gemaakt, dat Stad en Ommelanden zich 
genoodzaakt zagen zijn tegenstrever en beoogde opvolger Karel V als landsheer te huldigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria van Hongarije, zuster van Karel V en 
landvoogdes over de Habsburgse Nederlanden 
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Voor Groningen was de maat vol geweest toen de hertog, tegen de afspraken in, een kasteel 
in de stad eiste. Dit was voor de Groningers ten enenmale onaanvaardbaar. In hun ogen 
moest de stad Groningen de enige sterkte in de regio zijn en blijven en was het de burgerij 
zelf die er de baas over moest zijn. 
Ze zagen de militaire kracht van Groningen als de enige betrouwbare garantie voor het 
voortbestaan en de welvaart van de stad die als 'Burcht van Friesland' ook voor de Friese 
Ommelanden onmisbaar was. 
Het toelaten van een vreemde strijdmacht binnen de stadsmuren betekende voor de 
Groningers het einde van hun autonomie en het begin van de ondergang van Stad en Lande. 
Wat dat betreft hadden ze in 1506 aan graaf Edzard veel meer moeten toestaan dan hun lief 
geweest was. Het stadsbestuur belegde daarom een vergadering met enkele Ommelander 
heren, die het krijgsgewoel ten plattelande waren ontvlucht en in Groningen een goed 
heenkomen hadden gezocht. 
De gemoederen waren verhit geweest en iedereen had geroepen dat men van ‘de 
Geldersman’ af moest en steun moest zoeken bij ‘Karel van Bourgondië’. 
Stadjers en Ommelanders schreven daarop gezamenlijk een brief aan Maria van Hongarije, 
het hoofd van de Bourgondisch-Habsburgse regering te Brussel. Daarin vroegen ze haar of ze 
bereid zou zijn om Stad en Lande in bescherming te nemen voor hetzelfde bedrag dat dezen 
aan de hertog van Gelre plachten te betalen. 

 

 

 

 

 

 

Het Hof te Brussel 

 

 

De regering van Karel V nam tegenover Groningen dezelfde houding aan als tegenover 
Overijssel, acht jaren tevoren. Toen had zij de privileges van de ridderschap, steden en 
landen aldaar erkend en beloofd deze te zullen beschermen. 
In 1536 mochten ook Stad en Lande al hun rechten en vrijheden behouden, hun werd 
bescherming beloofd en er hoefde ook geen burcht te komen binnen de muren van 
Groningen. Zelfs een garnizoen in de stad werd niet geëist. Karel kwam de Groningers zelfs 
nog verder tegemoet: hij zou geen sterkten in de omgeving laten bouwen zonder 
instemming van het stadsbestuur en de forten die er waren, zou hij laten afbreken. 
Tegenover dit alles stond eigenlijk niet meer dan dat er een passende residentie voor de 
landsheer zou komen in de stad Groningen en dat Stad en Lande hun vorst jaarlijks ƒ12.000 
zouden betalen ter dekking van de kosten die hij zou moeten maken voor de bescherming 
van zijn onderdanen en hun rechten. 
Het in 1536 gesloten tractaat tussen Groningen met de Ommelander heren enerzijds en 
Karel V anderzijds ontzegde – althans in de Groninger interpretatie – de Bourgondisch-
Habsburgse regering te Brussel elk recht op inmenging in de interne aangelegenheden van 
Stad en Lande.  



Groningen in Stukken 5   

100 
 

Dat Karel V de Groningers zowat op alle punten hun zin gaf, geeft aan dat zijn regering 
Groningen heel graag wilde bemachtigen. George Schenck van Toutenburg had 'Brussel' 
laten weten: ‘Hap toe, want dit is een prachtige gelegenheid om zo’n sterke stad als 
bondgenoot te krijgen. Ze bieden zichzelf aan, zodat het ons weinig of niets kost. Ook al 
hebben we er in de praktijk misschien weinig te vertellen, als we de Groningers tevreden 
houden is onze noordflank in elk geval gedekt en hebben we een mooie basis voor de 
uitbreiding van onze invloed in noordelijke richting.’ 
Dat Karel niet tegenover al zijn onderdanen zo lankmoedig was, bewijst zijn optreden tegen 
de stad Utrecht (1528) en zijn geboortestad Gent (1540). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vredenburg te Utrecht 

 

In Utrecht maakte hij korte metten met de invloed van het stadsvolk en voerde er een op 
Hollandse leest geschoeid bestuursmodel in. Dat hield in dat de functionarissen van de 
stedelijke overheid van bovenaf werden benoemd. 
Omdat de Utrechters, wier stad als de ‘meest democratische stad van de Nederlanden’ te 
boek staat, zich niet zomaar gewonnen gaven, liet Karel binnen de muren een dwangburcht 
bouwen: de Vredenburg. 
De Groningers vertoonden de neiging te ‘vergeten’ dat ze Karel hadden gehuldigd in zijn 
kwaliteit van ‘hertog van Brabant, graaf van Holland en erfheer van Friesland en Overijssel’ – 
kortom als landsheer, en niet als keizer. 
Dat laatste was voor hen veel aantrekkelijker, want de keizer was niet meer dan een soort 
symbolisch hoofd van het Duitse Rijk van wie in de praktijk weinig gevaar voor de stedelijke 
autonomie te duchten zou zijn. 
Op die manier was er, in het bewustzijn van de Groningers, continuïteit tussen de bestaande 
situatie en de grandeur en onafhankelijkheid die de stad in de 15e eeuw had bezeten. 
Groningen zou een ‘vrije Rijksstad’ zijn. 
Dezelfde gedachtengang had in 1528 ook de IJsselsteden ertoe gebracht een poging te doen 
om Karel van Habsburg als keizer te huldigen en niet als graaf van Vlaanderen en hertog van 
Brabant. 
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5.2  Analyse van de tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1536: Stad en Lande nemen Karel 
V als heer aan 

(GrA 2100-447) 

 

 

 

Kaerle, bij der gracien Gods roomsch keijser, altijt vermeerder sRijcx, coninck van 
Germanien, van Castillien, van Leon, van Grenade, van Arragon, van Navarre, van Naples, 
van Secillien, van Maillorque, van Sardaine, van den eylanden Indien ende vasten der zee 
Occeane, eertshertoge van Oisterijck, hertoge van Bourgondien, van Lotharingen, van 
Brabant, van Lembourg, van Luxembourg, grave van Vlaendren, van Artois, van 
Bourgoingnen, palsgrave ende van Hennegouwe, van Hollandt, van Zeellandt, van Ferrette, 
van Hagnenault, van Namen, prince van Zwave, marcgrave des heylicx Rijcx, heere van 
Vrieslandt, van den stadt, steden ende lande van Utrecht ende Overyssel, van Salins, van 
Mechelen, ende dominateur in Asie ende Affricque, 

allen denghenen die desen onsen brief zullen zien, saluyt. 

Alzoe onlancx naer diversche communicatien tusschen onsen gecommitteerden ende dien 
van den stadt van Groeningen ende den Omlanden aldaer gehadt ende gehouden, zekere 
articlen overdragen, veraccordeert, overcomen ende getracteert zijn in der manieren 
hiernae volgende 

Artikelen, upgericht ende beschloeten bij den walgeboeren ende edelen heeren Georgen 
Schenck, frijheern to Tautenburch, ridder van der oorden van den gulden vlies, stadthalder-
generael der keijsr magesteit van Vrieslandt ende der lantscap van Overijssel, heer Claude 
van Bouton, ridder, heere Corbaroij, raedt ende camerlijck, end meester Geerit Mulaert, oick 
raedt ende meester van den requesten van den huijse der voers. keij. mateit, 
gecommitteerden ter eenre, ende burgmeester, raedt, houffmannen, bouwmeesters, 
ghildemeesters, geschwooren, gemeene meijnte ende inwoeners der stadt Groeningen ende 
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den abten, prelaeten, hoefflingen, eijgeneerfden ende gemeenen ingesetenen der 
Omlanden van Groeningen ter anderen zijden in manieren hiernaer verclaert. 

[1] De voers. burgemeester, raedt, hooftmannen, bouwmeesters, gildemeesters, geswoeren 
gemeene meente ende inwoeners der stadt Groeningen ende den abten, prelaeten, 
hoofflingen, eijgenerfden ende gemeene ingesetenen der Omlanden van Groeningen sullen 
den allergroetmechtichsten, durchluchtigen ende onverwinlixsten heeren, heeren Karel, 
roomschen keijser den vijfften, coninck van Hispanien, Napels ende Cecilien etc. ende zijner 
mateit erven ende naecommelingen als hertogen van Brabant, graven van Hollandt ende 
erffheeren van Vrieslandt ende der landen ende steden van Overijssel aennemen tot hueren 
erffvursten ende heere, ende zijner mat. voort zijner mat. erven ende naecommelingen als 
hertogen ende hertoginnen van Brabant, graven end gravinnen van Hollandt, erffheren ende 
erffrauwen van Vrieslande ende Overijssel voers. huldt ende eijd doen, getrouw ende holt to 
zijne ende zijner mat. ende zijnre mateit erven ende naecommelingen beste te doen, archste 
te keeren ende voort al te doen dat goede, getrouwe ende gehoorsaeme ondersaeten bij 
hoeren naetuerlicken erffvursten ende heeren behooren ende schuldich zijn te doen. 

 ‘Als hertogen van Brabant – Overijssel’: Karel V had vele kwaliteiten en titels. De bedoeling van 
deze frase is te benadrukken, dat Karel van Habsburg landsheer van Stad en Lande zal worden 
zoals hij ook hertog van Brabant en heer van Overijssel is. Dat zijn erfelijke kwaliteiten, terwijl 
het keizerschap dat niet was. 

[2] Des sullen zijne mateit ende zijner mateit erven ende naecommelingen in der qualiteijt 
als voers. is de voers. stadt Groeningen ende de Omlanden bescutten ende beschermen 
tegens eenen ijegelijcken, gelijck een goedt furst ende heere zijnen naetuerlicken 
ondersaeten behoort te doen; 

 Tegenover de erkenning van de souvereine heer en belofte van trouw van de onderdanen, staat 
het belangrijkste wat een wereldlijke vorst moet doen: zorgen voor de rust en veiligheid van de 
onderdanen. 

[3] voerts zullen zijn mat. end zijner mat. erven ende naecommelingen de voers. stadt ende 
omlanden bliven laeten bij huer olde, deuchdelicke previlegien, statuten ende lantrechten 
ende oick bij hoeren landen ende guederen bijnnen ende buten dijcx gelegen, gelijck zij die 
van oldts gehadt ende deughdelijck gebruijckt hebben, wel verstaende, dat de Oldeampten 
ende tGerechte van Zelwert sullen blijven bij de voers. stadt Groeningen; 

 Alle oude rechten worden gehandhaafd. Dit zou een bron van conflicten worden. De centrale 
regering wilde besturen (= recht maken), maar de autoriteiten van Stad en Lande wezen erop 
dat zij niet gehouden waren nieuwe richtlijnen op te volgen, wanneer zij die niet zelf 
onderschreven. Ze hielden vast aan de autonomie waarover ze altijd beschikt hadden. Van de 
inrichting van een landsheerlijk bestuursapparaat kon geen sprake zijn. Op aandrang van de 
Groningers is de oorspronkelijke formulering van deze bepaling aangepast. Het ging hier om de 
positie van het Gorecht en het Oldambt en om de rechten op de buitendijkse aanwas. 

[4] item, dat zijne mat. noch zijner mat. erven ende naecommelingen geen vesten bouwen 
en zullen in den voers. lande, tenzij dat hiernamaels befonden worde van noeden te zijne 
eenige bevestinge te hebben tot bescherminge der voers. stadt ende landen, in welcken 
gevalle zijn magesteit ende zijner mateit erven ende naecommelingen bij goet beduncken 
ende consent van den regeerders der voers. stadt ende landen zullen mogen bouwen sulcx 
als men bevinden sal van nooden te zijne; 
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 Karel ontzegt zich het recht eigenmachtig sterkten op te richten. De veiligheid van Karels landen 
en zijn positie zijn blijkbaar van minder belang dan de veiligheid van Stad en Lande! 

[5] dat zijne mat. tot gelegenen tijt sal doen destrueren de vesten alreede gebouwet ende 
die noch gebouwet wordden in den voers. landen, te weeten Delffziel ende den Dam, 
waerto de voers. stadt ende landen sijner mat. redelijcke assistencie ende hulp doen zullen; 

 Deze frase moet worden gezien tegen de achtergrond van de op dat moment woedende strijd. 
De stad had er belang bij om alle potentiële bolwerken van tegenstanders uit te schakelen. 

[6] dat de voers. stadt ende landen geven off bouwen zullen tot behouff zijner mat. ende 
zijner mat. erven ende naecommelingen in der qualiteijt als voers. is, een schoon lusthuijss 
ofte woeninge, daer een furst mit eeren inne logeren mach; 

 Er is geen sprake van een kasteel binnen de stad, er komt alleen een ‘mooi huis’. Anders dan in 
het concept, waarin alleen de stad met deze verplichting werd belast, moeten Stad en Lande 
samen voor deze fraaie residentie zorgen. Karel ziet niet alleen af van een kasteel in de stad, ook 
van het inleggen van een garnizoen is geen sprake. Op deze beide punten had de hertog van 
Gelre uiteindelijk te hoge eisen gesteld. 

[7] ende dat de voers. stadt ende landen zijner keij. mat. ende zijner mat. erven ende 
naecommelingen voers. voor een jaerlicke upcompste ende demeijnen sullen geven ende 
betaelen zuijver ende vrij, de somme van twelfduijsent carolusguldens ofte huer rechtss 
geweerde, ende dat up twee terminen, als up Jacobi deen helffte ende Lichtmisse dander 
helffte, daervan de eerste termijn verschijnen ende betaelt sal wordden up Lichtmisse in den 
winter naestcomende, aengemerckt de groote ende zwaere costen die zijn keij. mat. 
hieromme sal moeten doen, oick de perikelen ende lasten van oirlogen, daerinne zijn mat. 
andere zijner mat. landen omme der voers. stadt ende omlanden van Groeningen wille sal 
moeten stellen. 

 Over de manier waarop deze jaarlijkse bijdrage zal worden bekostigd wordt niets opgemerkt. In 
1506 heette het dat het geld uit ‘de landen’ moest komen. Zo is het ook altijd gebleven. 

Aldus gedaen ende gesloten den achsten dach junij anno vijfthienhondertsessendertich. 

Doen te wetene dat wij, hebbende den voers. tractaet voer bequaem ende willende mit den 
voern. van Groeningen in goeder trouwern procederen, hebben denselven tractaet in allen 
zijnen puncten ende articlen voers. voer ons ende onsen erven ende naercommelingen 
hertogen ende hertoginnen van Brabant, graven ende gravinnen van Hollandt, erfheeren 
end erfvrouwen van Vrieslandt ende Overijssel geaccepteert, geapprobeert, bevesticht ende 
geratificeert, accepteren, approberen, bevestigen ende ratificeren mits desen onsen 
brieven, gelovende in keijserlijcke ende furstelijcke woorden op onser eeren ende trouwen, 
denselven tractaet in allen zijnen puncten ende articlen ende een ijgelick besunder vast, 
stede, oprechte ende onverbrekelijck te halden, te achtervolgen ende te vollentrecken, 
zonder daertegens te doen, schaffen, noch gestaden gedaen te worden, in wat maniere dat 
het zij. 
Allet voers. zonder argelijst. 

Des toirconden hebben wij onsen seghel hier aen doen hangen. 
Gegeven in onsen stadt van Bruessel, den vijfthiensten dach van juni int jaer ons heeren 
duijsent vijfhondert sessendertich, van onsen keijserijcke ‘t XVIIe ende van onsen rijcken van 
Castillien ende anderen ‘t XXIe. 
Undertekent bij den keijser in zijnen rade, noch undertekent: Pensart. 
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Enkele aanvullende bijzonderheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Europese bezittingen van Karel V 
hebben een oranje kleur 

 

 

In de lijst van titels van Karel wordt ook Ferrette genoemd. Dat is een plaatsje in het Franse 
departement Haut-Rhin (vroeger Pfirt in de Sundgau, Elzas, niet ver ten westen van Basel). 
Het graafschap van Ferrette is in het begin van de veertiende eeuw aan het huis van 
Oostenrijk gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De twee Bourgondiës  
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Palsgrave: bedoeld is Karels functie van graaf van het tot het Duitse Rijk behorende deel van 
Bourgondië. Dit paltsgraafschap wordt ook als ‘graafschap Besançon’ of ‘Franche-Comté’ 
aangeduid. Het moet niet verward worden met het ten westen daarvan gelegen hertogdom 
Bourgondië. 
Onder de Habsburgers werd Franche-Comté een autonoom gebied, dat met de Nederlanden 
werd verenigd in de ‘Bourgondische Kreits’ (1548). 

Haguenau (Hagnenault) is een plaats in de Elzas, ten noorden van Straatsburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het wapen Toutenburg op de burcht te Wedde 

 

 

 

 

Jurgen (George) Schenck van Toutenburg is omstreeks 1480 geboren te Bamberg en in 1540 
te Vollenhove overleden. Hij was heer van Windisch Eschenbach (Oberfranken) en kreeg van 
Karel V de heerlijkheid Wedde cadeau. 
Hij was stadhouder van Karel van Bourgondië in Westerlauwers Friesland en drost Drenthe. 
Schenck was in 1496 naar de Nederlanden gekomen. Hij maakte toen deel uit van het gevolg 
van Frederik van Baden, bisschop van Utrecht. In 1502 was hij getrouwd met Anna de Vos 
van Steenwijk, wier voormalige erfgoed Batinge te Dwingeloo door hem in 1509 werd 
aangekocht. In 1526 hertrouwde hij met Johanna gravin van Egmond, schoonzuster van 
Willem (de Rijke), graaf van Nassau. Op verzoek van bisschop Frederik van Baden werd 
Schenck aangesteld als drost van Vollenhove (1502). 
Na het afbrokkelen van de bisschoppelijk macht ging hij over naar het kamp van Karel van 
Bourgondië, die hem in 1521 benoemde tot stadhouder van Friesland. Zijn carrière nam 
daarna een grote vlucht. In 1528 werd Schenck aangesteld als stadhouder van Overijssel en 
vier jaar later kreeg hij uit handen van de keizer de halsketen van de Orde van het Gulden 
Vlies en werd toen tot rijkskamerheer benoemd. 

Vanaf 1536 bekleedde Jurgen Schenck van Toutenburg het stadhouderschap van Groningen 
en Drenthe, het drostambt van Drenthe en het kasteleinschap van Coevorden. 

Jurgen Schenck is vooral bekend geworden door zijn militaire successen als de inname van 
Hasselt, Genemuiden, Hattem en Harderwijk (1528) en het verslaan van Christiaan III, koning 
van Denemarken, bij de – eerste – ‘slag bij Heiligerlee’ in 1536. Hij overleed op zijn kasteel 
Toutenburg bij Vollenhove.  
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Gerard Mulert was een Overijssels edelman die van 1538-1540 luitenant-stadhouder in 
Groningen was en als zodanig de Hoofdmannenkamer voorzat. 

 

 

 

 

 

 

 

Sint Maarten en Sint Walburg 

 

Jurgen Schenck van Toutenburg was op woensdag 7 juni 1536 ’s avonds laat vanuit Friesland 
in Groningen aangekomen. Hij had een ontwerp bij zich voor de overeenkomst waarbij Stad 
en Lande zich aan Karel V zouden onderwerpen. Waarschijnlijk is dat het stuk geweest 
waarover Tjaart van Burmania namens hem met de Groningers en Ommelanders had 
onderhandeld en waarover op 5 juni overeenstemming was bereikt. 
De volgende dag (8 juni 1536) reeds kwamen de overheden van Stad en Lande in de kerk van 
Sint Walburg bij elkaar om in de persoon van Jurgen Schenck – hij had even tevoren in de 
Sint Maartenskerk de mis bijgewoond – keizer Karel V, ‘hertoge van Brabant, grave van 
Hollant ende erffhere der landen van Vrieslant ende Overijssel’ als hun landsheer te 
huldigen. 
Behalve de autoriteiten van Stad en Lande en ‘het volk’ waren daar, als vertegenwoordigers 
van de centrale regering in Brussel, onder meer Jurgen Schenck, vrijheer van Toutenburg – 
hij bekleedde de functie van stadhouder van Karel V in Westerlauwers Friesland, de steden 
Deventer, Kampen en Zwolle en het land van Overijssel –, mr. Gerard Mulert, 
requestmeester in de Geheime en Grote Raden van de keizer, en Tjaart van Burmania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester Eltet to Lellens 
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Tjaart van Burmania is degene die de gewijzigde concept-artikelen voor het tractaat op 5 juni 
1536 heeft getekend. Deze Friese edelman was door hertog Georg van Saksen benoemd tot 
raadsheer in het Hof van Friesland en was in 1515, toen de hertog van Saksen zijn rechten op 
Friesland aan Karel van Bourgondië (Habsburg) overdroeg, als zodanig blijven zitten. Hij trad 
ook op als officier in het Bourgondische leger. 
De kroniekschrijver Tjalling Aykema vertelt dat tijdens de huldigingsplechtigheid uit naam 
van de keizer muntstukken van de preekstoel werden rondgestrooid. 
Jurgen Schenck was twee dagen in Groningen te gast, logeerde ten huize van burgemeester 
Eltet to Lellens en is daags na de huldiging door burgemeesters en raad op het wijnhuis 
onthaald. 
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5.3  Het vervolg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel V en Filips II 

De Habsburgers Karel V en zijn zoon Filips II zijn niet langer dan een kleine 60 jaar (58 om 
precies te zijn) baas geweest over Groningen en de Ommelanden. Onder de regering van 
Karel V kenden Stad en Lande een periode van relatieve rust. De tweede helft van de 
zestiende eeuw werd gekenmerkt door groeiende maatschappelijke en politieke spanningen 
die de inleiding vormden tot een 14 jaar durende periode van oorlog en ontwrichting. 
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Groningen in stukken 
Een overzicht over zes eeuwen geschiedenis van Groningen (1000-1600) aan 
de hand van een zestal historische documenten.  

 

6 1594: Groningen wordt ingelijfd bij de Republiek der Verenigde 
Nederlanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.1 Een lange aanloop 
6.2 De tekst van het Tractaat van Reductie 
6.3 Het vervolg 
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6.1  Een lange aanloop 

 
De vorige keer hebben we gezien dat de man die in het begin van de 16e eeuw aan het hoofd 
stond van het Habsburgse huis, op verschillende manieren wordt aangeduid: er wordt 
gesproken over Karel van Bourgondië, over Karel van Habsburg en ook over Karel V. 
De Groningers (en niet alleen zij!!) hadden het nooit over Habsburg, maar over Bourgondië. 
Karel was in hun ogen vooral het hoofd van het Duitse Rijk. Dat hij tegelijk landsheer was van 
Bourgondië en een groot deel van de Nederlanden deed er voor hen minder toe. 
De Bourgondische regering in Brussel had vooral sinds Karel de Stoute met veel begerigheid 
naar het noordelijke kustgebied gekeken. Overigens weet ook nu vrijwel niemand wat 
Habsburg is en waar het ligt. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habsburg in de 13e eeuw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bescheiden restant van de Habsburg 
(‘Habichtsburg’) 

 

 

De Habsburgers Karel V en zijn zoon Filips II zijn niet langer dan een kleine 60 jaar (58 om 
precies te zijn) baas geweest over Groningen en de Ommelanden. 
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Karel V en Filips II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noordwest-Europa naar Sebastianus 
Munsterus 

 

 

De bemoeienis van de centrale regering met Groningen en Groningerland was weinig 
intensief. Voor haar was het bezit van Stad en Lande vooral van strategische betekenis. Het 
gebied dekte de noordflank van de Nederlanden en kon een springplank zijn voor operaties 
in het aangrenzende Noord-Duitsland. 

Ondanks die geringe invloed van de centrale regering, maakten Stad en Lande in de 
Habsburgse jaren voor het eerst serieus kennis met wat het betekent onderdeel te zijn van 
een groter geheel.  
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Vóór die tijd hadden ze altijd hun eigen boontjes gedopt. Nu moesten ze ermee rekening 
houden dat anderen de gang van de dingen bepaalden. De vijanden van de koning werden 
nu ook hun eigen vijanden, ook al hadden ze tot dusver altijd gewoon met hen handel 
gedreven. 

Doordat ze onder ‘Brussel’ vielen kon dat niet meer. Groninger schippers konden nu ook het 
slachtoffer worden van kapers die een ‘kaperbrief’ van de Franse koning hadden. 

Een ander punt waarin de veranderde situatie zich liet gevoelen, zien we in Groningens 
relatie met de Duitse Hanze. De bewoners van de Noordduitse Hanzesteden waren 
overgegaan naar de Lutherse leer en golden voor Karel V daarom als oproerig. Groningen 
was sinds mensenheugenis lid van de Hanze, maar vroeg zich nu af of het dit lidmaatschap 
kon voortzetten en toch een getrouw onderdaan van Karel van Bourgondië/Habsburg zijn. 

In het bijzonder de onrust op religieus gebied zorgde voor staatsrechtelijke conflicten. De 
Groningers en de Ommelander heren meenden op grond van het in 1536 gesloten tractaat 
hun eigen beleid te kunnen voeren – Karel had immers behoud en bescherming van de 
privileges toegezegd – maar in Brussel meende men dat alle onderdanen, dus ook die in 
Groningen, gehoorzaam moesten zijn aan hun landsheer. Dat was inderdaad ook 
afgesproken. De keizer en zijn zoon wilden ferm optreden tegen de ketters, de heren op het 
raadhuis zagen daarin geen enkel heil. 

Dit leidde tot een gespannen situatie. Slechts de grote afstand tussen Groningen en het 
centrum van de macht verhinderde dat ook in Groningen en Groningerland de inquisitie kon 
worden doorgevoerd. In het afgelegen noorden ontbrak de bestuurlijke infrastructuur die 
nodig was om Stad en Lande tot gehoorzaamheid te dwingen. De enige regeringsambtenaar 
in dit gewest was de luitenant-stadhouder, die optrad als voorzitter van de 
Hoofdmannenkamer, en die had zo goed als niets te vertellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ‘Beeldenstorm’ (1566)  

 

 

De zaken kwamen pas echt op scherp te staan toen Filips II in 1567 de hertog van Alva naar 
het noorden stuurde om orde op zaken te stellen. 
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Dat was nodig omdat het jaar tevoren in Brabant en Vlaanderen benden fanatieke 
gereformeerden kerken en kapellen hadden geschonden en dit voorbeeld overal in de 
Nederlanden was nagevolgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landvoogdes Margaretha van Parma 

 

 

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 velen die het gevaar van polarisatie inzagen. Zij drongen aan op een 
gematigde aanpak van de religieuze problematiek. 

Maar koning Filips koos voor de harde hand. Hij stuurde don Ferdinand Alvarez de Toledo, 
hertog van Alva, naar het noorden op orde op zaken te stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De ‘IJzeren Hertog’ 

 

 

 

 

De ‘IJzeren Hertog’ kwam ook naar Groningerland, waar in 1568 een klein invasielegertje een 
koninklijke strijdmacht onder stadhouder Aremberg bij Heiligerlee had verslagen.  
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Later werd de slag bij 
Heiligerlee gezien als het 
officiële begin van de 
Tachtigjarige Oorlog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slag bij Jemmingen (1568) 

 

 

 

Nadat Alva het opstandelingenlegertje 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. 
Zo deelde Groningen alsnog het lot van een stad als Utrecht. 
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Stadsprospect van Braun en Hogenberg (1584) 

 

 

 

Het stadsprospect van Braun en Hogenberg 
(1584) laat de zuidelijke vestingwerken zien 
zonder Alva’s dwangburcht. 

 

 

Plattegrond van Groningen (uit de 
stedenatlas van Braun & Hoogenberg, 
1575) 

 

De door Georg Braun en Frans 
Hogenberg omstreeks 1575 
gemaakte plattegrond geeft de 
stad Groningen weer zoals ze er 
nooit heeft uitgezien, want de 
dwangburcht aan de zuidzijde 
van de stad is nooit helemaal 
afgebouwd. 

 

 

 

 

 

Het ‘kasteel van Alva’ 

 

Een detail van deze plattegrond 
laat de situering van de 
dwangburcht mooi zien; de 
belangrijkste toegang van 
Groningen, de Herepoort, is 
opgenomen in ‘het kasteel van 
Alva’. 
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Een van de ‘nieuwigheden’ die als gevolg van Alva’s ingrijpen werden ingevoerd, was de 
oprichting van het bisdom Groningen, of liever: het feit dat de benoemde bisschop, Johan 
Knijff, zijn zetel in de stad kon innemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegorie op de Pacificatie van Gent 

 

 

Deze episode duurde tot 1576, het jaar waarin katholieke en protestantse leiders de handen 
ineensloegen om de Spaanse en andere vreemde troepen uit het land te krijgen (Pacificatie 
van Gent). 

Ook in Stad en Lande werd de klok teruggezet: men keerde terug naar de situatie waarin het 
centrale gezag te Brussel weinig te zeggen had en de tegenstelling tussen de Stad en de 
grote Ommelander heren de agenda bepaalde. 

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 wrede buitenlanders op afstand houdt. 

Bij de Pacificatie werd afgesproken dat alle staatkundige en andere vernieuwingen moesten 
worden teruggedraaid. Dat betekende dat ook de nieuwe kerkelijke indeling van de baan 
was. 

Terwijl in de rest van de Nederlanden de verhouding tussen de lokale overheden en de 
centrale regering steeds meer gespannen werd, verslechterde sinds 1559 in het noordoosten 
– na een vrij rustige periode van 20 jaar – de verhouding tussen Groningen en Ommelanden. 
Dat was het gevolg van de maatregelen die het stadsbestuur nam om de naleving van het 
stapelrecht af te dwingen. 

Uiteindelijk liep het uit op een breuk: de Ommelander heren, zowel de geestelijken als de 
hoofdelingen, zegden het Grote Verbond van 1473/1482 op (1575) en zochten aansluiting bij 
de gewesten die tegen Filips II rebelleerden. De eensgezindheid aan Ommelander zijde 
kwam echter na een paar jaren onder zware druk te staan. 
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Dat kwam doordat de Unie van Utrecht van 1579 een antikatholiek karakter kreeg. De 
meeste Ommelander prelaten konden hiermee niet leven en kwamen in een politiek vacuüm 
terecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Ommelander prelaten 
maken een voorbehoud bij de 
Unie van Utrecht  

 

 

 

Artikel 13 van de Unie van Utrecht 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. Hiermee konden de Ommelander 
prelaten wel leven. 

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 mensen in hun conventen zouden moeten 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 16e 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. 
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Het ‘verraad van Rennenberg’ (3 maart 
1580) 

 

 

 

In 1580 meenden de Groningers dat hun belangen het best gediend waren door zich loyaal 
te verklaren aan Filips II. Ze deden dat samen met stadhouder George van Lalaing, graaf van 
Rennenberg. Deze katholieke Zuid-Nederlander was door de Staten-Generaal tot stadhouder 
benoemd. 
Doordat hij de zijde van de Staten-Generaal verliet en de kant van de koning koos, is zijn 
manoeuvre de geschiedenis ingegaan als het ‘Verraad van Rennenberg’ (3 maart 1580). 
Voor de Groningers was het belangrijkste motief geweest dat hun Ommelander 
tegenstanders zich aan de zijde van ’s konings rebellen hadden geschaard. 
Het stadsbestuur kreeg nu de steun van de belangrijkste Ommelander prelaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graaf Willem Lodewijk van Nassau, Staats stadhouder 
van Friesland (1560-1620) 
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Er brak een moeilijke periode aan, waarin de stad Groningen steeds verder in een isolement 
raakte.Dat was niet in de laatste plaats het gevolg van een doelbewuste strategie, bedacht 
en uitgevoerd door Willem Lodewijk, de Staatse stadhouder van Friesland. Zijn tegenstander 
Francisco Verdugo kon daartegen weinig ondernemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Verdugo (1531-1595) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Farnese, prins (vanaf eind 1587 hertog) van 
Parma 

 

 

 

Dat kwam doordat de regering in Brussel, aangevoerd door Alexander Farnese, hem niet de 
nodige middelen gaf. 
Maar ook de landvoogd zelf beschikte over niet meer dan beperkte mogelijkheden. Dat 
kwam doordat Filips II zijn oorlog tegen de Franse protestanten belangrijker vond dan het 
behoud van het noordelijk kustgebied. 
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Verdugo heeft over zijn avonturen in het noorden verslag gedaan in zijn memoires, die in 
1610 te Napels in druk zijn verschenen. In 2009 verscheen een Nederlandse vertaling 
daarvanVerdugo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titelblad van Verdugo’s 
memoires en voorplat van de 
Nederlandse vertaling daarvan 

 

 

 

 

 

 

De verovering van Delfzijl (2 juli 
1591) 

Niet alleen de stad 
Groningen ondervond 
weinig steun van de 
centrale overheid, ook de 
Staatsgezinde 
Ommelander heren kregen 
in Den Haag nauwelijks 
een poot aan de grond. 

 

De Staten-Generaal wensten hen niet tot hun vergaderingen toe te laten en ook Willem 
Lodewijk en zijn adviseurs begrepen dat voorzichtigheid geboden was in de zaken van Stad 
en Lande. 

De Ommelander heren mochten dan wel Staatsgezind zijn, hun privé-ambities, onderlinge 
ruzies en politieke en militaire amateurisme maakten hen tot weinig betrouwbare 
bondgenoten. Daarbij kwam dat de stad Groningen met zijn talrijke bevolking als 
economisch centrum en met zijn sterke militaire ligging in politieke zin van veel grotere 
betekenis was dan het handjevol Ommelander getrouwen. 
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De heren in Den Haag begrepen dat ze de Groningers niet nodeloos tegen zich in het harnas 
moest jagen door nu al te zeer aan te pappen met de Ommelanders. 

Vanaf c. 1590 slaagden ‘s konings rebellen erin hun militaire acties steeds beter te 
organiseren. De koning van Spanje hielp hen daarbij een handje door zijn soldaten vooral in 
Frankrijk in te zetten. Stap voor stap kwam het Staatse leger dichterbij. Een belangrijk 
wapenfeit was de verovering van Delfzijl in 1591. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groningens laatste levensader 

 

 

Daarna had Groningen nog maar 
één verbindingslijn met de 
buitenwereld. Die liep via de pas 
door de venen bij Bourtange. 

 

 

Willem Lodewijk neemt Wedde 
(28 augustus 1593) 

 

 

Deze route werd in de 
zomer van 1593 door 
Willem Lodewijk 
afgesneden. Zijn troepen 
veroverden het huis te 
Wedde waarna hij een 
schans bouwde op de 
nauwste plek van de pas 
door het Bourtanger Moor. 
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Groningens laatste levensader afgesneden 

De oranje sterren markeren de plaats van het huis te Wedde 
en de schans op de Bourtange. 

 

 

Enkele weken later kwam er nog een regeringsleger naar het noorden, dat via de moerassen 
bij Coevorden de Hondsrug wist te bereiken. Maar het was toen al te laat in het seizoen en 
de expeditiemacht was te zwak om nog wat uit te kunnen richten. 

 

 

 

 

Prins Maurits (1567-1625) 

 

 

 

 

 

 

In het volgende voorjaar nam de Staatse 
legerleiding het besluit om de stad 
Groningen serieus aan te pakken. In mei 
1594 begon het beleg van Groningen. De 
jonge prins Maurits had daarbij de leiding. 
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De belegering van Groningen  

 
Er zijn vele plaatjes bewaard gebleven die een 
beeld geven van de belegering. 

De stedelingen hielden lang stand, vooral 
doordat ze niet konden geloven dat zo’n grote 
koning als Filips II zijn woord niet gestand zou 
doen en hen aan hun lot zou overlaten. 

 

De beslissende klap 

Toen een grote ontploffing een bres had geslagen in de zuidelijke verdedigingswerken, zagen 
de Groningers in dat verder vechten geen zin had. 

Na enkele dagen van onderhandelen werd op 23 juli 1594 het Tractaat van Helpman, later 
beter bekend als het 'Tractaat van Reductie', getekend. Door dit verdrag ging de stad 
Groningen deel uitmaken van de Geünieerde Provincies. Daarmee brak een nieuwe episode 
aan in de gewestelijke geschiedenis. 
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Eerste en laatste pagina van het 
Tractaat van Reductie 

 

 

De stad werd weliswaar bevrijd van de ‘Spaanse tirannie’, maar zette in werkelijkheid 
opnieuw een stap op de weg naar meer afhankelijkheid van grotere politieke structuren. 

De nieuwe machthebbers probeerden de verovering van de stad Groningen te ‘verkopen’ als 
een actie ter bevrijding van de tirannie, maar de aanhangers van het oude gaven zich, in 
hearts and minds, niet zomaar gewonnen. Ook de nieuwe – gereformeerde – 
stadsbestuurders hielden vast aan Groningens plechtig bezworen privileges. 

Al tijdens de eerste vergadering van de Ommelander heren en nieuwe stadsbestuurders, die 
in augustus 1594 onder voorzitterschap van Willem Lodewijk werd gehouden, werd duidelijk 
dat er geen sprake zou zijn van constructieve samenwerking. De partijen stonden van meet 
af aan vijandig tegenover elkaar. 

Handtekeningen onder het Tractaat van Reductie 
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6.2  De tekst van het Tractaat van Reductie 
 
 

  Poincten ende conditiën op dewelcke zijne Excellencie ende den Welgeboren 
Heere Graeff Willem Lodowijck van Nassauw etc. ter presentie ende met 
advijs van den Raede van State der Vereenichde Provinciën begeren te 
verstaen tot reductie ende reconciliatie der Stadt, burgeren ende ingesetenen 
van Groeninghen. 

 

I 

In den eersten dat alle offensiën, injuriën, misdaden ende alle weghen van feyten ende 
daetlicke wercken gedaen, geschiet ende volbracht van beginne der troublen, zoo wel in de 
eerste als de laetste troublen, alteratiën ende beroerten gevallen, wie oyck die onder de 
belegeringe der stadt Groeninghen jegenwoordelick geschiet, tot wat plaetsen ende 
manieren dat het oock zij, soo int generael als particulier, soo binnen als buijten, zullen 
wesen, zijn ende blijven vergeven ende vergeten ende gehouden als nyet geschiet, zulcx dat 
tot gheenen tijden gheen vermaen, mentie, molestatie, actie oft ondersouck met rechte oft 
buijten rechte daeromme gedaen, gemaeckt oft ijemandts te laste geleijt sal moegen 
wordden, op pene dat de contraventeurs gereputeert, geacht ende gestraft sullen wordden 
als perturbateurs ende verstoorders van de gemeene ruste ende vrede. 

 Alle leed moet worden vergeten. 
 

II 

Sullen die van de magistraet ende ingesetenen van Groeninghen aennemen ende beloven, 
gelijck zij aennemen ende beloven bij desen, hen in de Unie der Geünieerde Nederlandtsche 
Provinciën te reüniëren ende de heeren Generale Staten der zelver Geünieerde Provinciën 
aenhangich, gehouw ende getrouw te zijn ende dat dienvolgende die van Groeninghen als 
een mede-litmaet neffens den provinciën als goede bontgenoten in goeder trouw ende 
ongeveijnsdelicker, vaster ende onverbrekelicker vrundtschap onder malcanderen 
onderhouden sullen ende in allen tijden ende in allen occurrentiën malcanderen bijstaen, 
omme te wederstaen, daeruut te houden ende te verdrijven alle de Spaengiaerden ende 
heure adherenten, gebruijckt ende gepoocht hebbende boven alle recht, reden ende 
billicheijt den ondersaten te verdrucken ende te verderven ende deselve te priveren van alle 
heure welvaert ende in een eeuwighe slavernije, servitude ende armoede te brenghen ende 
te houden. 

 De stad Groningen sluit zich opnieuw aan bij de Unie der Verenigde Nederlanden ('reductie'). De 
Spanjaarden en hun aanhangers handelden tegen het recht en hebben geprobeerd de bevolking 
te onderdrukken en van hun welvaart te beroven.  
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III 

Item sullen die van Groeninghen sauff rechts ende onvercort zijn ende blijven in alle hun 
privilegiën, liberteijten, rechten ende vrijheyden. 

 Groningen behoudt zijn privileges. 
 

IIII 

Item sullen Stadt ende Ommelanden int compareren ende stemmen in de Generaliteijt, met 
all tghene daer aen sal moeghen dependeren, hun reguleren nae tghene bij den heeren 
Generale Staten met goede kennisse van zaken gedecideert ende verclaert sal worden. 

 De manier waarop Stad en Ommelanden in de vergadering van de Staten-Generaal zullen 
functioneren wordt nader bepaald door de Staten-Generaal. 
 

V 

Dat mede de welgeboren heere Graeff Willem Lodowijck van Nassauw etc. als Stadthouder 
ende Gouverneur der stadt Groeningen ende Ommelanden, luijt de commissie der heeren 
Generale Staten, erkendt, aengenomen ende ontfangen sal wordden, doch dat het different 
tusschen de stadt Groeninghen ende Ommelanden geresen ende soo noch soude moeghen 
rijsen zal staen tot determinatie ende dispositie van den heeren Staten Generael oft heure 
gecommitteerde. 

 Willem Lodewijk zal als stadhouder en gouverneur van Groningen worden aangenomen. De 
Staten-Generaal hadden hem op 11 mei 1584 reeds commissie gegeven als stadhouder van de 
Ommelanden. In de zomer van 1594 kwam hij al in conflict met het stadsbestuur, doordat hij in 
die functie de Ommelander Staten bijeenriep. Dat had hij op grond van de stedelijke privileges 
niet buiten het stadsbestuur om mogen doen (protest van 4 augustus 1594). 
 

VI 

Item dat binnen der stadt Groeninghen ende Landen gheen ander religie geëxerceert sal 
wordden dan de gereformeerde religie, zulcx als die jegenwoordelick in de Geünieerde 
Provinciën openbaerlick geëxerceert wordt, mits dat nijemandt in sijn consciëntie oft 
gewissen zal wordden geïnquireert, ondersocht oft beswaert, ende dat alle die cloosters, 
gheestelicke ende cloosters goederen zullen in jegenwoordighen staet blijven, totdat bij den 
heeren Staten Generael den staet van de stadt Groeninghen ende d’Ommelanden behoorlick 
geredresseert sal zijn, mitz dat alsdan bij de provincie zelffs op het gebruyck der goederen 
ende onderhoudt van de gheestelicke persoonen behoorlicke ordre sal wordden gestelt, 
welverstaende dat, zooveel de commanderiën van Werffum, Wijtweerdt ende 
Oosterwierum aengaen, dat die sullen gehouden ende getracteert wordden als gelijcke 
commanderiën in den anderen Geünieerden Provinciën gelegen zijnde. 

 De gereformeerde religie zal de enige godsdienst zijn die in het openbaar mag worden 
uitgeoefend, maar niemand zal naar zijn geloofsovertuiging of geweten worden onderzocht. De 
formulering behelst een impliciete verwijzing naar de gehate inquisitie. Daarvan wordt uiteraard 
afstand genomen. Over het beheer van de kloostergoederen was reeds vóór 1594 onenigheid 
ontstaan in het Staatse kamp. De Ommelander heren wilden over de inkomsten ervan 
beschikken om daaruit schadeloos gesteld te worden voor de verliezen die ze persoonlijk 
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hadden geleden, de Staten-Generaal wilden dat de opbrengsten ten algemenen nutte zouden 
komen en lieten ze door een eigen functionaris innen. Het beheer ervan wordt in dit artikel 
opgedragen aan de nieuw te vormen provincie Stad Groningen en Ommelanden. 

 

VII 

Ende dat, tot versekertheyt der Generaliteijt ende van de stadt, oyck tot verhoedinghe van 
allen onlust oft tweedracht tusschen die burgers ende inwoonders, die van Groeninghen 
sullen in-nemen vijff oft zess van der Generaliteyts compaigniën voetvolcx die men met 
advijs van de magistraet aldaer tot minste quetsinge van de burgeren ende inwoonderen sal 
accommoderen oft met logijsgelt versien, ende dat op alsulcken voet als naderhandt bij zijne 
Genade tusschen de Stadt ende Landen sal moeghen geaccordeert ende gevonden wordden. 

 Het vestigen van een Staats garnizoen te Groningen tot afweer van externe vijanden en ter 
verhoeding van onderlinge strijd. 
 

VIII 

Ende aengaende het demoliëren van de fortten zal geschieden nae gelegentheijt ende bij 
kennisse ende adveu van den heeren Staten Generael. 

 Het afbreken van sterkten zal geschieden naar het inzicht van de Staten-Generaal. Tijdens de 
onderhandelingen had de Groninger zijde, zoals ze altijd heeft gedaan, aangedrongen op het 
verwijderen van alle militaire steunpunten buiten de stad. 
 

IX 

Dat die stadt Groeninghen mette Ommelanden zullen int inwilligen der generale middelen 
ende contributiën tot stuer van de gemeene zake hen conformeren ende gelijck maken nae 
advenant van andere contribuerende provinciën. 

 Stad en Ommelanden moeten op gelijke voet als de andere leden van de Unie bijdragen in de 
kosten van het bondgenootschap. Voor de uitwerking van dit punt is in de zomer van 1594 een 
delegatie naar Groningen gekomen. Deze heeft ook in Stad en Lande de belastingen ingevoerd 
die ‘de generale middelen’ worden genoemd. Deze maatregel leidde onmiddellijk tot felle 
protesten. Er werden delegaties naar Den Haag gestuurd om te proberen van deze lasten af te 
komen. 
 

X 

Item dat van alle d’omslaghen ende contributiën tot noch toe uutgescreven, 
ommegeslaghen ende ontfanghen, oyck van de domeijnen daervan gerekent is, de 
rekeninghe voor goet sal wordden gehouden ende daervan nijet gerekent is zal rekeninge 
wordden gedaen voor de oude heeren, mitz dat se hen van gheenen vorderen ontfanck van 
enighe restanten zullen onderwinden. 

 Over de verantwoording van eerder geheven belastingen. Men zal niet terugkomen op oude 
rekeningen. 
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XI 

Item dat alle uutgewekenen van der stadt Groeningen ende Ommelanden oft heure 
erffgenamen wederomme gerestitueert ende toegelaten sullen wordden in heur goederen, 
nyet veraliëneert zijnde, mitz dat onderlinge goede civiliteyt sal wordden gebruijckt. 

 Terugkerende ballingen zullen hun eigendommen terugkrijgen, mits deze niet zijn vervreemd. 

 

XII 

Ende aengaende de vercofte oft veraliëneerde onroerende goederen, tsij voor schulden oft 
uutgaende lasten, alsmede de geconfisqueerde goederen oft anderssintz, zal den 
geïnteresseerden weder aen hem moeghen crijghen deselve vercofte goederen, mitz bij hem 
binnen den tijdt van vyer jaren deselve lossende voor hem selffs ende betalende den 
coopschat aen den coopere metten renten vandijen, daer aen affslach streckende de 
pachten bij den copere ontfangen. Ende zoo in desen wel enighe zwaricheyt mochte vallen 
zal tselve staen ter decisie van d’ordinaris competenten rechter. 

 Degenen die uit ballingschap terugkeren kunnen hun vervreemde eigendommen terugkrijgen 
tegen betaling van de koopsom met rente, maar met aftrek van de door de tijdelijke bezitter 
geïnde pachtbedragen. 
 

XIII 

Item sal een ijder burger oft ingeseten der stadt Groeningen, gheestelick oft weerlick, vrij 
staen omme binnen der stadt te blijven oft op andere steden, landen ende plaetsen die 
neutrael zijn, nae sijn gevalle te moeghen vertrecken ende zijn residentie nemen, in sulcken 
gevalle haere propre ende eyghen goederen genijetende, mitz datse hen nijet en sullen 
moeghen begeven metter woone aen des vyandts zijde. 

 Het staat Groningers en inwoners van de stad vrij om zich metterwoon naar elders te begeven, 
tenzij naar het gebied van de vijand. 

 

XIIII 

Sullen mede in desen tractate begrepen zijn alle uutheemsche persoonen, van wat qualiteijt 
oft natie die moeghen zijn, hen jegenwoordelick binnen der stadt Groeninghen 
onthoudende, omme binnen dezelve stadt heure woonplaetse te moeghen continueren, 
mits doende eedt van getrouwicheijt oft in neutrale plaetsen te vertrecken. 

 Ook de zich in de stad ophoudende vreemdelingen vallen onder de bepalingen van het tractaat, 
mits zij de eed van trouw afleggen. 

 

XV 

Insgelijcken wat rentebrieven, versetbrieven, pachtbrieven, schulden, lasten ende 
zwaricheijden van abten, prelaten, geestelicke persoonen, soo uutlandtsche als inlandtsche, 
in dese troublen binnen der stadt Groeninghen geweken, tot heure alimentatie ende 
onderhoudt gemaeckt ende aengelecht zijn, zal staen tot decisie van de Staten oft 
magistraten van de provinciën oft steden daer onder de corpora van den stiften ende  
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cloosteren geleghen zijn, omme met kennisse van zaken daerinne te doen als nae rechte 
ende justicie bevonden sal wordden te behoiren. 

 Ten aanzien van de financiële rechten en plichten van geestelijken die hun toevlucht genomen 
hebben in de stad Groningen, zullen beslissingen worden genomen door de overheden van het 
gebied waar de betreffende geestelijke stichtingen gelegen zijn. 

 

XVI 

Zullen oyck die gesanten der stadt Groeninghen tot Bruessel met haren dienaren ende 
goederen in desen verdrach besoent ende begrepen zijn, mitz incomende binnen drije 
maenden. 

 Ook de stadsgezanten, die zich ten tijde van het sluiten van het tractaat te Brussel bevinden, 
zullen onder de termen van het tractaat vallen, mits zij binnen drie maanden naar Groningen 
terugkeren. 
 

XVII 

Item sullen de burgers die geduijrende dese belegeringe gevangen moghen sijn gerelaxeert 
wordden, mitz betalende heur rantsoen. 

 Burgers die tijdens de oorlog gevangen zijn genomen, zullen tegen losgeld worden vrijgelaten. 

 

XVIII 

Item sal de stadtsregieringe bestaen bij de magistraet, des wordt verstaen dat die magistraet 
ende geswooren gemeente voor dese reijse bij zijne Excellencie ende Genade met advijs van 
den Raede van State sal wordden gestelt ende dat voortsaen de verkiesinge van de 
magistraet zal geschieden volgens het oude gebruijck, mitz dat in de plaetse van het 
uutdeelen van de boonen zijne Genade als Stadthouder vijff van de XXIIII gezworen 
gemeente sal moeghen eligeren, die alsdan zullen procederen tot verkiesinge van de 
magistraet volgens den ouden gebruijck ende dit geduijrende dese oorloghe. 

 De stad zal worden bestuurd door ‘de magistraat’. Dat wil zeggen: burgemeesters en raad. De 
stadhouder zal de nieuwe magistraat en ook het nieuwe college van gezworenen benoemen 
met advies van de Raad van State. Zolang de oorlog duurt zullen de vijf keurheren niet door 
loting worden aangewezen, maar door de stadhouder. Naar aanleiding van het recalcitrante 
gedrag van Groningen zou in 1601 de procedure tot samenstelling van het stadsbestuur nog 
verder worden gewijzigd. Toen besloten de Staten-Generaal ook in te grijpen in de keuze van de 
leden van de gezworen meente. Pas op 5 januari 1621 herstelde Maurits de vrije raadskeur. Zijn 
opvolgers volgden hem daarin. Het duurde nog tot 1641 vooraleer de Staten-Generaal geheel 
afzagen van inmenging in de Groninger raadskeur (22 mei 1641). Van toen af ging de keuze weer 
geheel als vanouds. 
 

  



Groningen in Stukken 6   

130 
 

XIX 

Item zal men in conformiteijt van de Unie die stadt Groeninghen ende Ommelanden zonder 
haer ghemeen consent ende bewillinge aen gheenen coninghen, fursten oft heeren, steden 
oft landen transporteren ende overdraghen, nochte de stadt met gheen casteel beswaren. 

 ‘Samen uit, samen thuis’ was een van de basisregels van Unie van Utrecht. Het collectief kon 
niet beschikken over de staatsrechtelijke status van de leden. Opmerkelijk is dat Stad en 
Ommelanden in dit artikel samen worden genoemd en dat de overdracht aan een andere 
mogendheid afhankelijk wordt gemaakt van hun gezamenlijke instemming. Het is een voorschot 
op de uiteindelijke beslissing om Stad en Lande tot één staatkundige eenheid te maken. De 
toezegging dat er geen burcht in de stad zal komen doet in dit artikel wat vreemd. Het was 
blijkbaar een uitdrukkelijke eis van de stadsonderhandelaars, maar men heeft er niet een apart 
artikel aan willen wijden. De Staten-Generaal zouden deze belofte in reeds 6 jaar later 
schenden. Ze lieten toen een dwangburcht bouwen voor de Oosterpoort. 
 

XX 

Item sullen die van de magistraet, de burgeren ende inwoonderen van Groeninghen aen de 
Generaliteijt doen den behoorlicken eedt van getrouwicheyt, zoo allen anderen 
gereduceerde steden hebben gedaen. 

 De Groningers moeten trouw zweren aan de Generaliteit. 
 

XXI 

Item sullen alle provisiën, tsij van gelt, amunitie van oorloghe, vivres, geschut ende 
anderssintz, vanweghen den Coninck van Spaengien in Groeninghen geschickt oft hem 
toecomende, oft anderssintz geduijrende dese oorloghe daerin gecomen, overgelevert 
wordden aen de Generaliteijt oft heure gecommitteerde. 

 Alle voorraden en militaire hardware van de koning moeten aan de Generaliteit worden 
overgedragen. Hierover ontstond onenigheid, omdat hiertoe ook materiaal gerekend werd dat 
eigendom was van Groningen, maar door de stad aan ’s konings leger ter beschikking gesteld. 
Zie het verhaal over het stadskanon-met-koninklijk-wapen bij Johan Julsing (Jan van den Broek, 
Het geheime dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing, 1589-1594, 164). 
 

XXII 

Item dat het crijchsvolck van den Coninck van Spaengien sal uuter stadt Groeninghen ende 
het Schuytendiep vertrecken. 

 De soldaten van het koninklijke leger zullen de stad Groningen en de Schuitenschuiversschans 
ontruimen. 

Aldus gedaen ende geresolveert int legher voor Groeninghen, den XXIIIen julij 1594. 

Maurice de Nassau     Wilhelm Ludwich 
       graff zu Nassaw 

Ter ordonnantie van de Raeden van State: Van Zuijlen 
Ter ordonnantie van syne exc.: Melander  
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6.3  Het vervolg 
 
Zoals in het Tractaat van Reductie was afgesproken, zouden de geschillen door de Staten-
Generaal worden beslecht. Een eerste poging daartoe leidde in januari en februari 1595 tot 
een tweetal uitspraken (over de bestuurlijke inrichting van het gewest en het stapelrecht). 
De stad kreeg grotendeels haar zin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste poging tot regeling van de geschillen 
tussen Stad en Lande 

 

 

 

 

 

 

Stad en Lande moeten één provincie worden 

 
 

De Ommelander heren konden dit niet verkroppen en stuurden aan op herziening van de 
uitspraken.  
Behalve met de Ommelanders kwam de stad ook met de Staten-Generaal zelf in botsing. 
Daarbij ging het vooral over de manier waarop de Staten-Generaal de invordering van 
belastingen wilden opzetten. Het stadsbestuur zag deze als een ontoelaatbare inmenging in 
zijn eigen, interne zaken. 
In 1600 was voor de Staten–Generaal de maat vol. In weerwil van hun in 1594 plechtig 
gedane belofte, besloten ze de ongezeglijke stad door middel van een dwangburcht in het 
gareel te brengen, net zoals Alva ruim dertig jaar eerder had gedaan. 
Deze keer kwam het kasteel voor de Oosterpoort te liggen.  
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Groningen bedwongen. Links het kasteel van Alva (1569) rechts het Statenkasteel  (1600) 

Het ‘Statenkasteel’ (1600) 

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. 

Portraict 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. 

Eind 1600 verscheen de hier afgebeelde prent van de stad Groningen met het Statenkasteel. 
Ze was vergezeld van een in bittere bewoordingen gestelde brief van ‘een Groninger burger’ 
aan een voormalig medeburger die na de Reductie naar het buitenland was uitgeweken. 
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De schrijver van deze tekst beklaagt zich over het feit dat de Staten-Generaal de 
‘ongelukkige stad’ en haar inwoners onder het mom van de ‘bevrijding van het Spaanse juk’ 
niets anders hebben gebracht dan ‘nieuwe slavernij’. 

 

 

 

Groningen in de 17e eeuw 

Later, toen de ruzie met de Staten-Generaal 
was bijgelegd, en dezen zelfs toestemden in 
de uitbreiding en verbetering van de 
vestingwerken en daartoe grote 
subsidiebedragen ter beschikking stelden, 
werd het Statenkasteel opgenomen in de 
nieuwe omwalling. 

 

Tot ver in de zeventiende eeuw moesten de Staten-Generaal eraan te pas komen om de 
geschillen tussen Stad en Lande te beslechten. Na de eerste − half mislukte − poging om de 
onwillige partners tot samenwerking te brengen, volgden in 1597, 1599 en 1640 nieuwe 
uitspraken van de Staten-Generaal ter regeling van de verhouding tussen Stad en Lande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitspraken van de Staten-Generaal uit de jaren 1597, 1599 en 1640 
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