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Jan van den Broek 
 

Van Reductie tot Provincie (1594-1595) 
 
 

Het jaar 1594 is het jaar van de ‘Reductie van Groningen’. Met dat in onze ogen wat vreemde 
woord bedoelden de tijdgenoten dat de stad Groningen opnieuw werd aangesloten bij de 
Nederlandse gewesten die in opstand gekomen waren tegen Filips II. Het woord ‘reduceren’ 
betekent ‘terugbrengen’ en klinkt aanzienlijk vreedzamer en vriendelijker dan ‘veroveren’ of 
‘onderwerpen’.  

 

Toch zou de ‘reductie’ van Groningen niet mogelijk zijn geweest als daaraan niet een 
langdurige periode vooraf was gegaan van gewapende strijd en economische pressie, 
uitlopend in een verwoestende belegering die twee maanden duurde. Het woord ‘reductie’ 
is dus een goed voorbeeld van een eufemisme.1 Men kan er zelfs over twisten of de reductie 
van 1594 de stad Groningen echt terugbracht in het kamp van de opstandige provincies. Het 
woordje terug houdt immers in dat de stad eerder wel had meegedaan met de rebellie. De 
jaren zeventig waren in het noordoosten van het latere Nederland erg tumultueus verlopen. 
In die periode hadden de stadsbestuurders en naar zelfstandigheid strevende Ommelander 
heren veel meer energie besteed aan het bestrijden van elkaar, dan aan het steunen van de 
opstand in het westen en zuiden van de Nederlanden. Groningen had zich weliswaar 
aangesloten bij de Pacificatie van Gent (1576) en ook wel meegedaan met vergaderingen 
van de opstandige gewesten, het had zelfs ’s konings landvoogd Don Juan officieel tot vijand 
verklaard (1578),2 maar de stad was niet zover gegaan dat ze de Unie van Utrecht 
ondertekende, het stuk dat de basis is geworden van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden (1579).  

 

Meest canoniek 

Het jaar 1594 ligt ongeveer halverwege de tijdbalk die begint met de eerste vermelding van 
Groningen in 1040 en eindigt met de dag van vandaag. Die plaats in het midden is natuurlijk 
toevallig, maar het jaar van de reductie is wel een echt scharnierpunt in de geschiedenis van 
Stad en Lande. Van alle ‘canonieke’ gebeurtenissen in de geschiedenis van ons gewest is de 
‘Reductie’ wel het meest canoniek. Er is geen gebeurtenis te noemen die ingrijpender is 
geweest en een langere nawerking heeft gehad. Niet voor niets heeft men het verleden van 
Groningen en Groningerland altijd ingedeeld in twee perioden: de tijd vóór 1594 en die 
daarna.  

De verovering van de stad Groningen door het Staatse leger onder aanvoering van prins 
Maurits en graaf Willem Lodewijk en de ondertekening van het ‘Tractaat van Reductie’ op 23 

                                                      
1  Zie ook: Jan van den Broek, Groningen, een stad apart. Over het verleden van een eigenzinnige stad 

(1000-1600) GHR 35 (Assen 2007) §4.1 ‘Verraad en Reductie’.  
2  Don Juan is in Groningen op 1 januari 1578 officieel tot vijand verklaard, ingevolge resolutie van de 

Staten-Generaal van 7 december 1577 (W.J. Formsma en R. van Roijen, eds., Diarium van Egbert Alting, 
1553-1594. RGP grote serie 111 (’s-Gravenhage 1964) 408. 
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juli 1594 betekenden inderdaad het einde van een tijdperk en het begin van een nieuw. Stad 
en Lande zijn op die datum voorgoed een deel geworden van wat nu Nederland is. Eerder 
waren Groningen en Groningerland een min of meer op zichzelf staand gebied, waarvan de 
inwoners hun blik meer op het zuiden en oosten gericht hadden dan op het westen. Om het 
wat kras te zeggen: van het oppermachtige, zo goed als onafhankelijke politieke, militaire en 
economische centrum dat Groningen vóór 1594 in het noordelijke kustgebied was, werd de 
stad in de periode daarna tot een buitenpost aan het voeteneind van een nieuwe staat. 
Maar deze ‘geopolitieke’ heroriëntatie van de stad als geheel was niet het enige gevolg van 
de Reductie. De verovering van de stad had ook ingrijpende consequenties voor het 
persoonlijke leven van de inwoners van Stad en Lande. Vanaf eind juli 1594 mocht alleen een 
gereformeerde minderheid haar godsdienst in het openbaar uitoefenen en met de Reductie 
begon ook een proces waarin de politieke invloed van de bevolking stapsgewijs werd 
uitgeschakeld. Een gereformeerde elite kreeg het in Groningen en Groningerland voor het 
zeggen.3  

 

 

Na een twee maanden durende belegering, van 22 mei tot 22 juli 1594, slaagde het Staatse leger erin de stad 
Groningen te veroveren. Op de voorgrond is het legerkamp te Helpman afgebeeld, met aan de zuid- en 
westzijde daarvan de verdedigingswerken die bedoeld waren om de legermacht af te weren, die − naar men 
verwachtte − door de koninklijke regering te Brussel naar het noorden zou worden gestuurd om Groningen te 
ontzetten.   

(RHC Groninger Archieven 1536-4629) 
  

                                                      
3  Zie Van den Broek, a.w. §1.3.12 ‘Van “volksrepubliek” tot gereformeerde oligarchie’.  
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Interpretaties 

Grote gebeurtenissen als de Reductie van Groningen zijn vaak besproken en herdacht. De 
manier waarop dat gebeurde is in de loop van de tijd veranderd. Mettertijd hebben zich op 
de gebeurtenissen verschillende lagen van interpretaties afgezet. Wie zich een eigen beeld 
wil vormen van wat er is gebeurd, moet zich als een archeoloog door die lagen heenwerken. 
Dat lijkt gemakkelijker dan het is. Vele voorstellingen rondom de Reductie hebben zich 
zozeer vastgezet in het gangbare beeld ervan, dat we moeite hebben ze als interpretaties te 
herkennen. Zo kunnen we lezen dat de Reductie een eind maakte aan de ‘Spaanse tyrannie’, 
dat ze ‘vrijheid van godsdienst’ bracht, de band herstelde tussen Groningen en het 
‘vaderland’ en het begin vormde van de provincie Groningen. We realiseren ons daarbij niet 
dat Groningen en Groningerland verhoudingsgewijs niet veel last hebben gehad van de 
Spaanse koning, laat staan van Spanjaarden, dat de invloed van diens Brusselse regering in 
de regionale zaken te verwaarlozen is in vergelijking met de dwang die de Staten-Generaal 
na 1594 uitoefenden, dat de vrijheid van godsdienst alleen gold voor de aanhangers van 
Calvijns leer,4 dat de Groningers en Ommelanders van 1594 bij het begrip ‘vaderland’ 
helemaal niet aan Nederland dachten, maar aan hun eigen leefomgeving, en dat men pas 
vanaf eind februari 1595 met recht kan spreken van een provincie Groningen of de voorloper 
daarvan.  

De Reductie werd en wordt ook gezien als de scheidslijn tussen de ‘duistere middeleeuwen’, 
plaatselijk eigenbelang, rooms bijgeloof, juridische willekeur en staatkundige 
onoverzichtelijkheid enerzijds, en anderzijds de definitieve doorbraak van wetenschap en 
civilisatie, het algemeen belang, de ware godsdienst en het ordelijke staatsverband van de 
Republiek der Verenigde Provinciën. Deze fraseologie heeft gedurende enkele eeuwen de 
beschouwingen en herdenkingen gedomineerd. In 1944, ten tijde van de Duitse bezetting, 
was het niet raadzaam om al te uitbundig te spreken over ‘vrijheid’ en ‘vaderland’, en sloeg 
men de herdenking van de Reductie min of meer over. Tijdens de laatste grote viering in 
1994 ontbraken reformatorische en nationalistische jubeltonen en concentreerden de 
herdenkers zich op het 400-jarig bestaan van de provincie Groningen.5  

 

Tijdgenoten 

Bij het lezen van oude bronnen dringt zich bij mij voortdurend de gedachte op dat we eens 
zouden moeten ophouden met het overschrijven van steeds maar weer dezelfde teksten en 
het herhalen van visies die inmiddels hebben afgedaan. In plaats daarvan zouden we de 
gebeurtenissen gewoon opnieuw op een rijtje moeten zetten en het woord geven aan de 
tijdgenoten. Aan mogelijkheden daarvoor ontbreekt het niet. Er zijn zoveel verslagen, 
brieven en memories bewaard gebleven dat de gebeurtenissen van dag tot dag en soms zelfs 
van uur tot uur te volgen zijn. Ze maken duidelijk hoe moeilijk het de tijdgenoten viel om 
hun houding te bepalen tegenover de gebeurtenissen. Ze begrepen uiteraard wel dat de 

                                                      
4  Dat ‘vrijheid van godsdienst’ gepaard kon gaan met een verbod op alle andere confessies dan de 

gereformeerde komt ons ongerijmd voor, maar is dat in wezen niet. In de ogen van de echte gelovigen 
bestaat er immers maar één godsdienst, de hunne. Alle andere geloofsovertuigingen zijn geen 
godsdiensten, maar dwalingen. Die  verdienen geen vrijheid, maar moeten juist bestreden worden. Het 
begrip ‘vrijheid van godsdienst’ betekende in 1594 dus niets anders dan ‘vrijheid voor de gereformeerden’ 
en had niet de liberale inhoud die het voor ons heeft.  

5  Zie P.Th.F.M. Boekholt e.a. (red.), Rondom de Reductie. Vierhonderd jaar provincie Groningen 1594-1994. 
Groninger Historische Reeks 10 (Assen 1994). 
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verovering van de stad Groningen een ‘historische gebeurtenis’ was die hun leven zou 
veranderen, maar de gevolgen ervan—en onze latere interpretaties—kenden ze natuurlijk 
niet. Uit de bronnen komen de tijdgenoten van toen naar voren als mensen die, net zoals wij 
nu, te maken hadden met een open toekomst. Daardoor worden ze voor ons herkenbaar en 
kunnen we ook beter begrijpen waarom ze handelden zoals ze deden.  

In de enkele bladzijden van dit artikel is het niet mogelijk om zelfs maar een begin te maken 
met het vertellen van het verhaal over de Reductie vanuit de bronnen. Ik beperk me daarom 
tot een summiere behandeling van de allereerste fase van het moeizame proces, dat geleid 
heeft tot de vorming van de provincie Stad Groningen en Ommelanden, en zal daarin een 
paar details verwerken die tot dusver weinig of geen aandacht hebben gekregen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graaf Willem Lodewijk (1560-1520), werd te Siegen 
geboren als oudste zoon van Jan van Nassau en 
Elisabeth van Leuchtenberg. Willem Lodewijks vader 
was een broer van Willem van Oranje. In februari 
1584 benoemde deze zijn jonge neef tot zijn 
plaatsvervanger in Westerlauwers Friesland. Enkele 
maanden na de moord op Willem van Oranje (10 juli 
1584), kreeg Willem Lodewijk een aanstelling als 
stadhouder en kapitein-generaal van Friesland. Na de 
verovering van Groningen, in juli 1594, werd hij ook 
stadhouder in Stad en Lande. 

 

 

Geen totale breuk 

De samenwerking tussen Stad en Lande berustte op verbonden die in 1473 en 1482 waren 
gesloten. Echter, in de loop van de zestiende eeuw groeiden de sluimerende spanningen 
tussen beide leden van het gewest uit tot ernstige conflicten. Deze leidden ertoe dat de 
meest toonaangevende Ommelander heren in 1575 de samenwerking met de stad 
opzegden. Bij deze ruzies gaat het om een vrijwel onontwarbare kluwen van conflictstof, die 
niet in enkele woorden begrijpelijk te maken is. De kern van de problematiek was niet 
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gelegen in de kwade opzet van een heerszuchtige stad die willens en wetens de arme 
boerenbevolking onderdrukte of in de boosaardige wens van enkele jonkers om van de stad 
een dorp te maken. We moeten veeleer denken aan een collectief onvermogen om zich aan 
te passen aan de gegeven en zich veranderende omstandigheden. Een belangrijke rol 
speelde het feit dat ambitieuze Ommelander hoofdelingen zich al vanaf het einde van de 
veertiende eeuw in de realisatie van hun plannen geblokkeerd voelden door de stad 
Groningen. Ze wilden graag uitgroeien tot een echte landadel zoals zich die in andere 
streken ontwikkelde, en konden zich niet neerleggen bij de dominante rol die de stad 
Groningen op grond van de geografische omstandigheden speelde, een stad bovendien 
waarin minderwaardige ‘Drentse’ of ‘Westfaalse’ kooplieden de toon aangaven. De 
stedelingen van hun kant zetten bij elke (vermeende) bedreiging van hun economische en 
politieke monopoliepositie de hakken dieper in het zand en namen hun toevlucht tot 
maatregelen die de Ommelander heren alleen maar tot hardnekkiger verzet prikkelden. 
Tegelijkertijd waren de gewone plattelanders, de eigenerfden en meiers, voor de afzet van 
hun producten geheel of gedeeltelijk afhankelijk van de Groninger markt. Niet duidelijk is in 
hoeverre ze de ruzies tussen Stad en Lande beschouwden als problemen van ‘de hoge heren’ 
of als zaken die ook hen persoonlijk raakten. We mogen aannemen dat ook zij in de loop van 
de zestiende eeuw geleidelijk meer last kregen van de Groningse monopolies.  

De opzegging van het verbond tussen Stad en Lande in 1575 betekende geen totale breuk 
tussen beide leden van het gewest, want het Ommelander front was niet gesloten: er waren 
nog altijd hoofdelingen en prelaten die samenwerking met de stad noodzakelijk vonden. Een 
volgende stap werd gezet in 1580: de in meerderheid katholieke stadsbevolking rekende op 
steun van koning Filips II tegen wat in haar ogen ‘een clubje weerspannige hoofdelingen’ 
was dat op zijn beurt al eerder heul had gezocht bij de gewesten die tegen de Spaanse 
koning rebelleerden. De katholieke Groningers grepen de macht en zetten hun 
gereformeerde medeburgers gevangen of joegen hen de stad uit. De Ommelander heren die 
zich het meest tegen de stad hadden gekeerd en nu voor hun hachje moesten vrezen, 
namen de wijk naar Westerlauwers Friesland, Oost-Friesland of elders. Dat deden ook 
degenen die zich niet wensten te onderwerpen aan de pogingen die nu vanuit Groningen 
zouden worden ondernomen om het gezag van de Kerk van Rome op het platteland te 
herstellen en ook de katholieke eredienst daar weer op de been te helpen. Na hun vertrek 
werd het gewest geregeerd door enkele achtergebleven Ommelander leiders, waaronder de 
kloosteroversten de belangrijkste plaats innamen, het stadsbestuur van Groningen en de 
Hoofdmannenkamer. Ook in deze periode verschenen hoofdelingen, eigenerfden en 
volmachten van de Ommelander kerspelen regelmatig op de Landdag, die volgens oud 
gebruik op het Groninger raadhuis werd gehouden.  

De uitgeweken Ommelander heren hebben tijdens hun veertien lange jaren durende verblijf 
buiten ‘het vaderland’ met lede ogen moeten aanzien hoe de Groningers hun gang gingen 
op het platteland, hoe onwaarschijnlijk lang de ‘Spanjolisten’—ondanks de gebrekkige steun 
die ze vanuit Brussel kregen—stand wisten te houden tegen de aanvallen van de Staatse 
strijdkrachten, en, tenslotte, hoe weinig belangstelling de Staatse legerleiding had voor de 
toestand in het noordoosten. Gedurende al die tijd hadden ze weinig meer om handen dan 
zich te bezinnen op hun staatkundige positie, hun ressentiment tegen de stad Groningen te 
voeden en onderlinge intriges te spinnen. Toen het Staatse leger in het voorjaar van 1594 
eindelijk naar het noorden trok om het beleg voor Groningen te slaan, was dit voor de 
uitgewekenen het sein om zich op te maken voor de terugkeer naar huis en haard—of liever: 
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naar wat daarvan nog te redden was. Ze wisten dat hun onroerende bezittingen inmiddels 
geconfisqueerd waren en in andere handen overgegaan. Het was duidelijk dat ze deze niet 
zonder slag of stoot zouden terugkrijgen. Ze hoopten daarom op steun van de Generaliteit, 
wier partij ze al in 1579 hadden gekozen.  

 

 

 

 

 

 

Graaf Maurits van Nassau (1567-1625) was de tweede zoon 
van Willem van Oranje en Anna van Saksen. Deze jongere 
neef van Willem Lodewijk werd geboren te Dillenburg, 
nadat zijn vader de Nederlanden had moeten verlaten als 
gevolg van de maatregelen die Filips II had genomen ter 
onderdrukking van de opstand. Na de dood van Willem van 
Oranje tooide de zestienjarige Maurits zich met de titel 
‘prins van Oranje’, ofschoon die eigenlijk zijn oudere broer 
Filips Willem toekwam. Tijdens het beleg van Groningen in 
1594 voerde Maurits het opperbevel over het Staatse 
leger.  

 

 

 

Mei 1594 

Niet alle leden van de Unie stonden in mei 1594 achter besluit om Groningen aan te pakken. 
In het bijzonder de Friezen wilden liever dat prins Maurits naar Twente zou gaan om de 
koninklijke bases daar uit te schakelen. Soldaten die door de Staten van Friesland werden 
betaald en waarover de Friese Staten zelf konden beschikken, hielden immers al 
maandenlang vele steunpunten rond de stad Groningen bezet, waardoor alle toegangs- en 
bevoorradingswegen waren afgesneden. Als ze dat nog even volhielden, zo was de gedachte 
aan Friese zijde, dan zou de stad vanzelf haar verzet opgeven. Vooral de Friese nationalisten 
van Karel Roorda pleitten voor deze tactiek.6 Die hadden weinig op met de door Holland 
gedomineerde Staten-Generaal, wilden de invloed van ‘Den Haag’ zo klein mogelijk houden 
en hoopten de sterke stad Groningen naar hun kant te kunnen overhalen. Ze beschouwden 
de aanwezigheid van het Staatse leger in het noorden zelfs als een bedreiging voor hun 
eigen autonomie, de roemruchte ‘Friese vrijheid’. Ook toen prins Maurits de stad Groningen 
na een beleg van enkele weken al bijna op de knieën had, deden de Friezen nog pogingen 
om met de aanstaande verovering van Groningen hun eigen positie tegenover ‘Den Haag’ te 
versterken. Ze wilden met de belegerde Groningers contact zoeken en hen aanmoedigen om 
bij de aanstaande onderhandelingen zoveel mogelijk vast te houden aan de eigen rechten en 
autonomie, zo weinig mogelijk weg te geven aan de Generaliteit en ook weerstand te bieden 
aan de eisen van de Ommelander heren. De Friezen waren bereid de stad bij dit laatste te 

                                                      
6  Everhard van Reyd, Historie der Nederlantscher oorlogen (Leeuwarden 1650) XI 232. 
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steunen en wilden ook hun eigen universiteit wel van Franeker naar het veel grotere 
Groningen verplaatsen. Wat hen betreft mocht Groningen ook wel de zetel worden van een 
College van Admiraliteit voor Friesland en Stad en Lande samen.  

Het spreekt voor zich dat een verder optuigen van het gehate Groningen voor de verbitterde 
Ommelander heren wel het laatste was wat ze wilden. Het feit dat juist de meest 
uitgesproken Groningen-haters onder hen oorspronkelijk van stad-Groninger geslachten 
afstamden hinderde hen niet zichzelf als ‘vrije Friezen’ te beschouwen die ooit vrijwillig een 
bondgenootschap met de stad Groningen waren aangegaan en die band even vrijwillig 
hadden verbroken. Sindsdien waren ze aan niets en niemand gebonden en erkenden alleen 
de keizer boven zich. In overeenstemming met de theorieën van een van hen, de geleerde 
edelman Johan Rengers van Ten Post, noemden ze de Ommelanden consequent ‘de Friese 
Ommelanden tussen Eems en Lauwers’.7  

In 1576 hadden ze zichzelf al als een apart gewest bij de opstandige provincies aangesloten, 
maar sinds 1581 hadden ze geen vertegenwoordigers meer naar de vergaderingen van de 
Generaliteit gestuurd. Toen ze in 1585 en daarna om toelating vroegen tot de Staten-
Generaal, werd hen dit geweigerd.8 De afwijzing werd gemotiveerd met het argument dat 
toelating van de Ommelander heren geen zin had zolang hun land door de vijand was bezet. 
In het voorjaar van 1594 meenden de Ommelanders echter dat de tijd rijp was voor een 
nieuwe poging. Op 26 mei 1594—een kleine week tevoren was het Staatse leger begonnen 
zich voor Groningen in te graven—verscheen de hoofdeling Johan Rengers to Hellum in Den 
Haag op een zitting van de Staten-Generaal en drong aan op spoedige toelating van de 
Ommelanden. Nu, in het zicht van de verovering van de stad Groningen, konden de Staten 
het verzoek niet langer afwijzen. Bij meerderheid van stemmen werd besloten de 
Ommelanders met de Generaliteit mee te laten doen ‘op de voet zoals ze ook tot de 
Generale Unie en in Antwerpen tot de Unie van Utrecht waren toegelaten’. Daarbij werd 
echter aangetekend dat de Ommelanders nog een tweetal maanden geduld moesten 
hebben. In de tussentijd zou de stad Groningen wel veroverd zijn en zou ook de toestand op 
het platteland wel weer tot rust zijn gekomen.9  

 

‘Unbestendich ende duncker’ 

Spoedig hierna bleek dat de Staten-Generaal en de Ommelanders over dit besluit heel 
verschillend dachten. De Staten hebben zich vermoedelijk nauwelijks gerealiseerd wat de 
inhoud zou kunnen zijn van de verwijzing naar het verleden, die ze in hun eigen besluit 
hadden opgenomen. Maar de Ommelanders klampten zich eraan vast alsof het een officiële 
erkenning was van hun zelfstandigheid en van hun exclusieve zeggenschap over alles wat te 
maken had met het bestuur van de Ommelanden.  

Het verschil van inzicht kwam aan het licht tijdens besprekingen die de hoofdeling Johan 
Rengers to Hellum en de Ommelander syndicus dr. Hiëronymus Verrutius op 21 juni 1594 in 
het legerkamp te Helpman voerden met enkele leden van de Raad van State. Rengers en 
Verrutius waren, samen met twee andere heren, enkele dagen tevoren te Loppersum op de 

                                                      
7  Zie over dit thema ook Van den Broek, §§1.2.8-10. 
8  W.J. Formsma, De Ommelander strijd voor zelfstandigheid in de 16

e
 eeuw (1536-1599) (Assen 1938) 133-

134. 
9  N. Japikse, ed. Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609, dl. 8 (1593-1595). RGP grote serie nr. 57 

(’s-Gravenhage 1925) 301. 
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Landdag officieel benoemd als gedeputeerden van de Ommelanden. Het gesprek in Helpman 
ging over de opzet van de Raad van State om inkomsten uit de kloostergoederen in de 
Ommelanden te gebruiken voor het betalen van soldaten van het Staatse leger. De 
Ommelanders konden het daarmee niet eens zijn. Ze verklaarden het op zich niet verkeerd 
te vinden dat dit geld voor zo’n goed doel werd besteed, maar protesteerden tegen de 
manier waarop het gebeurde. ‘De Staten van een provincie gaan over de confiscaties en niet 
de Staten-Generaal of de Raad van State. De Staten-Generaal hebben nota bene nog maar 
enkele weken geleden erkend dat we een onafhankelijke provincie zijn!’ De Staatsraden 
begrepen dat ze een gevoelig punt hadden geraakt en verklaarden dat ze de Ommelanders 
niet te kort hadden willen doen, maar gewoon geld nodig hadden. Ze leken ermee in te 
stemmen dat de Ommelanders de kloostergoederen op hun eigen manier zouden beheren.  

Enkele dagen daarna bleek echter dat de heren van de Raad van State toch gewoon 
doorgingen met het invorderen van geld uit de kloostergoederen. Rengers en Verrutius 
protesteerden opnieuw, waarbij ze ook weer benadrukten dat het hun niet om het geld ging, 
maar om het recht. ‘We kunnen niet toestaan dat u inbreuk maakt op onze vaderlandse 
vrijheden en rechten.’ Volgens het verslag dat van dit onderhoud is gemaakt, was het 
antwoord van de heren van de Raad van State ‘seer twivelachtig, unbestendich ende 
duncker’, en was het duidelijk dat ze wat anders zeiden dan ze dachten. Ze weigerden ook 
de schriftelijke verklaring af te geven, waarom Rengers en Verrutius vroegen.10  

Drie weken later − het was 8 juli 1594 en Groningen had zich nog altijd niet gewonnen 
gegeven − botsten de Raad van State en de Ommelanden opnieuw. Tijdens een onderhoud 
dat de Ommelander gedeputeerden in het legerkamp te Helpman met de Staatsraden 
hadden, sloegen de laatsten − ze hadden inmiddels nieuwe instructies uit Den Haag 
ontvangen − een veel beslistere toon aan dan bij het vorige gesprek. Ze verweten de 
Ommelanders dat ze op eigen houtje belasting hieven en de kloostermeiers hadden bevolen 
een half jaar huur op te brengen. Dat waren zaken van souvereiniteit en daarmee hadden de 
Ommelanders zich niet te bemoeien. De gedeputeerden antwoordden daarop: ‘Onze 
Landdag heeft besloten dit te doen om aan geld te komen voor een cadeau voor prins 
Maurits en graaf Willem Lodewijk. Wat van de opbrengst overschiet zullen we ten 
algemenen nutte gebruiken. Dit is een zaak waarmee buitenstaanders niets te maken 
hebben. Zelfs onder de “tijrannige Spansche regieringe” werd het ons niet verboden een 
dergelijke vrijwillige contributie te heffen. De Staten van de Friese Ommelanden tussen 
Eems en Lauwers zijn hier souverein en niemand anders. De Staten-Generaal in Den Haag 
hebben dat bevestigd!’ Beide partijen kwamen niet verder dan de vaststelling dat ze het 
besluit van de Staten-Generaal verschillend interpreteerden en hielden vast aan hun eigen 
opvatting. 

 
  

                                                      
10  RHC Groninger Archieven, 2-362 fol. 24v-25v, 15 juni 1594 oude stijl. 
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Na onderhandelingen die enkele dagen duurden, konden op 23 juli 1594 de handtekeningen worden gezet 
onder de overeenkomst waarbij de stad Groningen zich gewonnen gaf en toetrad tot de Verenigde 
Nederlanden. Afgebeeld is het onderste deel van het laatste blad van het ‘Tractaat van Reductie’, met het 
laatste artikel, de datumregel en de handtekeningen en zegels die ter bekrachtiging zijn aangebracht. Tussen 
de zegels is een deel van de handtekening van Maurits (‘Maurice de Nassau’) te zien, rechts die van Willem 
Lodewijk (‘Wilhelm Ludwig, graff zu Nassaw’). 
(RHC Groninger Archieven, 2100-638) 

 

 

 

Eén provincie 

Voorvallen als deze laten zien dat de Staten-Generaal niet van plan waren de Ommelander 
heren als regering van een zelfstandige provincie te erkennen. Integendeel, de meerderheid 
van dat hoge college was er altijd stilzwijgend van uitgegaan dat Stad en Lande bij elkaar 
hoorden. In die visie zouden Groningen en de Ommelanden ook na de verovering van de 
stad gewoon samen één provincie vormen en moesten ook de bestaande instellingen 
gehandhaafd blijven. Nog afgezien van het vele gedoe waarmee het invoeren van 
nieuwigheden gepaard zou gaan, sloot deze opstelling aan bij de ideologie die de grondslag 
vormde van de Unie der Verenigde Nederlanden. ‘Behoud van de privileges’ en ‘verdediging 
van de bestaande orde’ waren juist leuzen die de Nederlandse gewesten bij elkaar hadden 
gebracht in hun rebellie tegen Filips II.  

In deze gedachtengang moest ook een instituut als de Hoofdmannenkamer blijven wat ze 
was: het hoogste rechtscollege in het gewest Stad en Lande en het verlengstuk van het 
centraal gezag. Dat laatste betekende dat de voorzitter ervan door de Staten-Generaal 
moest worden benoemd, want dezen zagen zich als opvolgers van de koning van Spanje. De 
heren in Den Haag hadden de voorzittersfunctie zelfs al enkele jaren tevoren toegezegd aan 
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de edelman Jacob van Brienen, die namens het gewest Gelderland zitting had in de Raad van 
Admiraliteit te Rotterdam. In mei 1594 bevestigden ze deze benoeming nog eens in een brief 
aan prins Maurits, Willem Lodewijk en de Raad van State.11 Hiermee namen de Staten-
Generaal impliciet stelling tegen de Ommelanders, die verklaarden dat de rechten van 
koning Filips aan hen waren vervallen en op grond daarvan volledige zeggenschap over de 
Hoofdmannenkamer eisten.  

 

Overgave 

Halverwege de maand juli zagen de meeste Groningers wel in dat de koninklijke regering te 
Brussel, ondanks vele plechtige beloften, niet in staat was tijdig een leger op de been te 
brengen dat de belegerde stad zou kunnen ontzetten. Besloten werd voorlopig te stoppen 
met vechten en te onderzoeken in hoeverre aansluiting bij de Verenigde Nederlanden toch 
een begaanbare weg was. Zo arriveerden in de loop van de ochtend van dinsdag 19 juli 1594 
twee delegaties, een militaire en een civiele, uit de stad Groningen in het legerkamp te 
Helpman. Namens de koninklijke strijdkrachten te Groningen, die onder bevel stonden van 
de Friese luitenant-kolonel Jarich van Liauckama, traden kapitein Alexander Grootveld en 
luitenant Damiaen François op. De burgerdelegatie bestond uit negen heren, die alle 
geledingen vertegenwoordigden. Namens de Hoofdmannenkamer waren de hoofdmannen 
Johan van Ballen en Frederick Moysteen en secretaris Popco Everardi gekomen. 
Burgemeester Albert Eelts en raadsheer Ulger Ulger sr. vertegenwoordigden de Groninger 
raad. Namens de Groninger burgerij waren er Hindrick Hoving, die niet alleen ‘taalman’ van 
de Gezworen Meente was, maar ook een van de compagnieën van het Groninger 
burgerregiment commandeerde, en de ‘maler’ (schilder) Johan Quant. De laatste was een 
van de twee vaste vertegenwoordigers van de gilden bij het stadsbestuur. Namens de 
koningsgezinde Ommelanders maakten de commandeur van het Johannieterklooster te 
Warffum en de officiaal Johan Krithe deel uit van de delegatie.12  

Diezelfde middag presenteerden ze hun voorwaarden voor de overgave van de stad. De 
Groningers hadden de te bespreken punten op de linkerzijde van een papier geschreven, 
zodat ter rechter zijde het commentaar van de tegenpartij kon worden genoteerd. Popco 
Everardi, de secretaris van de Hoofdmannenkamer, deed het woord. Hij legde uit dat de 
handelwijze van de Groningers tot dusver bepaald was geweest door wat zij, vanwege de 
eed van trouw die ze aan de koning hadden gezworen, als hun plicht hadden gezien. Het was 
hun echter duidelijk geworden dat de koning Groningen in de steek had gelaten.  

Het is niet mogelijk en ook niet nodig om alle door de Groningers aangedragen punten te 
bespreken. Het was hun erom te doen zoveel mogelijk van hun autonomie, rechten en 
gewoonten te behouden. Ze onderstreepten het trotse feit dat Groningen een ‘vrije 
Rijksstad’ was en hadden in hun wensenlijstje enkele punten opgenomen die ook voor de 
koninklijke regering in Brussel moeilijk te verteren waren geweest. Ik doel op het afwijzen 
van een garnizoen binnen de stadsmuren en de zeggenschap die de Groningers wilden 

                                                      
11  Japikse, ib.. 
12  W.B.S. Boeles, ‘Een dagverhaal  van het beleg van Groningen in 1594’, in: Bijdragen tot de geschiedenis en 

oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen I (Groningen 1864) 97-128, hier 126. Zie ook: Jan 
van den Broek, ed. en vert., Het geheime dagboek van Johan Julsing, Groninger Bronnenreeks 2 (Assen 
2006) 162. 
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hebben over Delfzijl en de andere forten in de Ommelanden.13 Een opmerkelijk punt is ook 
de Groningse eis dat de politieke invloed van de gilden gehandhaafd moest blijven. Gezien 
de Staatse bestuurscultuur kunnen de Groningers nauwelijks verwacht hebben dat ze op dit 
punt hun zin zouden krijgen, maar tot op het laatst hadden de Groninger gilden een dikke 
vinger in de politieke pap gehad en daarom sprak het vanzelf—al was het alleen maar om de 
achterban te laten zien dat de heren op het raadhuis de gewone man niet wilden verraden—
dat deze eis werd gesteld en dat ook bouwmeester Johan Maler deel uitmaakte van de 
onderhandelingsdelegatie. Het belangrijkste punt echter was de aloude Groningse stelling 
dat Stad en Lande een ondeelbaar geheel (één corpus) zijn en de eis dat dit ook altijd zo zou 
moeten blijven.  

Op 22 juli 1594 bereikten de onderhandelaars overeenstemming en daags daarna werd het 
‘Tractaat van Reductie’ getekend: Groningen voegde zich bij de Verenigde Nederlandse 
Provincies. Op enkele belangrijke punten hadden de Groningers hun zin gekregen. Er zou 
geen bijltjesdag komen en, wat nog veel belangrijker was, de ‘privileges en vrijheden’ 
zouden niet worden aangetast. Natuurlijk moest Groningen ook inleveren: er zou een Staats 
garnizoen in de stad gelegerd worden om de bevolking in bedwang te houden, de 
gereformeerde religie zou als enige mogen worden uitgeoefend, de stedelingen zouden niet 
meer in volledige vrijheid hun eigen bestuurders mogen kiezen en ook de stadjers zouden 
belasting moeten gaan betalen om de oorlogslasten van de Verenigde Nederlanden te 
helpen dragen. Ook de eis om de gilden invloed te laten houden op de stedelijke politiek 
haalde het, uiteraard, niet.14  

 

Staatkundige knoop 

Het is niet waarschijnlijk dat de Ommelanden gedeputeerden aan Staatse zijde hebben 
deelgenomen aan de besprekingen met de Groningers, maar het laat zich raden dat ze wel 
hun best hebben gedaan om de loop ervan te beïnvloeden. In ieder geval wisten de Staatse 
onderhandelaars dat de Ommelanders een aparte provincie wilden zijn en niets wilden 
weten van een ‘provincie Stad en Lande’. Voor hen was de combinatie van ‘vrije Friezen en 
een Drentse stad’ in één provincie onbestaanbaar. Het enige waarover ze desnoods zouden 
willen praten was een vorm van samenwerking tussen de Ommelanden en Groningen, maar 
die zou dan wel op volkomen nieuwe leest moeten worden geschoeid. Aan de 
overheersende positie van de stad zou in ieder geval een einde moeten komen. In een 
nieuwe confederatie zou de verhouding tussen beide partners niet eenparig moeten zijn, 
zoals de stedelingen altijd hadden gewild, maar zouden de Ommelanden van meet af aan 
een zwaardere stem moeten hebben dan de stad. Men dacht aan een verhouding van 2:1 of 
zelfs 3:1.  

Vanwege het standpunt van de Ommelander heren was het voor de Staatse 
onderhandelaars in Helpman niet mogelijk om een beslissing te nemen ten aanzien van de 
Groningse eis dat Stad en Lande één corpus waren en moesten blijven. De partijen vonden 
elkaar in de vaststelling dat de kwestie van de onderlinge verhouding tussen Stad en Lande 
en die met de Generaliteit later door de Staten-Generaal zou moeten worden geregeld. 

                                                      
13  Van Reyd, a.w. XI 239 
14  Zie ook Van den Broek, Groningen, een stad apart  § 1.3.12: ‘Van “volksrepubliek” tot gereformeerde 

oligarchie’.  
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Aanstonds na het ondertekenen van het Tractaat van Reductie bleek hoe hard verdere 
bemoeienis van de Staten-Generaal nodig was. De Ommelanders bleven zich consequent 
gedragen als een op zichzelf staande provincie en de nieuwe Groningse stadsbestuurders die 
op 2 augustus door Willem Lodewijk en de Raad van State waren benoemd, zetten ten 
aanzien van de Ommelanden het beleid van hun roomse voorgangers gewoon voort. In de 
wintermaanden van 1594 en 1595 probeerde een commissie uit de Staten-Generaal de 
staatkundige knoop te ontwarren. Ook al leverden de bemoeienissen van deze 
‘regeringscommissarissen’ niet meer op dan een voorlopige regeling, toch komt het door 
hun uitspraak van 17 februari 1595 dat Stad en Lande vanaf dat moment één provincie zijn.15  

 

 

Stad en Lande werden niet meteen na de verovering van Groningen één provincie. De roomsgezinde 
stadsbestuurders werden weliswaar vervangen door personen die de reformatie gunstig gezind waren, maar 
de tegenstellingen tussen hen en de leidende Ommelander heren waren zo groot, dat een commissie uit de 
Staten-Generaal naar Groningen moest komen om de verhoudingen te regelen. Op 17 februari 1595 bepaalden 
zij dat de stad Groningen en de Ommelanden ‘ten eeuwigen daeghe’ één provincie zouden zijn.  

(RHC Groninger Archieven, 1759-137) 

 

Oude rechten en gewoonten 

Wie vanuit de 21e eeuw terugkijkt op het geruzie tussen Stad en Lande kan niet anders dan 
vaststellen, dat geen van de betrokken partijen in staat was om op een creatieve manier om 
te gaan met de nieuwe situatie die was ontstaan door de verovering van Groningen. We 
zouden verwachten dat de partners, Staten-Generaal, Ommelanders en Groningers, hun 
belangen ter tafel hadden gebracht en dat ze hun best zouden hebben gedaan om 
daartussen een billijke afweging te maken. Alle partijen hadden op hun eigen manier belang 
bij een gezonde ontwikkeling van de economie, zowel in de stad als op het platteland, bij 

                                                      
15  RHC Groninger Archieven 2100-43.1 fol. 401. Het stuk is ook in druk verschenen: Uyt-sprake tusschen 

Stadt ende Lande van den den [sic] 17. Februarij 1595, nieuwen stijl, by Stadt ende Lande gesubmitteert, 
geaccepteert ende aengenomen. 
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militaire bases, een betrouwbare rechtspleging, een goed functionerend systeem van 
belastinginning, verbetering van de zeeweringen en een evenwichtige verdeling van de 
politieke macht. Maar hierover werd niet gesproken.  

Als er al eens terloops melding werd gemaakt van een van deze dingen, dan gebeurde dat 
toch altijd vanuit een juridisch perspectief. De heren spraken over rechten, niet over 
belangen, over het verleden, niet over de toekomst. De oude rechten en gewoonten waren 
de kaders waaraan eenieder zich moest houden, wat er ook gebeurde of gebeurd was. De 
Staten-Generaal realiseerden zich daarbij niet wat de inhoud was van al die traditionele 
rechten en vrijheden, de stadjers probeerden hun armslag te vergroten door de inhoud van 
hun privileges zoveel mogelijk in het vage te laten en de Ommelanders beriepen zich op de 
‘Friese Vrijheid’, een mythologie die in 1594 niet meer serieus te nemen was. Deze exclusief 
op het verleden gerichte manier van denken en, daarmee samenhangend, de overheersende 
rol die juristen in deze disputen speelden, zijn er de oorzaak van geweest dat het onderlinge 
geruzie in de nieuwe provincie na 1594-1595 gewoon door kon blijven gaan. 

 


